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AJÁNLÁS
Kedves olvasó!
Harmadik alkalommal jelentkezik lelkes kis csapatunk, hogy csokorba szedve átadja az utókornak azokat a visszaemlékezéseket, történeteket, dokumentumokat, melyek csak a mieink, az itt élı embereké.
A Millennium évében megjelenı kötetünk elsıként egy sorsfordító idıszak,
a Második Világháború településen történt eseményeit rögzíti az átélı szemével. Egyéni tragédiák, melyeket csak enyhíteni, de elfeledtetni nem tudott az eltelt idı.
A kor borzalmairól, a kitelepítettek életérıl adnak képet a dokumentumok.
Utána a kibontakozás idıszaka következik. A gépállomás, a szövetkezetek alakulása jelentıs változás volt a falu életében, igaz, mai megítélése változott, de akkor megélhetést, kenyeret biztosított az itt lakóknak, az
élettér
pedig
adott
volt.
A sportról, a színjátszásról is kapunk ízelítıt a visszaemlékezésekben.
Pernyéspuszta a modern „falurombolás” áldozata, megannyi kötıdés színtere, mely újra és újra visszatér az emlékekbe, kiegészítve, más oldalról megvilágítva az ott történteket.
Egy település, melynek csak múltja van, léte az emlékezıben él tovább. Ma már csak a „nagymagtár” romjai utalnak a valamikori életre.
Az élete legszebb korszakaként emlékezı tanítónı nemrég kapta meg a „Vasdiplomát”.
Az egykoron itt élık és dolgozók gondolatai arról tesznek tanúbizonyságot, hogy milyen közösségi élet volt Nagyrábén. Szó van könyvünkben azokról a személyekrıl, akik részesei, formálói voltak Nagyrábé újkori
történelmének, kiknek emléke ma is elevenen él.
Olyan dokumentumok és fényképek teszik átélhetıvé, elgondolkodtatóvá a
történeteket, melyek eddig nem kerültek nyilvánosságra. Magukban hordozzák a fájdalmat, az örömet, az
élet megannyi mozzanatát, egy nehéz idıszak tárgyiasult emlékeit.
Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítségével,
szellemi tıkéjével harmadik könyvünk is kiadásra kerülhetett; a láthatatlanul is jelenlévıknek, az aktív közremőködıknek.
Lezártunk egy évtizedes munkát. Három falukönyvben sikerült feldolgozni
azokat a történeteket, eseményeket, melyek a múlt megismerését szolgálják, emlékeztetve mindenkit az eltelt évtizedek embert próbáló, nehéz, de
mégis szép idıszakaira.
Ajánlom falukönyvünket azoknak a kedves olvasóknak, akiket érdekel sorsunk, érdekli az a világ, amely elıdeink mindennapjait jelentette.
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Az utánunk jövı nemzedékeknek, akik a múlt értékeire támaszkodva segíteni tudják a harmadik évezred Nagyrábéjának formálását.
Józsa Kálmán
polgármester
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Jakab Károlyné (Nagy Erzsébet)

AZOK A NAGY TELEK…
Ma ismét hideg reggelre ébredtünk. 1998. március második felében
vagyunk. A naptár szerint holnap Sándor nap lesz. Úgy tőnik, hogy a régi
mondás, miszerint „Sándor, József, Benedek zsákban hozzák a meleget”
most nem válik valóra. A hideg nem akar megszőnni. A fagyos éjszakákat
hideg, szeles nappalok követik. Fázik az élıvilág, fázik a természet. Félı
volt, hogy ez bekövetkezik. A téli hónapok nagyon enyhék voltak. A februári napsütés melege korán rügyfakadásra késztette a gyümölcsfákat. Ezek
most súlyos károsodást szenvednek. Ezt a veszteséget nem pótolja az élıvilág számára az egész télen át tartó enyheség, a korán ébredı tavaszi virágok adta szépség, gyönyörőség. Függetlenül a szokatlan idıjárástól, a mai
embernek az a feladata, hogy megszokott munkáját úgy végezze, hogy
semmit el ne mulasszon, semmit ki ne hagyjon a teendıkbıl. „Emberé a
munka – Istené az áldás”.
A mai fiatalok, gyerekek nem ismerik azokat a hideg teleket, amiket
mi, idıs emberek átéltünk. 1928–29-ben olyan nagy hideg volt itt a mi
községünkben is, hogy a már sok telet, nagy hidegeket átélt járdák szétfagytak.
Nehéz évek voltak ezek! Újabb megpróbáltatás az elsı világháborút követı trianoni békekötésben oly nagyon megalázott, nagy szegénységben élı
ország lakói számára. Nemcsak a nincstelen szegényeket (ezek voltak többen), de a módosabb, vagy akár gazdag falusi embereket, családokat is
próbára tették az akkori hideg telek.
Nemcsak hideg volt, hanem sok hó is esett. Az iskolás gyerekek csak
úgy tudtak iskolába menni, hogy reggelente a család munkabíró tagja,
vagy tagjai legalább egy lapát szélességő részen elhányták a járdáról a havat. Így jobb esetben csak kísérni kellett a szülınek gyermekét. Nem az iskola kapuig, az iskola épületébe is be kellett engednie ahhoz, hogy azzal az
érzéssel hagyhassa ott, hogy biztonságban hagyta. Ha elhanyagoltabb ház,
vagy idıs ember lakása elıtt vezetett el az iskolába vezetı út, akkor az
édesapa hátára vette gyermekét, és úgy, a nagy hóban térdig gázolva, néhol
lesüppedve vitte tovább. Sok gyerek hiányzott is az iskolából azokban az
években télen.
Sokáig tartott a nagy hideg. Közben újabb és újabb hófellegek jöttek,
és ezekbıl bıséggel hullott a pelyhes fehér hó a maga szépségében. Szép
volt, még ma is gondolatomban elmélyedve érzem a levegıben szétáradó
nyugalmat, békességet, amit a nagy pelyhekben alászálló, lehulló havazás
ébresztett bennem.
Túl azon, hogy ez nagyon sok munkát adott, nagyon sok természeti
szépséget is hozott magával. Olyat, melyet más nem pótolhat. A sok napon
át tartó havazás után, a járdáról elhányt hó halmaza, magassága annyira
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megnıtt, hogy egy átlag magasságú személynek az ottlétét, miszerint ott a
járdán jön vagy megy valaki, csak az illetınek fel-felbukkanó sapkájáról
vagy fejkendıjérıl lehetett észrevenni a szemközti oldalról.
Autó akkor még nagyon kevés volt. Azok akkor téli álmot aludtak. A
közlekedés csak szánon volt lehetséges. De igazi szép szánkó sem volt sok
a faluban. Nagy látványosságot, élményt jelentett a falu lakossága számára, ha egy széphangú csengıvel felszerelt, jól teleltetett, jól ápolt két szép
lóval valamelyik gazda vagy annak a fia végigszánkózott a már járhatóvá,
használhatóvá taposott havas úton.
Ez is nagyon szép látványt-élményt nyújtott. Nyugalmat árasztott
az emberben akkor is, ha úgy ült fel a szánkóra, hogy idegrendszere nagyon felajzott állapotban volt. Hogy ez mennyire így igaz, ezt saját magamon tapasztaltam meg.
1946 telén, decemberben törvényszéki tárgyalásra idéztek be Debrecenbe a Törvényszékhez. Orvosi igazolásom szerint csak 1947 januárjában,
annak utolsó napjaiban jelenhettem azon meg. Nagyon hideg tél volt és
nagy hó. Szánon mentem be Debrecenbe. Elımelegített párnákba és nagy
pásztorbundába burkolózva jártam meg ezt az utat. Hála Istennek, minden
baj nélkül. Hosszú hetek után ekkor léptem ki a lakás ajtaján elsı ízben. A
szánon nem fáztam, és teljes nyugalom szállt meg, mivel igazamat is tudtam és hittem. „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?!”
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I.
ÍGY ÉLTÜK MEG A II. VILÁGHÁBORÚT
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A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ
HALOTTAI
HARCTÉREN ELESETTEK
Bagdi Sándor
Barabás István
Borbíró József
Bézi Imre
Csillag Gyula
Csonti Ferenc
Elek Béni
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Fekete Sándor
Gáll Antal
Gáll József
Gáll Sándor
Gyarmati Lajos
Gyenge Lajos
Kerékgyártó József
Lisztes Gábor
Mózsik József
Mózsik Sándor
Nagy Imre
Nagy Károly
Nagy Zsigmond
Papp Lajos
Patai Károly
Pálfi Lajos
Pintér Mihály
Pongrácz János
Somogyi Károly
mond
Sólyom Kálmán
Szabó Gyula
Szegi Imre
Szıke Imre
Tóth Ferenc
Török Károly
Ványai Gyula

Balogh József
Bilincsi Gábor
Bézi Gyula
Bézi Lajos
Csécsi Gábor
Dajka Benjámin
Farkas János
Fekete Károly
Füleki Rudolf
Gáll Endre
Gáll Lajos
Gáll Sándor
Gyenge Károly
Kenderesi József
Kocsis Sándor
Mózsik Imre
Mózsik Károly
Nagy Antal
Nagy Imre
Nagy Sándor
Németh Antal
Papp Mihály
Patai Zoltán
Pete Béni
Pongrácz Antal
Somogyi Imre
Somogyi
ZsigSólyom Lajos
Szabó Péter
Szıke Gyula
Tóth Béla
Török Imre
Gy. Varga Gyula
Ványai Imre
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POLGÁRI HALOTTAK
Dajka Erzsébet
B. Dajka Sándor
Elek Mihály
Farmasi Ferenc
Földesi Károly
Gáll Etelka
Harmati Róza
Hevesi Kálmán
Kalmár Irén
Kiss László
Marsi István
Parti Sándor
Patai Sándor
B. Sólyom Gyula
Szabó Benjámin
Szabó Ilona
Szabó Károly
Tóth Gyula
Ványi Zoltán
Vígh Lajos

Dajka Margit
Dani Károly
Farkas Julianna
Farmasi Jolán
Galambos Sándor
Gyarmati Lajos
Herpai Gyula
Jónás Julianna
Kiss Imre
Kóti Ilona
Máté Lajos
Patai Eszter
Rácz Ambrus
Sólyom Imre
Szabó Gyula
K. Szabó István
Szabó Sándor
Tóth Imre
Végh Balázs

ZSIDÓ ELHURCOLTAK
Csillag Emil
Csillagné Kóhn Mária
Csillag Zoltán
Feldheimné Teithelbaum Anna
Feldheim Olga
Feldheim Dezsı
Grünwaldné Fridman Róza
Grünwald Imre
Grünwald Klára
Grünwald László
Löwyné Friedman Margit
Rosenfeldné Schvarcz Laura
Rosenfeld Jakab
Rosenfeld Géza
Singerné Róth Elza
Singer Katalin
Singer Tibor
Tischlerné Rosenfeld Margit
Tischler Ágnes
Ungárné Róth Anna
Ungár Lili
Weisz József
Weiszné Schvarcz Berta
És mindazok, akiknek sorsát az ismeretlenség homálya fedi.
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Józsa Kálmán

ÍGY ÉLTÜK MEG
– interjúk, beszélgetések –
Dajka Károlyné
8-án hajnalba hallottam az elsı belövést, dél fele lett vége. Gyönyörő idı
volt.
Szerdán reggel újra nagy támadást éltünk át, mindig hajnalban támadtak az
oroszok.
A mi házunk udvarán a kerítésnél bunkert építettek a németek, rengeteg
lıszer volt benne, mikor elmentek betemettük, a lıszer ma is ott van.
Bajom, Füzesgyarmat irányából jöttek. 17-én virradó éjszaka mentek el a
németek, és hajnalban találkoztunk az oroszokkal.

Erdei Lajos
A németek két sor bunkerrel tartották az arcvonalat, egy bunkerben 2-3
katona volt. A Kistorony utcánál kezdıdött, és átölelve a falut, a horgos
kútnál ért véget.

Tiszai Józsefné
Hatodikán reggelre Pernyés tele volt oroszokkal, estére már sok sebesült
vonult vissza Pernyésre, és hét német foglyot is hoztak.
Hetedikén újra támadtak és vissza is tértek. Nyolcadikán délután az oroszok embereket győjtöttek össze, szám szerint tizennégyet.
Szabó Gyulát, Marsi Istvánt, Szabó Sándort, Szabó Bénit, Szabó Károlyt,
Elek Mihályt, Máté Lajost, Dani Károlyt, Hevesi Kálmánt, Kiss Lászlót,
Ványi Zoltánt, Földesi Károlyt. Tóth Gyulát és K Szabó Istvánt.
Ekkor még nem tudtuk miért.
Az istálló padlására zárták ıket és tizedikén a Csillag tanya felé kanyarodó
kisvasútnál a déli órákban kivégezték valamennyiüket. Másnap lettek eltemetve.

Horvát Pál
Pernyésre az oroszok Darvas felıl érkeztek a Csífi úton. Pernyésrıl emlékezetem szerint többen kimentek megnézni, állítólag tizennégyen, hogy mi az
a nagy zaj, a lakosság menekül, vagy az oroszok jönnek. Ezek az oroszokkal a Kistanyánál találkoztak, (az iskola felé ahogy jön a dőlı Csif felıl) itt
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kérdezték az oroszok, hogy magyar, német katona van-e? Ezek az emberek
azt mondták, hogy elmentek messzire.
Pernyésrıl éjjel mentek el a németek. Ez a beszélgetés hajnalban történt.
Lovas katonák és szekerek jöttek. A csapat kétfelé vált, az egyik a
füzesgyarmati kövesút irányába, a másik Nagyrábé irányába támadott.
Mindkét részrıl erıs ellentámadást kaptak, és így visszahúzódtak
Pernyéspusztára. Ez délelıtt történt.
A helytelen tájékoztatás miatt az orosz tiszt azt a parancsot adta, hogy a tizennégy embert szedjék össze. Hétfın éjszaka bezárták ıket az istálló padlására, majd kedd reggel két katona kísérte ki ıket a határba, a vasút felé,
ahol kivégezték mindegyiket. Pernyésrıl öt embert vittek ki, hogy eltemessék ıket. Karalyos Sándor, Víg Gyula, akikre emlékszem. A harcok után
Elek Mihályt, Tóth Gyulát, és Kiss Lászlót Pernyésen, a többieket Rábén a
Református temetıben temették újra. A kivégzettek nem azok voltak, akik
kimentek az oroszok elé. Víg Lajos volt a tolmács, aki mondta, hogy kik
voltak kint. A két Tasnádi, József és László, Molnár Imre, Beretha István,
Borbíró Mihály, Pántya György, a többiekre nem emlékszem. Dani
Károlynét elvitték krumplit pucolni, Ö is meghalt. Errıl többet nem tudok.
Három nap múlva az orosz parancsnokot egy gránát eltalálta, kegyetlen
ember volt.

Tiszai János
Vasárnap hajnalban kezdıdött. Pernyés felıl lovasok és gyalogosok jöttek.
Mikor „kiverték” ıket, utána kezdték építeni a bunkereket a németek Máté
Mihály sarkától a Bárándi útig. Vasárnap délelıtt ásták. Pernyés felé vasárnap
nagy
harc
volt.
A tankok Bajom irányából jöttek. Küldöttség ment fogadni az oroszokat
reggel nyolc óra körül. Vitéz Papp János, Ványi Béni, Nemes Imre, Sípos
Károly, a többiekre nem emlékszem. Fehér zászlóval mentek, és a malom
elıtt találkoztak, de belekerültek a német támadásba, senki nem sérült
meg. Kilenc napig tartott a harc.

Nemes Imre
Az oroszok bejövetele elıtt kb. 44 szeptemberében 20-25 fıvel megalakult a
Nemzetırség, akikre emlékszem Vitéz Papp János, Vitéz Imre Lajos, Sólyom Gyula, Herpai Antal, Kovács Sándor, Sólyom Benedek, Ványi Béni,
Gyarmati Béni ...én is köztük voltam. Fegyverzetük a községbıl összeszedett vadászpuska. Feladatuk a rend megırzése. Az oroszok elıször 1944.
október 6-án próbálnak a községbe bejönni. az elsı lövéseket is hatodikán
hajnalban hallottuk, de visszaverik ıket. Ez így folytatódik október 9-ig. Kilencedikén azt vették észre, hogy a községbıl kivonulnak a németek. Legalábbis a Tanácsháza környékérıl. A nemzetırökbıl küldöttséget alakítottak, és fehér zászlóval a kövesúton elindultak az oroszok elé. A gyalogság-
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gal és az azokat követı páncélosokkal, akik a Király út felıl jöttek, a malomnál találkoztak. Kis idı múlva megindult a német páncélos támadás
Bihartorda felıl, repülıkkel megerısítve, és azt vették észre, hogy egyik pillanatban az oroszoknál majd a németeknél vannak. A küldöttség tagjai
épen úszták meg ezt az összecsapást. Kb. hatan-nyolcan indultak, de volt,
aki útközben kiállt. Papp János, Gál Lajos, Rickó István, Nemes Imre, Pap
Ferenc, Ványi Béni, Dajka Imre. Sólyom Benedeket és Echerolles Sándort
is hívták, de nem ment velük. Ettıl a vasárnaptól számolják a kilenc napot
a harcok befejezéséig. Ez idı alatt a falu délnyugati része hétszer cserélt
gazdát. A templomot az elsı naptól kezdve lıtték az oroszok. A harcban elesett román katonákat Nagyrábén a régi temetıbe temették. Az oroszokat
tudomásom szerint Békéscsabára vitték. A német katonákról nem tudok.

Nagy Kálmán
Úgy emlékszem, a harc október 8-án vasárnap hajnalban 1 óra körül kezdıdött a községben, Pernyésen 6-án. Vasárnap visszaverték az oroszokat,
a szárító háta mögött volt a harc. Jöttek német tankok meg repülık is.
Szombat délután ásták az elsı bunkereket a bajom felıli temetınél, a kövesút túlsó oldalán. Szombat este kapták a parancsot, hogy vonuljanak
hátrább, késıbb tudtam meg, hogy a Berek alá vonultak. A község azt hitte, elmentek, pedig csak hátrább húzódtak. A Bogárzó tanyánál körülbelül
30-40 repülıgép volt. A Káposztásnál lelıttek egy német repülıgépet, a két
pilótája a Szigetben bujkált, késıbb elvitték ıket kb. hat-nyolc nap múlva.
A repülık szombat este mentek el Bogárzóról, körülbelül négy-öt ott maradt, ezeket felrobbantották. Márciustól volt röptér a Bogárzón. Tudomásom szerint 120-150 német védte a falut. Csütörtök hajnalban erısítés jöhetett az oroszoknak, mert másfél nap éjjel-nappal lıttek. Az oroszok
Gyarmat felıl jöttek. Tizenhatodikán még harc volt, tizenhetedikén hajnalban végleg bejöttek az oroszok. A bika hodálynál 47 oroszt temettek el. Három hétig járták a határt, a falu aljától az Ó-Berettyóig győjtötték a halottakat. Nagyon sok halott volt, biztos volt vagy
ezerötszáz, 45-ben vitték el ıket.

Tiszai József
Az elsı tankot Ványi József házánál lıtték ki a németek. Be is szaladt a
házba. Ebbıl egy katona életben maradt, Fegyver Imre bújtatta el. A másodikat a pernyési kanyarban robbantották, és ez Rebık Péter elé fordult.
A németek a Kiss-tanyánál, a Figuránál repülıteret építettek. Tizenkét gépre emlékszem, két bombázóra és tíz vadászgépre. Egyet lelıttek a Káposztásnál.
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Sípos Ilona
Édesapámtól hallottam, hogy az orosz komendáns, aki nálunk a lelkészlakban lakott, nagyon rendes ember volt. A háború elıtt Kijevben élt a családjával, ott volt párttitkár. A németek a feleségét és két gyermekét megölték. A katonák közül aki „zabrálni” akart, azt nagyon megbüntette. Tolmácsuk Ruszki Feri bácsi volt, aki a fıutcán, a templom után lakott. A háború után Juhász Károly bácsi írt neki, és nagyon szép levélben válaszolt.
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NAGYRÁBÉ HALOTTI ANYAKÖNYVÉBİL
A halálozás ideje
1944. október 10. de 11óra
A halál oka
agyonlövés
A halálozás helye
Nagyrábé Pernyéspuszta
Folyószám
46
Földesi Károly
53 éves
47
Tóth Gyula
21 éves
48
Marsi István
47 éves
49
Dani Károly
28 éves
50
Elek Mihály
18 éves
51
Hevesi Kálmán
27 éves
52
Ványi Zoltán
19 éves
53
K. Szabó István
29 éves
54
Szabó Gyula
22 éves
55
Szabó Sándor
34 éves
56
Szabó Károly
22 éves
57
Szabó Benjámin
17 éves
59
Kiss László
35 éves
60
Máté Lajos
19 éves
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RÉSZLETEK A REFORMÁTUS EGYHÁZ
PRESBITERI JEGYZİKÖNYVÉBİL
530, 531, 532, oldal. Felvéve 1944. december 10. én tartott győlésen.
A jegyzıkönyvet vezette Parti Sándor, hitelesítette B Sólyom Imre és Dajka
Imre.
„Jelen vannak: Sípos Károly lelkészelnök Szőcs Gyula gondnok, Asztalos
Imre, Bilincsi Sándor. K Dajka Imre, Farmasi Sándor, Gyarmati Béni, Parti
Sándor, Rácz Miklós, B Sólyom Imre, Sólyom Lajos presbiterek.
Lelkészelnök Isten iránti hálával emlékezik meg arról hogy az okt. 8-tól 17ig tartó ostromállapot alatt, mely községünket oly igen sújtotta, hogy a polgári lakosságból is 40 en felül 45 volt a véráldozat...
Ismerteti ezután az egyházat ért anyagi károkat, amelyek a templom, lelkészlak, tanítói lakások, iskolák és melléképületek súlyos sérüléseivel szinte felbecsülhetetlen károsodást jelentenek az egyháznak. Úgy a torony mint a templom hajója valamint a lelkészlak egész utcafrontja tetızete és az összes melléképületek, de az iskolák is még Ujrábén is súlyos találatokat kaptak. A harangok közül a legkisebb több találattól megrepedt s használhatatlan. A páncélszekrényt sikerült megmenteni egyedül ezt a községben-lelkésznek s úgyszintén az összes Urasztali szent edényeket, terítıket stb. mindössze egy régi
kenyértartó tányér sérült meg s a szószéket borító özv. Dajka Jánosné által
adományozott fekete szegély terítı s két kisebb kendı tőnt el s nem került elı
idáig. A kasszában lévı 171 P 57 f. t szintén elvitték. Az egyházi levél irattárban valamint a parókia könyvtárban lényegesebb kár nem esett. Az iskolai
naplókat és osztálykönyveket is átmentette a parókiára a lelkipásztor. Az iskolai könyv és levéltár mindamellett nagy részben tönkrement. Szemléltetı eszközök is jórészt megsemmisültek, de a térképeket sikerült megmenteni, egynél
Magyarország hegy és vízrajza a hátborító vásznat letépték. A kárösszeg jelenleg felbecsülhetetlen. A harcok után november hóban mihelyt az orosz
komendáns (Patkro Valantin) helyét elfoglalta s éppen a parókia irodáját foglalta le e célra, megkezdıdött s a hó végére nagyjára be is fejezıdött az egyházi
és iskolai épületek idéglenes tatarozása Fekete Lajos munkavezetı mester
irányításával. Az orosz komendáns a lelkészi iroda kijavítása után a tetızetet
javíttatta ki majd a templomot s az iskolaépületeket, úgy hogy a templomban
november 26-án Istentisztelet volt, úrvacsora osztással. / bort Szıke Károly
harangozó adta…
Lelkészünk jelenti az iskolába a tanítás megkezdését a tantermek
rendbehozása után (december 4-én) Az Ujrábéi iskolába pár nappal késıbb
kezdıdött mivel az ottani épületek késıbb lettek kijavítva. A fenti iskolában
Sipos Ida rendes tanítónı mellett (I. II. o.) , Zagyva Lenke (III. IV. o.) Lakatos
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Margit (V. VI. o.) kisegítı tanárnık álltak munkába, Ujrábén pedig az I-IV. oszt
vezetését Borsós Lászlóné kisegítı tanárnı vette át...
a betegszabadságon lévı Koczóh Sándor ig. tan. távolléte miatt az igazgatási teendık ideiglenes ellátásával Sípos Ida tanárnıt bízza meg.”

Szabó Gyuláné (Elek Katalin)

SOHA NE LEGYEN HÁBORÚ!
A ’40-es évek elején szomorú idıket éltünk, dúlt a háború az orosz
fronton. Megpróbálom leírni, mint gyerek, hogyan éltem meg azt a borzalmat.
A fronton sok katona elesett vagy fogságba került. Így sok család
gyászolt, nagyon hiányzott a fiatal munkaerı, kenyérkeresı. Az iskolában
döbbenten, értetlenül álltunk a gyászoló osztálytársak köré. Igazán fel sem
tudtam fogni az események súlyát. Nekünk volt telepes rádiónk, így a felnıttek követni tudták a hadi eseményeket. Emlékszem, a sebesült katonáknak rendeztek kívánságmősort, az akkor divatos slágereket kérték. Pl.:
„Jóska lelkem, én édes vitézem!
Küldj egy pár sort majd nekem haza!
Írd meg azt is tábori levélben,
Csillagos-e ott az éjszaka?”
vagy
„Ma este indulunk a frontra,
Búcsúzni jöttem Kiskató.
Elkísér a csókjaid emléke
Az élet szép, szeretni jó…”

Én akkor kezdtem igazán félni, amikor jöttek az ellenséges repülıgépek. Ilyenkor félreverték a harangokat. Félelmetes volt! Békében akkor
szólt így a harang, ha valahol tőz ütött ki a faluban. Kötelezı volt minden
háznál bunkert ásni, riadó idején ide bújtunk be.
Mivel faluszélén laktunk, láttuk a német katonákat az ágyúval gyakorlatozni. Mi, kíváncsi gyerekek közel mentünk, és ık megengedték, hogy
az ágyú messzelátójába belenézzünk. Szinte meglepıdtünk a látványtól, az
orrunk elıtt voltak a legelı libák és a horgaskút, nagy élmény volt számunkra. Ezen a nyáron a toronyba tőzfigyelık voltak beosztva. Én is voltam ilyen szolgálatban az anyukámmal. Figyelni kellett a határt, nem keletkezik-e valahol tőz a gabonában. Az a hír járta, hogy repülırıl olyan la-

20

pocskákat dobnak le, hogy ha rásüt a nap, meggyújtja a búzatáblát. Szerencsére ilyen nem fordult elı Rábén.
1944 ıszén már nagyon közel volt a frontvonal dübörgı zaja, október 8-án éjjel már itt is volt a harc. Nagyapa felkeltett bennünket, menjünk
Borsós Laci bácsiék az iskola pincéjébe, mert itt a faluszéle a legveszélyesebb, hisz Pernyés felıl jött a támadás. Mint gyereknek, ezen az éjszakán is
volt élmény. Nagyvárad felé az égen hatalmas fénygömbök világítottak,
amit úgy hívtak, hogy Sztálin-gyertya. Ámulva néztem, már nem is féltem
annyira, csodálatos látvány volt. Az iskola pincéjében nagyon sokan voltunk felnıttek, gyerekek. Az anyák, ha nem volt sőrő a robbantás, a konyhában fıztek, nekünk gyerekeknek még játszani is volt kedvünk, hisz a
szülık gondoskodtak rólunk. Az alvás is megoldódott, én a szénakupac tetején aludtam, olyan mélyen, hogy mikor az iskolát találat érte, észre sem
vettem. (Jó lenne, ha most a puha heverın tudnék olyan jól aludni!)
Mikor csendesedett a harc zaja, nagypapa hazament megnézni az
állatokat. Sírva jött vissza. Csak egy tehén maradt életben, amit idevezetett. Ennek kis bocija lett, de két hét múlva tetanuszban elpusztult. A teste
tele volt repeszdarabokkal. Így csak a pici borjú maradt meg. Szerencsére
Kis Gyuri bácsiék adtak kölcsön egy fejıstehenet, hogy a kis boci megmaradjon.
Még ilyen sok év után is hálával gondolok rájuk, hiszen nemcsak a
boci járt jól, hanem mi gyerekek is kaptunk tejet. Nagyapa szomorúan mesélte, hogy otthon a másik tehén elnyúlva fekszik az udvaron. Találat érte.
A szájához egy tálban lebbencs száraztészta volt téve. Valami jószívő katona tehette elébe, aki biztos nem falun élt a háború elıtt, mert azt sem tudta mit eszik a tehén. De jó szándékú volt, enni adott az állatnak.
Nagyon keserves idık következtek, a meglévı lisztet meg kellett becsülni, hisz a malom is tönkrement, nem volt hol ırletni. Kézi darálón darált tengerit, többféleképpen készítette anyu, hogy meglegyen a változatosság. A nagyobb szemcsébıl kása fıtt, amit tejjel ettünk, a lisztesbıl puliszka sósan, zsírosan. Még sütemény is készült: öntött görhemálé és pogácsa
alakú málé. Emlékszem, nagyon finom volt a mindig éhes gyerekeknek. A
gond a felnıtteké volt. Mi megtaláltuk a módját, hogyan játszunk. A romos
udvaron és a kiégett tankban jól lehetett bújócskázni, igaz egy kicsit féltem, mert szegény katona összeégve benne volt, de azért csak bebújtam.
Az élet döcögve indult, de az emberi lelemény minden lehetıséget
megragadott. Az elkopott csizmatalpat a kilıtt tankok gumijából pótolták a
rászorulók. Emlékszem, vizes késsel szabták ki a vastag gumitalpat. Sıt az
ablaküveget is vízben ollóval vágták és illesztették a kilıtt ablakokra. Ebben az idıben alakult ki a cserekereskedelem (feketézés). A városi ember
hozta a ruhát, cipıt, cserébe egy kis élelemért. Nagyon boldog voltam, mert
én is kaptam szép hímzett blúzt. Egy vonat járt Pestre, még a tetején is
utaztak, bizony sok volt a baleset.
Ebben a nehéz idıben még az emberi kapcsolat is szorosabb volt, az
ösmerısök, rokonok esténként tanyába mentünk, petróleumot nem lehe-
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tett venni, így mécsvilágnál beszélgettünk, társasjátékot játszottunk. Pl.:
malmoztunk, kártyáztunk.
A mécs körül nem lehetett nagyot tüsszenteni, mert elaludt. Hát
ilyen volt az élet, még nekem is hihetetlen, aki átéltem. Már az unokáim
csak mosolyognak, ha mesélek errıl az idırıl. Soha ne éljenek meg ilyen
szörnyőséget.
Már rég elmúlt a háború, 1951-ben behívták Anti bátyámat munkaszolgálatos katonának Taszárra, ahol építkezésen dolgoztatták ıket borzalmas körülmények között. A mi családunk háborúja igazán ekkor kezdıdött, átéltük azt a fájdalmat, amit a fronton elesett katonák hozzátartozója.
1951. december 17-én egy éjszakai mőszakban halálos baleset érte, nagyon nagy bánat volt mindenkinek, aki csak ösmerte. A múlt hónapban
kaptam egy könyvet a Munkaszolgálat Szövetségbıl. Az országban több helyen voltak ilyen katonák, akik sokat szenvedtek, ık írták ezt a könyvet.
Závoda Pál, Anti bajtársa, megírta a balesetet meg a temetést, azt
írja „még olyan szomorú temetést nem látott, az anya és húga, meg néhány
rongyos ruhás katona volt ott a temetésen”. Ilyen sok év után is alig látok
írni a könnyeimtıl.
Soha, soha ne legyen háború!
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İri József

EMLÉKSZILÁNKOK 1944 OKTÓBERÉBİL
Parti József, Tiszai Lajos, Parti Józsefné
(Kovács Zsuzsanna) elbeszélései alapján
Elızı írásomban a pernyési események részét közvetítettem a kedves Olvasónak hiteles adatközlık elmondása alapján. Ebben az emlékek
felidézésében Tiszai Lajos (Dózsa Gy. u.), Parti József és neje Kovács Zsuzsanna, Ványai József, valamint saját emlékeim segítenek a '44-es eseményeket felidézni, rögzíteni. Mivel gyermekkori emlékeink, szüleinkrokonaink elbeszélései a falu különbözı helyein történt „élményeket” idézik
fel, így azok között van hasonlóság, de lehet ellentmondás is.
Ezeket az emlékeket az idı nem szépíti meg, örökre elevenen íródtak az ember tudatába. Mi emlékezık, akkor 8-12 éves gyermekek voltunk.
A harci események erıssége szerint a falut 3 részre lehetett osztani. Mindennapos harcok színhelye volt a mai Liszt F. körút Jakab Zsigmond házától a körforgalomig: A Bocskai, az Ady utca idenyúló része, a Bánát, a Dózsa Gy., az Aradi, a Tank utca szenvedett legtöbbet. A Széchenyi, a Damjanich, Kossuth utca mérsékeltebb támadások színhelye volt. A település
többi része kevésbé volt áldozata a mindennapos harcoknak.
Már 1943-ban ideért a háború szele Nagyrábéra. 50-60 fı sebesült,
sebesülésbıl lábadozó katonát hoztak. İk háznál kaptak szállást. Felépülésük után visszavezényelték ıket a frontra.
1944. május végén egy tüzérszázad német katona érkezett
Nagyrábéra. Házaknál, az óvodában, iskolában szállásolták be ıket. Felszerelésük lánctalpas teherautókból, ágyúkból állott. Mőszaki-rádiós alakulat is tartozott hozzájuk. Megjegyzem: a gyermekek nagy örömére a tanítás május elején befejezıdött. A tanítókat is elvitték a frontra. A tüzér századot egy repülıgép század követte. İk a füsti erdınél telepedtek le. Az itt
állomásozók mindennap harci kiképzést kaptak. A régi piactéren naponta
felsorakoztak. Nótaszóval kimasíroztak a malom mögötti gyepre és a két
sástó között gyakorlatoztak. Ágyúikkal még lıttek is! Mi gyermekek megmeglestük ıket. Sıt tetszett is! A nyár folyamán több egység átvonult a településen. Október 7-én újabb német SS század érkezett: kb. 120-140 katona az ıket támogató tankokkal, ágyúkkal. Ezek itt telepedtek le, házaknál kaptak szállást. A mi házunkban is lakott kettı. Ezek a lakossággal
szemben udvariasak voltak. A gyermekeket csokoládéval, a családokat
konzervvel kínálták meg. Tılünk nem fogadtak el semmit, soha senkit nem
bántalmaztak. Mivel velünk nem beszélhettek, a kutyánkkal játszottak.
Egy kibontott konzerves dobozt a szoba közepére tettek és kacagták a két
kutyát, hogyan marakodtak a különleges csemegén.
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Bizalommal voltak felénk. A Berek alatt leszállt repülıgép ajtaját
nyitva hagyták, míg jelentkeztek a parancsnokságon. Mi, kíváncsi gyerekek
belülrıl is megnéztük ezt a gépet. Nem haragudtak érte. Ezen a gépen vöröskeresztes jel volt.
Ekkoriban alakult meg Rábén a Nyilaskeresztes Párt. Tevékenysége
nem volt jelentıs.
Megdöbbenve fogadta a lakosság a zsidók deportálásának hírét. Az
események hátterét a felnıttek sem értették, mi, gyerekek meg sajnáltuk
ıket, hiszen játszótársaink szomorúan ültek a szüleikkel együtt a szekerek tetején, mikor elhurcolták ıket a gettóba. Nem is sejthettük, hogy utolsó útjukra mennek. Rábén csak azok a zsidó férfiak maradtak meg, akiket
már a háború elızı éveiben munkaszolgálatra vezényeltek.
Egyre közeledett a harci zaj. A lakosság is izgatottabb lett. Sok volt
a csonka család. A sorköteles férfiakat már a háború kezdetén
hadbafogták, a 18-60 év közöttieket pedig ez év augusztusában bevonulásra kötelezték. Apámat is velük vitték el. A községházánál gyülekeztették a
férfiakat, leventekorú fiatalokat és Rábéról Abádszalókra irányították. Volt,
akit a Dunántúlra vezényeltek. Velük lövészárkokat ásattak, utakat építettek.
Különös rendeletek léptek életbe, melyek a köznapi életet szabályozták. Kötelezı sötétítés, a házak udvarán bunkerépítés. Ahol nem volt
férfiember, ez komoly gond volt. Az éjszakákat repülıgép zúgása, bombák
robbanásának zaja verte fel. Éjjel Sztálin-gyertya világított, de Püspökladány, Debrecen bombázása is komoly félelmet ültetett el a lakosságban.
Különféle rémhírek terjedtek el a háború borzalmairól, az oroszok
barbárságáról, a kommunizmus csajka-rendszerérıl.
Voltak, akik a menekülésre gondoltak. De a lakosság jelentıs része
értékeinek, élelmiszerkészletének megmentésén fáradozott. Az udvari épületekben, kertekben gödröt ástak és abban dugták el értékesebb ruháikat,
ékszereiket, pénzüket, élelmiszerüket. Akkor még nem volt mőanyag, így
pl. a zsírt bödönöstıl, a lekvárféléket cserépedényben ásták el. Sokféle leleményes módszerrel kezdték menteni a menthetıt.
A harcok kezdete október 6–7-én történt. Orosz – német harci gépek
csaptak össze a levegıben. Már a fegyverek ropogása is elég közel volt. A
község elöljárósága azt a hírt kapta, hogy 8-án a szovjet csapatok elfoglalják Nagyrábét is. Mivel anyám mellett csak magam, a 12 éves gyermek és
egyéves kishúgom volt, jobbnak láttuk, ha nem maradunk otthon a fıutcán, hanem összecsomagoltuk a legfontosabb tárgyainkat, és Parti nagyapámhoz költöztünk az ekkor Sugár utcának nevezett, ma Tank utcába.
Nem is sejtve, hogy tőzfészekbe menekültünk. De a félelem hajtotta a
csonka családot. Nagyapám már háborút viselt, idıs ember volt, nem kellett bevonulnia, a volt katona társai szerint bátor katona hírében élt. Mivel
volt tapasztalata, az udvar hátulján szakszerő, erıs bunkert épített és elıször ott húzódtunk meg. (A bunker: házilag épített óvóhely). Mély gödröt
ástak. Azt a föld szintjével, majd a kiásott földdel betetızték. Ennek elké-
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szítésére hatósági parancs volt. Ki-ki szaktudásának, erejének megfelelıen
biztonságos bunkert készített és a harc kezdetén abba kellett költözni.
Egy-egy bunkerba több család is menekült. Mi is.
Nagyapám elment a malomhoz, ahol a pernyési út kezdıdik, mert
kíváncsi volt az eseményekre, pedig a fegyverek szünet nélkül ropogtak.
Mikor visszatért, hallottam, azt súgta édesanyámnak: „Már itt vannak az
oroszok!”
Ahogy világosodott, kileskelıdtem a bunkerbıl és azt láttam, hogy
tejszínő köd lepi a házakat, udvarokat. Nem tudtam, hogy ez lıporfüst.
Mikorra kivilágosodott, az orosz katonák is megjelentek az utcában. A kerítéseken belül és kívül golyószóróval a vállukon, övükben gránátokkal. Félelmetes volt a látvány! Pillanatokon belül megtörtént az összecsapás. Mi a
pincébe menekültünk. Az utca felett megjelent egy német stuka (vadászrepülı), szinte leszállt az utcába és gépfegyverrel többször végigpásztázta azt.
A lovas és gyalogos katonák, lovasszekerek eltőntek pillanatok alatt. Ekkor
eszméltünk fel, hogy a harc csak most kezdıdik.
A szemtanúk elmondása szerint az utcában rekedt orosz tankokat
egy bátor német katona egyenként felrobbantotta, azok iszonyatos robaja,
égı füstjének szokatlan szaga csak fokozta félelmünket. Iszonyatos kép tárult a leskelıdı, bátor szemlélı elé. Mindenütt holttestek, elszórt
katonaholmik, a kiégett tankokba beleégtek a katonák. Hat tank volt még
ekkor az utcában. Egy felrobbant tank felsı kupola részét a robbanás ereje
a Herpai Anti bácsi háza tetejére repítette.
Három tank kilövı része épen maradt. Visszaverték tehát az elsı
orosz támadást a németek. Mi nem is gondoltuk, hogy kezdetét vette a 9
napon át tartó állóháború, ami a német csapatok visszavonulását és az
oroszok elırenyomulást jelentette. Késıbb tudtuk meg, hogy a románok
átálltak az oroszok mellé és egyesült erıvel nyomultak Arad felıl elıre. A
németek a front teljességében visszavonulásra kényszerültek és ennek az
összecsapásnak egyik színhelye volt Nagyrábé is.
A család, a szomszédok és más utcabeliek is, nagyapám pincéjébe
zsúfolódtak össze, ötvenhatan. Itt szeretném megjegyezni, igaz a közmondás, „Sok jó ember megfér együtt”. Azóta is sokszor megnéztem ezt a pincét
és kérdeztem: „Hogyan férhetett itt meg ennyi ember?” Arra emlékszem, a
félelem mellett a szeretet volt a másik úr az emberekben. Soha senki nem
emelte fel a hangját, mindenki segítıkész volt a nagy ágyúzások idején is.
Mert voltak kemény pillanatok! A pince sarkától egy méterre robbant az
akna. A pince mennyezetérıl ránk hullott a vakolat, olyan por volt bent,
hogy egymást nem láttuk. Mindenki imádkozott a jó Istenhez a saját és
övéi életéért. Szerencsénk is volt, mert ez a pince jól volt megépítve. Nem
szakadt ránk. Mint fentebb írtam, a tőzfészek középpontjába kerültünk. A
falunak ezen a részén a nap azzal kezdıdött, hogy az orosz csapatok támadást indítottak a település elfoglalására, amit a németek visszavertek. Így
történt 9 napon át. A falu déli és nyugati részén, a kerítésen belül a németek aknavetıkkel, géppisztolyokkal, golyószórókkal beásták magukat, úgy
védekeztek. İket támogatták a Vénkertben, a Berek alatt lévı ágyúk és
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„Tigris”-nek nevezett tankok. Ezek jobban felszerelt eszközök voltak, mint
az orosz T 34-esek. A német tankok taktikája volt az állandó mozgás. Egy
Tigris beállt az Elek Zoli bácsi nagy szilfája alá és a nagyapáék háza mögötti rádiós kocsi irányította, hová és merre tüzeljen. A célpont megtalálásakor 4-5 lövést adott le, majd Sztálin-orgonával megszórták a környéket.
Egy másik német tank ugyancsak a fent leírt taktikát alkalmazta a kertek
alján, veszélyeztetve a bunkerekben megbújt civil lakosok életét. Így mindenki a pincébe kényszerült és a harcok napjait ott éltük át.
A csatározás általában hajnali 4 órától 10 óráig tartott, melyet szórványos lövöldözés, csend követett. Kivétel volt a szerda déltıl péntek délig
tartó idı. Ekkor kemény, folyamatos ágyútőz folyt a falu elfoglalásáért.
A többi napokon, a harcok csendesebb szakaszában a bátrabbak
kimerészkedtek a pincébıl. Hamar megtanulták, hogy fızni nem lehet,
mert ahol megjelent a felszálló füst, oda lıttek. A gémeskutak is elárulták a
gondos gazda bátorságát, hisz a kútostor, a gém mozgása is azonnali célpont volt. Pl. a harmadik szomszédban lakó Gara Sándor bácsi is mindenféle lebeszélés ellenére hazament megitatni a teheneket, de öt perc sem telt
el, sebesülten, a lábából vérezve tért vissza. Maradt hát a gyötrelem embernek, állatnak napokon át. Vizet kötéllel húztak a kutakból. A szomszédban lakó Gyenge Ambrusék minden éjjel megfejték a tehenet, így a
pincébe bújt gyerekek legalább tejet kaphattak. Gyenge Margit néninek sok
gyermek mondott köszönetet ezért. Mi is!
Szerdai napon az én édesanyám is hazament az İri lakásba megetetni-itatni az állatokat, de még este sem tért vissza. Nagyapám az erısödı
harcok ellenére utána ment az éj leple alatt, de csak pénteken tudtak viszszajönni a pincébe. Már azt hittük elvesztek. Sirattuk ıket. Nagynéném,
Eszti, azzal vígasztalt: "ı felneveli a húgomat". Visszaérkezésüket kitörı
örömmel fogadtuk. Anyám elmondta, takarmányt akart vinni a tehénólba,
mikor lövedék csapódott az udvarába és a légnyomás a szalmakazal oldalához vágta ıt. Mikor magához tért, az İri pincébe menekült, de az zsúfolt
volt, emberekkel teli. Csak az éj sötétjében merészkedtek egyesek a templomkúthoz is ivóvízért. Ott szabad kifolyású artézi kút volt.
Kilenc nap alatt, a tüzérségi harc idején csak egy német katona jött
le a pincébe. Megtapogatta a pince mennyezetét és azt mondta: Nem jó!
Bizonyára harcászati helynek akarták igénybe venni, de nekik nem felelt
meg. Minket Istennek hála megvédett, ma is áll, ép. Mi a pincében csendben voltunk, aki eltávozott óvatosan tette. Egyik éjjel mozgást hallottunk a
felettünk levı raktárban, valaki bevilágított a pincébe. Megijedtünk. Még az
alvó-horkoló sorstársakat is csendre bírták a felnıttek, mondván észre ne
vegyék, hogy ott vagyunk. Másnap nagyapám megállapította, csak élelem
és takarók hiányoznak a házból. Valószínő, valakinek csak erre volt szüksége. Olyan hír is elterjedt, hogy orosz felderítık német ruhába öltözve
tesznek látogatást éjjel a házak között és bent. Mások azt vélték tudni,
Kazincki Feri bácsihoz látogattak el, miután megtudták valakitıl, hogy ı
orosz hadifogolyként maradt itt Rábén az elızı „háborúban”, jól beszélte a
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nyelvet. Tıle kértek adatokat a németek erejérıl és a lakosság szándékáról,
elkötelezettségérıl.
Az 1944. október nyolcadikai eseményeket Parti József, ma Damjanich utcai lakos úgy egészítette ki: Tizenkét éves gyermekként szüleimmel,
nagyszüleimmel a Bánát utcai házunkban éltük át az ostromot. Bátyám a
nyugati fronton teljesített szolgálatot.
A németek lıállásokat építettek ki a házak kertjében. Az öreg Parti
Sándor, a Nagy Vince (Dózsa György u.), a Gyenge Ambrus (Tank u.) udvarára rádiósokat telepítettek. Ezeket egy központi adóból irányították a toronyból. A fent nevezett házak pincéjét is a rádiósok foglalták el. A Bánát
utcai lakásba települt német tisztek azt tanácsolták a családnak, míg a
front elvonul, menjenek át Dancsházára, mert Rábén kemény küzdelmek
lesznek. Dancsháza biztonságosabb. A Parti család és a szomszédok, (13
fı) a legszükségesebb dolgaikat magukhoz véve készülıdtek a szomszéd
községbe. Az indulás elıtti hajnalban már nagy bonyodalom támadt. A fıutcai Pálfi Sándorék háza elıtt felrobbant egy lıszereket szállító teherautó.
A Pálfiék háza is kigyulladt. Tőzoltók is érkeztek, de az oltás sikertelen
volt. Nehéz szívvel, félelem közepette indult el a menet. A Dózsa György
úton akkor már leszakadt telefonhálózat, oszlopok, kidılt fák hevertek az
úton egész a templomig. A Kosornyón haladva végig, látható volt a háború
nyoma. Az Epreskert, Pusztakert és a Berek-alja árkában menekülı emberek sokasága remegett. Naivan azt hitték, majd a háború átvonul a rábéi
kövesúton és szépen hazatérnek. Nem is gondoltak arra, hogy milyen kemény ütközet elszenvedıi lesznek.
A Parti család és szomszédja minden baj nélkül ért át Dancsházára.
Ott 2 napot és egy éjszakát töltöttek, de itt sem volt nyugalom, mert az Éraljába egy orosz aknavetı települt és onnan tüzelt Nagyrábéra. Az éj sötétjében átjött két német katona, meglepte az aknavetı kezelıjét. A katonákat
foglyul ejtették, fegyverüket felrobbantották. A menekülık hazatértek baj
nélkül. Hazatérve a fiatal Parti Sándor pincéjében töltötték a nehéz napokat. P. J. elmondja, hogy az odatelepített rádiós állomás miatt teljesen
megállt az élet. A legkisebb mozgásra is lıttek az oroszok. Az elsı napon
halálos aknaszilánk áldozata lett idıs Parti Sándor, akit a kert bunkerjében temettek el. A rendes temetés csak a had elvonulása után történhetett
meg.
Parti József felesége Kovács Zsuzsánna is kiegészíti saját élményeivel a fentieket: Mi elıször a Pusztakert árokba menekültünk szüleimmel.
Onnan a Pusztán lévı birkaszínbe költöztünk. Itt töltöttünk néhány napot.
Az élelmet éjszakánként az édesapa biztosította a családnak. Kovács S.
nem volt hadköteles, így itthon volt. 2-3 napi menekülés után azt tanácsolta a családnak, térjenek haza, mert több éjszaka nem tud átjönni az orosz
frontvonalon. Így is történt. Hazajöttek és a Ványai Béni bácsi pincéjében
húzták meg magukat. Ott is sokan voltak! Meglepıdtek, mikor a 4. vagy 5.
nap éjjelén román katonák lepték meg ıket. Senkit sem bántottak, de értékeiket elrabolták. Állítólag németeket kerestek. Elmondta még, hogy a
német parancsnokság a Parti Ambrus, akkori bíró lakásán és a mellette lé-
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vı paplakban állomásozott. Arra is emlékezik, hogy édesapját, Kovács
Sándort az orosz parancsnok kinevezte nemzetırnek és együttmőködésre
kényszerítette az oroszokkal. Részt kellett vennie a rendfenntartásban, az
orosz katonák élelmezésében.
id. Tiszai Lajos Dózsa Gy. utcai lakos úgy emlékszik ezekre az idıkre:
Mi a Bánát utca végén, a sarkon lévı házban laktunk. Azt tapasztaltuk,
hogy október 7-én este a német katonák elhagyták Nagyrábét. „Az orosz
csapatokat illik fogadni” – ez a hír jött el hozzánk Békés megyébıl. A békésiek szerint az oroszok jó néven vették, ha elébük ment egy-egy település
vezetıje-küldöttsége és tájékoztatta ıket a lakosság felfogásáról, a község
helyzetérıl, arról, hogy tartózkodnak-e a településen németek. A fenti céllal
mi is küldöttséget szerveztünk. Tagjai voltak: Riczkó István, vitéz Papp János, vitéz Parti Imre, Tiszai János, Tiszai József, Mile Károly, Gáll Lajos és
mások. Nyolcadikán reggel fehér zászlóval vonultak a szovjetek elé. A találkozás a jelenlegi körforgalomnál történt. Mielıtt kézfogásra került volna
sor, Bajom felıl egy tank fordult be a templommal szembeni utcába. Abban
a pillanatban észrevették a templom tornyában álló megfigyelıt. A tankokból irányzott lövést adtak le a toronyra Pillanatokon belül tőzharc tört ki az
ellenfelek között. Ki-ki menekült, amerre tudott. Az oroszok visszavonultak, a lakosság a bunkerekben – pincékben talált menedéket.
Ezt követıen Pernyéspuszta felıl 6 lovas kozák érkezett a falu szélsı házaihoz. A németek a kapukon belül ásták be magukat, de nem nyitottak tüzet az érkezıkre. Valószínő hírvivık, gondolták a németek. Valóban
azok voltak, mert távozásuk után megindult a támadás.
Arra is emlékszik, hogy Bánát utcai kertjükben 8 német 15 mm-es
ágyú állott. Onnan tüzeltek az oroszokra. A kerítésen belül a bunkerekben
meghúzódó német katonák golyószóró és géppuska tőzzel fogadták az
orosz és román katonákat. Mivel állandóan tőz alatt tartották az ütközetek
a falu e részét a Tiszai család is elköltözött a házhelyre, késıbb a Bocskai
utcába, ahol Kenderesi Ferenc pincéjében találtak menedéket. A család
életét különösen megnehezítette az a tény, hogy a 2 idısebb fiú gyermek
már hazamenekült a háború poklából és az oroszok hadiszökevénynek tekintették ıket. Némi zaklatásban volt részük. Jogosan volt félteni, menteni
valójuk. (Akkor már Rábéra is megérkezett a Don-kanyari szörnyő tragédia
híre.)
A falu elfoglalása után szemtanúi voltak annak az esetnek, amikor a rablófosztogató katonákat saját parancsnokuk szigorúan, tettlegesen is megfegyelmeztette. Sıt azt is kilátásba helyezte, ha nem hagynak fel a fosztogatással a falu népének zaklatásával, agyonlöveti ıket.
Visszaemlékezésbıl elmondja, hogy Rábén is voltak emberek, akik a
harcok ideje alatt a tilosban jártak. Boltokat, elhagyott lakásokat fosztogattak. Sıt akadt, aki a harcok után orosz katonaruhába öltözve éjjel tette ezt,
pedig rábéi lakos volt.
Felesége családja is a Tank utcán, a Papp Lajosék pincéjében vészelte át a nehéz napokat. Egyik alkalommal egy orosz katona érkezett,
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mindenkit kivezényelt a pincébıl. Elrendelte, hogy fızzenek, terítsenek a
katonáknak. Az egyik katona két kisgyermeket ültetett maga mellé az asztalhoz. A gyermekek is, a szülık is nagyon megijedtek. Nem tudták, mit
akarhat a gyermekekkel. Késıbb kézzel-lábbal elmagyarázta, otthon neki
ilyen két gyermeke van és azokat képzelte maga mellé a két magyar gyermekben.
A harcok utáni napokban még itt maradtak. Éjszakánként a lakosságot rettegésben tartották, különösen az asszonynép félt tılük. Volt is erre ok!
Az orosz csapatok véglegesen október 17-én foglalták el Nagyrábét.
Legalább is e sorok írója úgy emlékszik. (Tudott dolog: ezt az idıpontot
többen vitatják. Ennek az írásnak nem feladata az igazságtevés.) A kilencedik nap hajnalán szokatlan csendre ébredtünk. A németek visszavonultak Sáp–Földes–Szovát felé. Az a hír jött: Ott bekerítették és megsemmisítették ıket. Jobb és igazi hír volt: Az oroszok elfoglalták a települést. Leírhatatlan volt az öröm! Szerettünk volna mindenkit átölelni, énekelni, ünnepelni, templomba menni, hálát adni Istennek, hogy megtartott minket.
Ezután már csak azt vártuk, mikor érkeznek hozzánk a Sugár
(Tank) utcára az orosz-román katonák. Délután 2 óra tájban egy szekérrel
3 szovjet katona érkezett. Német katonákat kerestek. Kivezényeltek mindenkit a pincébıl, körbe állítottak bennünket, egyik oldalon a férfiak, másikon a nık álltak. Mi féltünk. Vajon mi vár reánk? Mindenkit átnéztek.
Fegyvereket kerestek. Majd miután nem találtak, megnyugodtak. A pincébıl felgurítottak egy hordó bort, kannafedıbe eresztették, ebbıl nekünk
inni kellett. Mikor látták, hogy jól vagyunk, szekérre tették a hordót, összeszedték a jó állapotban levı csizmákat, nagykabátokat (köztük az enyémet
is), felhajították azokat is a szekérre és elhajtottak.
Ez volt hát az elsı találkozás! Átéltük az ostromot, megmenekültünk! Nem tizedelték meg a lakosságot. Pedig ettıl is féltünk, mert a hír
megelızte a frontot, jogos volt a félelem. Mi megúsztuk! Az oroszok számára hihetetlen volt, hogy 140 fıs német egység 9 napon át a lakosság segítsége nélkül feltartóztatta ıket, de nem álltak miatta bosszút a magyarokon.
Végül leírom, milyen kép fogadta a falu lakosságát a harcok után.
A nyugati részen a házak, épületek romosak voltak, hisz azokat rengeteg
találat érte. A település déli-délnyugati részén levı legelıket, utakat, a
Tank utcát is tetemek tucatjai borították. A Sugár utcán, a falut övezı legelın, szántóföldön 42 db tank volt kilıve. Több ház is kiégett, mikor a felrobbantott tankok belerohantak. Sok helyen az udvarok feldúlva. Vagy a
lövedékek robbanása, vagy a németek állásai miatt. Szanaszét hevertek
fegyverek, hadi felszerelések, kerítések, épületrészek. Iszonyatos látvány
volt a tankokba beleégett katonák hamva. Az üzletek kifosztva – kiégve. A
templom tornya is áldozatul esett. A menekültek, deportáltak házai feltörve, kifosztva. Mindenfelé pusztulás, állattetemek.
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A pincékbıl, bunkerekbıl elıjött lakosság igyekezett saját lakóházát
és környékét rendberakni, használható állapotba hozni. Majd a közterületek építésén, szépítésén is fáradozott. Nagyszüleim házát is 5 találat érte. A
melléképületeket 8 is. Az udvaron megszámlálhatatlan lövedék, vagy annak robbanásakor keletkezett gödör volt. Tudtuk, mindezt kemény munkával, összefogással lehet helyrehozni.
A romos, feldúlt, szomorú környezet látványa ellenére új örömök
töltöttek el bennünket. Elıkerültek az elrejtett élelmiszerek, lehetett fızni,
kenyeret sütni. Boldogságunkat csak az zavarta, ha jöttek a rekvirálók,
akik még hetek múlva is így köszöntek be váratlanul: Kleba, vino, bárisnya
jeszty? – már a kis gyerekek is megértették, mit jelentettek ezek a szavak.
Ha jöttek a katonák, a lányok, a fiatalasszonyok öregasszonynak öltöztek, bujkáltak, menekültek elılük. A kenyeret is el kellett lopni-dugni
elılük. Messzirıl megérezték a frissensült kenyér illatát és kérés nélkül
eldézsmálták. Az asszonyok kezdhették elölrıl a kenyérsütést. A megmaradt állatokat is bujtatni kellett, mert vagy elhajtották, vagy a helyszínen
lelıtték, megfızették. Ellentmondást nem tőrtek. Ezek miatt sok keserő
pillanatunk volt.
Majd elkezdıdött a legszomorúbb, legnehezebb feladat. Az elesettek
eltemetése. A harcok alatti áldozatokat, falusi lakosokat, román katonákat
a rábéi temetıbe helyezték nyugalomra. Egy-egy kereszt jelezte, hol nyugszik hısi halott. Az orosz katonákat a szárító mögötti részen tömegsírba
temették el, majd 1948-49-ben katonai temetıbe vitték el ıket. Rábé közelében két tömegsír volt. Az egyikbe 176, a másikba a182 katonát temettek.
A határban rengeteg lıszer hevert szanaszét. Ágyú-aknavetı lövedék, géppisztoly töltények zsákszámra. Ezek egy részét felrobbantották szakemberek, vagy a nagyobb lövedékeket szétszerelték. Ez utóbbi a civil lakosság
körében is megesett. Volt, aki a töltények tartalmával tüzelt. Elıfordult,
hogy összegyőjtötték és a bunkerekben eltemették.
Ekkor még a falu és Pernyés között 30 kisebb tanya állt. Valamenynyi magán viselte az elvonuló front nyomát. Sok szalmakazal, cséplıgép is
volt a határon. A cséplés elhúzódott, mivel a mozgósítás után csak 18 éven
aluli fiúk és idıs férfiak maradtak itthon. A kukorica töretlen maradt, volt,
aki csak tavasszal törte be.
A harcoló csapatok elvonulása után jöttek a megszálló, rendfenntartó egységek. Ezek emlékezetem szerint csak 1945 februárjában hagyták
el Rábét. Elmondások szerint az orosz parancsnokság a paplakban mőködött. Mellettük nemzetırök, tolmácsok dolgoztak. Segítettek? Azt is lehet
mondani!
Ványai József, Dózsa György utcai lakos emlékezete szerint kiemelkedı szerepük volt életek megmentésében. Tudniillik a saját életüket kockáztatva elıre értesítették a veszélyrıl azt, akire nehéz sors várt. Pl. Tóth
Sándor volt csendır életét is ık mentették meg. De a Horthy rendszer más
kiszolgálóit is segítették. Sokat tettek a falu élelmiszer ellátásáért. Lecsilla-
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pították a parancsnok haragját, valamivel kedveskedtek neki. K. S. 30 liter
bort vitt a parancsnoknak – emlékszik vissza egy másik adatközlım.
A rendfenntartó orosz csapatok után orosz kommendánst neveztek ki a falu ellenırzésére, irányítására. İt Gyalog Károly bácsi lakásában, a Kossuth utcában szállásolták el. Két orosz katona vigyázott rá. A napja azzal
kezdıdött, miután felkelt a tornác ablakán kidugta a géppisztolyát és 2-3
sorozatot eresztett a levegıbe. Majd felöltözött és a két ır kíséretében egyet
sétált a faluban. Többnyire a fıutcán. Ilyenkor még néhányszor belebeleengedett a levegıbe egy-egy tár töltényt, majd a hivatalába ment. Nagyon szerette a bort. Kellı mennyiségő borral befolyásolható volt. Többen
kihasználták, sıt a falu javára használták ki ezt a gyengéjét.
Gáll Lajos bácsi volt a tolmácsa. Többek között az is feladata volt,
hogy a nagy raktárból (ma Mővelıdési Ház) szekerekkel búzát szállíttasson
Sápra. Ha a parancsnok több bort kapott, már nem is látta, ha néhány
szekér nem Sáp felé vitte a búzát. Így a lakosság is jól járt, hisz neki is jutott a termésbıl (beszolgáltatásból).
Lassan szállingóztak haza a munkaszolgálatosok, a fogságba nem
esett frontszolgálatosak. Sajnos sokat hiába várt a hőséges feleség, szeretı
szülı, apját sem ismerı gyermek. Valahol tömegsír nyelte el, vagy fogolytáborban sínylıdött.
A régi elöljáróságot felmentették, újakat választottak. Különbözı pártok
alakultak. 1944-ben a Kommunista Párt, késıbb a Paraszt Párt, a Szociál
Demokrata Párt.
1945 tavaszán összeállt a Földosztó Bizottság. A nemzetırségtıl átveszi a rendfenntartást a rendırség, mely a két öreg iskola közti szolgálati
lakásban kapott helyet. 1945 legelején közigazgatásilag még a bajomi szolgabírósághoz tartoztunk. Akkor valami Kecskés nevezető volt a szolgabíró.
Hallottam, tıle kellett engedélyt kérni, hogy a rászoruló tőzifát szerezzen a
volt gróf erdejébıl.
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Saliga Istvánné (Papp Irma):

BESZÉLGETÉS NAGYNÉNÉMMEL
Az alább következı eseményeket nagynéném, Szabó Béniné Papp
Erzsébet magnóra mondott szavai után jegyeztem le:
A második világháború keserves napjait mi is átvészeltük itt
Nagyrábén. 1944 ıszén a németek körülbelül húsz ágyúval beásták magukat a kanális túlsó oldalán. Közvetlen a kertünk alatt is volt egy pár. Innen
ágyúzták a Pernyésen táborozó oroszokat. Kis gödröket ástak maguknak,
és ezekben állva aludtak, amikor tudtak.
Néha bejöttek hozzánk egy kis vízért, vagy kenyérért. Nekünk sem
volt sok, de igyekeztünk segíteni rajtuk. A német tisztek ott laktak. Onnan
irányították a többi katonákat és az ágyúzást. Mi pedig sok más családdal
együtt, a jelenlegi Idısek Klubjának pincéjében töltöttük napjaink legtöbb
részét. Ez az épület akkor még iskola volt. Közben több napon át, éjjelnappal égtek a begyőjtött gabona és szalma kazlak Füstön és környékén.
Felgyújtották azokat, hogy ne legyen senkié.
Már egészen megszoktuk az ágyúk félelmetes hangjait, dörgéseit,
amikor az egyik reggelre nagy csend lett. Nagyon óvatosan körülnéztünk és
észrevettük, hogy a németek elmentek Sáp irányába.
Közben bejöttek az oroszok. Elıreküldték a szegény románokat,
akiknek többsége mezítláb volt, szırösek, ápolatlanok, ruha is alig volt rajtuk, pedig már hideg, novemberi napok jártak. Nagyon sajnáltuk ıket. Az
oroszok egy csoportja bejött hozzánk a házba. Ki kellett húzni az asztalt,
mert elég sokan voltak. Ettek, ittak, dızsöltek, – nem tılünk vették el az
élelmet, valahonnan hozták kocsival, no meg egy hordó bor is volt hozzá.
Semmi baj nem volt addig, amíg az egyik orosz katona be nem rúgott. Felállt, nekiment a férjemnek, Béninek, megfogta a gallérját és ordított. Természetesen nem értettük, csak a 'magyarszki' szóból gondoltuk,
hogy nem valami jót mondott.
Féltem... láttam, hogy itt komoly dolog történhet, még talán megöli a
Bénit... Közéjük álltam, lesz, ami lesz. Ebben a pillanatban megérkezett a
kapuhoz lóháton egy kozák tiszt (legalábbis kozák kucsma volt a fején). Bejött és nagyon hangosan, szinte ordítva beszélt az orosz katonához. Nekünk nem szólt semmit, látván, hogy milyen engesztelı hangon beszéltünk. No, ment tovább a dáridó egy jó pár óráig és csak akkor kezdtünk
félni, amikor láttuk, hogy a tiszt is berúgott.
Mit ad Isten! Egy hírnökszerő katona érkezett. Egy perc sem telt el,
és a kocsiba ültek, két katona húzta a földön a tiszt urat, azt is feldobták a
kocsira, és igen gyorsan eltőntek.
Ha azt gondoltuk, hogy kissé jobb lett az életünk, bizony tévedtünk.
Volt egy férfi a faluban, aki beszélt egy kicsit oroszul, szinte mindennapos váratlan vendég volt a házaknál. Mindig egy orosz katonával jött, és
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összeszedte a tyúkokat, csirkéket, még azt a keveset is, ami megmaradt.
De igen sokan mondták és tudták, hogy legnagyobb része magának kellett,
amíg mi majdnem hogy éheztünk.
No, eltelt egypár hónap. Kissé csendesedett az élet. 1945. március
eleje lehetett. Egy pár szomszéddal elhatároztuk, hogy bemegyünk Debrecenbe lovas kocsival. Amikor Hajdúszovátra értünk, szörnyő látványban
volt részünk. Nagy harc lehetett ott. A katonák százai feküdtek az út két
oldalán éppen csak, hogy be voltak hantolva egy kis földdel. Mire legközelebb újra itt mentünk el, már összeszedték ıket, és bevitték Debrecenbe
tömegsírokba.
Arra a kérdésre, hogy itt Nagyrábén voltak-e halottak, a következıket
mondja Erzsike néni:
– Sajnos igen. Legtöbben románok, oroszok és németek, de még civil
lakosság közül is volt jó néhány halott, nem beszélve az innen elhurcolt
zsidókról, akiknek nagyobb része eltőnt. Igen kevesen tértek vissza. Sok
ember jött át Romániából, hogy tiszteletüket tegyék férjüknek, apjuknak,
vagy testvérüknek. Itt Nagyrábén a régi temetıben hantolták el a halottakat, majd amikor ez a temetı megszőnt, felszedték, és tömegsírokba vitték
ıket.
Ezután a szomorú emlékek után kissé jobb, felszabadultabb, majdhogy vidámabb témákról beszélgettünk.
– Vidámabb? – mondja Erzsike néni. Az csak úgy látszott és 'a látszat sokszor csal, ami be is bizonyosodott.
Ezen a vidéken, így Nagyrábén is, majdnem minden család földmunkából
élt. Sok embernek volt saját földje, de még akinek nem volt, annak is jutott, és kapott a felszabadulás után. Ugyanis a hatalmas papi és grófi birtokokat megszüntették, és kiosztották a helyi parasztembereknek.
No, meg volt a nagy öröm, hiszen ez valóban felszabadulás a régihez
képest, mondták..., akkor... 1945-ben. Hozzá is fogtak ásóval, kapával,
körmükkel rendbe szedni illetve bevetni a földeket. Verejtékkel dolgoztak,
nem volt könnyő, mert ezek a földek nagyon tönkrementek a háború végsı
évében. Embermagasságú gaz, dudva volt mindenütt; elıször is ettıl kellett
megszabadulni.
Majd amikor már minden rendbe lett téve, és a parasztság érezni
kezdte munkája gyümölcsét, az 1940-es évek végén és az '50-es évek elején, általában nem helybeli emberek, hanem idegenek házról házra jártak,
és kérték a paraszt családokat, hogy lépjenek be a Termelı Szövetkezetbe.
Ez a kérés késıbb hivatalosan is megjött.
Hej, de sokan belebetegedtek, nem akarták beadni a földet, amit
végre maguknak mondhattak. Szegény Béni, a férjem is ezekhez tartozott.
Bizony nagyon keserves idık voltak ezek! A környékrıl sok embert elvittek
csupán azért, mert nem akart belépni. Sok családot 'kuláknak' tituláltak,
ami akkoriban nagy, népellenes bőn volt, és az elhurcoltak közül sokan
nem is tértek vissza. Csak egy példát említsek, G. L. bácsit agyonverték...
Milyen gyarló az ember! Ezekre a napokra, erre az idıre senki nem
akar visszaemlékezni. Ha valamit hallottunk, hogy ezzel, vagy azzal valami
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történt, behúztuk a fejünket és örültünk annak, hogy nem velünk, hanem
valaki mással történt ez meg. A paraszt ember büszke és makacs. Többen
a környéken inkább öngyilkosok lettek, minthogy visszaadják, illetve beadják földjeiket.
– De hát, csak mőködött, jobbá lett a helyzet Erzsike néni?! – kérdezzük.
– Igen, nagyon hosszú idı után, csupán azért, mert nem volt más választás. Mindenki belefáradt, beletörıdött, hiszen nem volt más kiút. Olyan
világ volt az, hogy mindnyájan féltünk saját szomszédainktól, ...azok meg
mitılünk.
Hosszú éveken át be kellett adni a tojást, a tejet, a húst stb. Mindenkinek meg volt szabva mennyit kell beadnia, és ha ezt nem tudta teljesíteni, büntetést szabtak ránk. Igen sokszor elıfordult, hogy kölcsön kellett
kérni azoktól, akiknek esetleg több volt vagy pénzért – ami szintén kevés
volt- megvenni, ha nem akartunk büntetést kapni.
– Hej de komisz világ volt az! Még a disznókat is megszámolták fialáskor, vagy mindjárt utána és azokat is mind le kellett adni.
– Itt egy kis mosoly jön Erzsike néni arcára és büszkén mondja: –
Azért nem engedhettük meg magunknak, hogy éhezzünk. Bizony, akadt
olyan alkalom, hogy mégis csak levágtunk egy disznót,... de még a szomszéd sem tudott róla. Perzselni nem lehetett, hát megnyúztuk, ugyanakkor
állandóan figyeltük, hogy nem jön-e valaki; vagyis meg ne lássa, meg ne
tudja senki. És milyen jól esett, amikor ettünk a disznóhúsból, tudván
azt, hogy az a miénk, azaz saját magunktól loptuk!
Kérdezzük Erzsike nénit, hogy melyik világot tartja jobbnak a múltat vagy
a jelenlegit?
– Erre elég nehéz válaszolni, hiszen az 1970-es és 80-as évek már elég
jók voltak de talán mégis azt mondom... – és itt egy kissé elgondolkozik –,
hogy a jelenlegi.
Most mondhatok bármit, szidhatok bárkit, ezt a pártot vagy azt, nem
kell félnem. Az emberek panaszkodnak, hogy kevés a pénz, nem csodálom,
hiszen igen sok családnak, akiket én ismerek, ma már autója van. Annyi
van már belılük Nagyrábén, hogy egyes helyeken forgalmi lámpákra lenne
szükség, hiszen egyre több a baleset. Ezeknek a gépkocsiknak a tartása is
sok pénzbe kerül, nem beszélve a vételi árakról... No, meg ott vannak az
üzletek, kocsmák, amik igen sokszor tele vannak. Majdnem minden háznál
fürdıszoba, színes tévé, telefon, nem beszélve a hőtıládákról, melyek tele
vannak élelemmel, hússal.
A 2000-ik évet írjuk, és a régihez képest elég nagy a luxus, a szociális segélyek még mindig elég jók, sok ismerısöm le van százalékolva, és kapja a
pénzt, azaz a segélyt, sıt mellette dolgozik is. Remélem, hogy nem fognak
rám haragudni egyesek, és nem ütnek a fejemre, de hát én így gondolom. A
pénz az mindenhol, mindig kevés. Pl.: én még csak most értem el, hogy 20
ezer forint nyugdíjat kapok havonként. 85 éves vagyok, egyedül élek. Nekem már nincsenek álmaim.
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Nem vagyok hivatott arra, hogy megmondjam melyik világ a jobb, hiszen a
tények magukról beszélnek. Úgy gondolom, hogy a sok rossz után csak
jobb lehet, mondom ezt most 2000-ben. Azt, hogy ezt megélem-e?... Azt ott
fent az Isten dönti el.
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Tiszai Zoltánné (Kovács Irma):

A HÁBORÚ FÉLELME
Hét éves kislány voltam, amikor a háború kitört, mindenre emlékszem. Édesapámat elvitték a frontra, mi nagyon féltünk és átmentünk
Nagy Imre bácsiék a szomszédba. Voltunk vagy 45-en.
Nekünk az ágy alatt jutott hely, öten feküdtünk egy ágy alatt. Legbelül mama, aztán Margit húgom, keresztanyám, én és Édesanyám. Egyszer
súgja keresztanyám, mondjam édesanyámnak, hogy megfulladt kis Margit.
Én súgtam is tovább, mert hangosan nem volt szabad beszélni. Erre édesanyám kirántotta a húgomat az ágy alól, és jól megrázta. Csak úgy lötyögött a feje szegénykének. Közben kiabált édesanyám „Kis Margit!” A húgom felébredt, kinyitotta szemét és azt sem tudta hol van, mi történik vele.
Ebben a pillanatban találat érte a házat. Az ablakokat a robbanás a szoba
közepére dobta. Majd megfulladtunk. Volt olyan puskapor és égett vályogszag, még most is érzem, ha eszembe jut ez a szörnyőség!
Késıbb Ványai Béni bácsiék menekültünk. İk az utcasarkon laktak.
Itt is voltunk vagy húszan. Sajnos az oroszok meglátták a két szomszéd
lányt idemenekülni. Keresték ıket. Én máig sem tudom, a lányok hova
tudtak elbújni, de a katonák nem találták ıket. Dühösek lettek és kizavartak bennünket az udvarra…
Egyszercsak gyereksírás hallatszott ki a lakásból. A katonák beszaladtak,
de a gyermeket nem bántották. Parti Jóskát – aki most fuvaros – bent felejtették a sutban; aludt a pólyában. Ahogy felébredt, sírt. Mi észre sem vettük, hogy közben valaki szólt a kommandó parancsnoknak, aki lóháton
meg is érkezett és a két garázda katonát elparancsolta onnan. Emlékszem
rá, az orosz parancsnok szavára keményen bántak a rendetlenkedı katonákkal. Puskatussal verték ıket, de mi nem sajnáltuk, mert megijesztettek
bennünket.
Közben édesapámat kivitték orosz fogságba. 3 évig volt kint, nem tudtunk róla semmit. Amikor hazajött, nem ismert meg bennünket, nagyon le
volt gyengülve, de nagyon örültünk, mert együtt volt a család.
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Nagy Zsigmondné (Dobi Ezsébet):

HIT A ROMOKON
Amikor 1944. ıszén a II. világháború egy szárnya községünkön átvonult, bizony nagyon sok könnyet, tragédiát, romokat hagyott maga után.
Én, mint kisebb gyermek, emlékszem a sok katonára, lovakra, szekerekre,
ahogy vonultak a nagy sárban az utcán, el-elakadtak. Azután az ágyúzásra, mert nem tudtam tıle aludni, reggel korán már elkezdték.
Láttam, hogy a harmadik szomszédban Dajka Lajos bácsiék háza tetejének
a felét levitte a bomba vagy rakéta. Akkor úgy mondták a felnıttek, hogy
találat érte. Félelemtıl vegyes kíváncsisággal mentünk oda megnézni, hogy
a konyha és a szobaajtók csupa lyukasak voltak a repeszdaraboktól.
A mi házunk végéhez is leesett valami nagy lövedék, belefúródott a
földbe és akkora gödör lett a helyén, mint egy sírgödör. Édesanyám ott állt
a konyhaajtóban, de ijedtében se ki, se be nem mert mozdulni, mert a föld
meg a repeszdarabok felvágódtak a háztetıre, és kopogtak össze-vissza.
Nagyanyám nem félt, azt mondta, nem ıt akarják lelıni, felfele jár a
golyó. Akkor szeppent meg egy kissé, amikor Végh Balázs bácsit találat érte az udvarukon, és meghalt szegény. A harmadik szomszédból hordtuk a
vizet, Patai József bácsiéktól, ásott kútból, jó ivóvíz volt, sokan onnan
hordták. Nagyanyám is mindig ment, akárhogy lıttek. Olvasgatta nekem a
Bibliát, zsoltárokat énekelgetett, azt mondta, ne féljek, a jó Isten velünk
van, aki fél, annak nincs hite.
Emlékszem, most így visszagondolva, talán jobban féltek az emberek, amikor a katonák bevonultak, mint addig, amíg lövöldöztek. Akkor
nem értettem, de most már tudom, hogy miért.
A háború után mindenki igyekezett helyrehozni a kis portáját, ki
ahogy tudta, egymás segítségével. Abban az idıben az volt a szokás, hogy
házaknál tartottak vallásos estéket. Ez több éven át így volt. Nemcsak ott,
ahol új ház épült vagy felújították, vagy a családból valaki még nem tért
haza a háborúból. Bárki kérhette, hogy nála tartsanak, be volt szépen
osztva.
Tiszteletes Urunkat Sípos Károlynak hívták, még háború elıtt került
a községünkbe. Voltak akkor is vallásos, templomba járó asszonyok, akik
nagyon szépen tudtak énekelni, ık is mindig ott voltak a vallásos estéken.
Nagy Károlyné – Papp Ilonka néni – is mindig jött a tiszteletes úrral, nagyon szépen tudott imádkozni és énekelni. A férje neki is odamaradt a háborúban, sajnos már ı sem él. A fia, Nagy Károly bácsi is mindig vallásos
ember volt, ma is presbiter. Remélem, nem haragszik meg, hogy az édesanyjáról megemlékeztem. Nagyon szerettem, megérdemli az emlékezést,
igen sokat tett abban az idıben a falu kulturális életének fejlıdéséért.
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Ilyen vallásos estéken Tiszteletes Úr prédikált, imádkoztak, énekeltek, én meg vallásos verseket szavaltam. Ma is tudom ıket, de le is vannak
írva.
A templomunkat is találat érte, és a Tiszteletes Úr erre az alkalomra
írt is egy szép verset nekem, amelyet a templomban többször elmondtam.
Az ı emlékére szeretném közreadni, hogy mindenki olvassa el, aki szerette
és tisztelte a Tiszteletes Urat.
Akármilyen szomorú és nehéz volt az az idıszak, mégis valahogy jó
visszaemlékezni, pedig tudom, hogy nagyon sok ember lelkében egész életére szóló mély, fájdalmas nyomokat hagyott.
Mindez a kis epizód csak töredéke annak, amelyet az emberek elszenvedtek akkor. Nagyon jó, hogy az elmúlt 20-30 év alatt felnıtt generáció
nem ismerte a háború borzalmait és az azt követı szegénységet és nyomort. De lassan már odajutunk ma is, hogy ezekbıl csak a háború lesz a
kivétel, talán.
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Tiszai Jánosné (Nagy Jolán):

TÚLÉLTÜK
A ’40-es években, amikor én még gyerek voltam, azokban az idıkben
történt a zsidók meghurcolása. Kislányként emlékszem vissza a sakterra –
aki a zsidóknál olyan személy volt, mint nálunk a pap –, akitıl nagyon féltünk. Abban az idıben a gyerekek feladata volt, hogy a templom elıtti kútról vizet hozzunk, de amikor megláttuk a saktert, víz nélkül mentünk haza.
Pedig nem bántott bennünket. Nagyszakállú ember volt, és soha nem köszönt.
Volt az utcánkban egy szatócs bolt, ami a Samu zsidó vejéé volt, és
mi oda jártunk vásárolni. Sok zsidókereskedı volt a faluban. Egy Grünvald
nevezető zsidó tollszedı volt. Közülük voltak olyanok is, akik magyarosították nevüket, pl.: Tischlerrıl Tímárra. Ezeknek volt két lányuk: Éva és Ági.
Ágival együtt jártunk iskolába, és egymás mellett is ültünk. Nagyon jó tanuló kislány volt. Akkor még a tanulmányi eredmény szerint ültünk, elıl a
jó tanulók, hátul a rosszak ülhettek.
Ünnepnapokon nem volt szabad a zsidóknak tüzet gyújtani, s minket, gyerekeket kértek meg, hogy tüzet gyújtsunk. Csak így tudtak fızni ünnepekkor. Ezért nekünk ajándékba pászkát – ez egy ünnepi sütemény volt – adtak.
– Nem féltetek a zsidóktól, vagy nem tartottatok tılük, amiért ık mások
voltak?
– Nem, csak a saktertıl féltünk.
– Mesélj a háborús emlékeidrıl! Hogy élted meg a ’40-es évek közepét?
’44. október 18-án volt itt a front. Amíg a harc tartott, összeköltöztünk
a szomszédokkal. 42-en laktunk a mi házunkban. Akkor már csak én és
apám voltunk a családból otthon. A bátyáimat elvitték katonának. Imre
már katonáskodott, amikor a háború kitört, így ı Oroszországban, a Don
kanyarnál harcolt a fronton. Hat év múlva jutott csak haza. Pesten fogságba esett, és az oroszok Tökölre küldték a fogdába, de sikerült megszöknie.
Pesttıl gyalog jött haza egészen Rábéig. Egy hétig tartott az út, de voltak
segítıi, pl.: Polszter Györgyék, akik enni-inni adtak neki, és civil ruhát
kapott tılük; rajtuk kívül mások is segítették.
Lászlót és Józsefet is elvitték, pedig ık még akkor nem voltak olyan korban, hogy beálljanak. Tiszaderzsre vitték ıket leventének. Majd csak a
harc után kerültek haza.
– S a kitelepítés?
Nemcsak a zsidókat üldözték ebben a korban, hanem a kulákokat is. A kulákok jómódú földesurak voltak. Elüldözték ıket városaikból, elvették mindenüket, házukat stb. s persze nem kaptak munkát sem.

39

Ebben a házban az ’50-es években három évig laktak családok. Az
egyik család Pongor Miklós ügyvéd feleségével és kislányukkal, Mártával
érkezett ide. S késıbb itt született meg kisfiuk, Tamás.
Tavaly nyáron az akkori két kisgyermek eljött Nagyrábéra, hogy megnézzék azt a helyet, ahol gyermekként voltak, s ahol olyan sokat szenvedtek. A Dajka családnál laktak egy szobában négyen. S amikor már a
Pongor szülık ki tudtak járni az állami gazdaságba, és Dajka Kálmán bácsi
is a saját földjén dolgozgatott – olyan jószívőek és hálásak voltak Pongorék,
hogy mindig vacsorával várták haza a házigazdát. Néhány év után visszamehettek városaikba, de semmit sem kaptak vissza. Pongorékat egy orvos
nagybátyjuk fogadta be, adott nekik egy szobát. Itt lakhattak, amíg nem
tudtak venni egy lakást. Ekkor már a szülık dolgoztak, s így elıbb-utóbb
saját otthonhoz jutott a család.
Lakott itt egy másik család. Ungár Károly katonatiszt tábornok családjával: feleségével és két gyermekével, Gasztonnal és Lenkével. İk egy
hideg kamrába teleltek ki. Nappal bejöttek a nagyszobába melegedni; s átjártak Kövér Sándor bácsiékhoz is melegednil, és Kövérné Erzsike néni
élelmet is adott nekik.
Vargáék is lakott egy csonka család, Kıporosiék: anya és lánya. İk
szintén átjártak Kövérékhez. Sokat segített nekik is Erzsike néni – élelmet
csomagolt.
Szóval ennyire emlékszem ebbıl a korszakból, ami sok kínnal és szenvedéssel párosult. De túléltük…
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Ágoston Gézáné (Elek Erzsébet):

A PÁROM MÁSODIK SZÜLETÉSÉNEK
TÖRTÉNETE
Sokat gondolkodtam azon, hogy leírhatom-e azt, amire a párom
többszöri kérésünkre is nehezen szánta rá magát, hogy elmondja a második születésének történetét. Ahhoz, hogy érthetı legyen, le kell írnom az
elızményeket.
1942. 05. 15-én férjem megkapta a katonai behívót. Rövid idı után
érkezni kezdtek a tábori lapok, majd 1943. január végén megkaptam az értesítést, hogy a Don-kanyarnál, Voronyezsnél eltőnt. Több mint egy év
múlva kaptam egy tábori lapot, hogy fogságba került és jól van. Így megtudtuk, hogy él, most már csak a háború végét vártuk, hogy hazajöjjön.
1945. 08. 25-én haza is érkezett, mind testileg, mind lelkileg teljesen öszszetörve. Arra sohasem volt hajlandó, hogy a fogságban eltöltött idırıl beszéljen, sem arról, hogy mit dolgoztak, milyen volt az ellátás, sem arról,
hogy milyen körülmények között éltek. Csalánt azonban soha nem volt hajlandó még a kacsáknak sem szedni. Évek múlva aztán elmesélte, hogyan is
történt a második születése.
Nem tudom, hogyan nevezzem azt a helyet ahol a foglyok voltak ,
szállásnak vagy barakknak? Az volt a szokás, hogy elvitték a betegeket
kórházba, a halottakat is összeszedték, és azokat is elvitték. Azt, hogy ez
minden nap, vagy bizonyos napokon történt-e, nem tudom. Biztosan
mondta, de nem emlékszem, valótlant pedig nem akarok írni. A lényeg az,
hogy általában a halottakért mentek elıbb. Mikor valaki meghalt, és ezt a
társai észrevették, azonnal kitették a barakk elé, hogy az élısdiek ne mászszanak át a halottról az élıkre, és hogy reggel elvigyék a szállítók. Vele is ez
történt, kitették a társai, bár még élt. Istennek hála, azon a napon nem a
halottszállítók, hanem a beteghordók mentek elıbb. Bár a halottak közzé
volt dobva, észrevették, hogy van még benne élet, mert nyöszörgött, és tudta valamelyest mozgatni a kezét. Fölszedték és kórházba vitték. Harminchat kilósan, fertızı májgyulladással, de élve került oda. Volt ott egy idısebb doktornı, aki olyan lelkiismeretesen kezelte, hogy még otthonról is
hozta neki az élelmet. Sikerült felerısítenie annyira, hogy hazajöhetett.
Ezért mondta néha, hogy İ kétszer született. Bízom Istenben, hogy nem
csak egyedül İt segítette haza ilyen szerencsés véletlen folytán, másodszor
is megszületve.
A párom már évek óta a béke kertjében pihen. Kérem, bocsássa
meg, hogy leírtam, amirıl İ nem szívesen beszélt, amit szeretett volna elfelejteni, de haláláig nem tudott. Én pedig helyette megbocsátok annak, aki
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a paragrafusokra hivatkozva azt írta, idézem: „a kárpótlási kérelmét elutasítom, mivel a Szovjetunióban hadifogoly nulla napig volt.”

42

Kollárik Jánosné (Szalai Eszter):

TUDJÁK-E A MAI FIATALOK?
A második világháborúról sokat lehetne beszélni. 1944. október derekán jártunk. Egyszer csak látjuk, vonulnak a magyar katonák keresztül
a falun. Én meg szaladok, egy póré dohányt kapok a hónom alá, osztogatom markonként – mivel mi dohányosok voltunk. Pár nap múlva este jönnek német szekerek, köztük az öcsém is, mert kocsis volt az uraságnál. A
szekéren muníció, meg egy német.
Kérdezem tıle: – Wohin?
Válaszol: – Födesz.
Én mondom: – Tiere Jungen, meine Brüde.
– Ja, ja. – mondja ı – Komm wieder zurück.
De bizony nem jött vissza. Sıt az öcsém sem, ha az egyik fiú nem lop tılük
egy gatyát, átviszik ıket a Tiszán… Így még jól is jártak, elzavarták ıket.
Majd a következı napokon Románia felıl jöttek a németek. Betelepedtek az uraság földjén a tanyába. Mi közel voltunk hozzájuk, ugyanis a
szomszédban laktunk, de nem tartottuk a barátságot. Mentünk a németekhez vásárolni, voltak kabátok nadrágok. Mi vettünk két szép kabátot,
két tyúkot kellett megfızni érte. Két nap múlva elmentek, de jött másik
csapat. Nappal volt már – akkor az embereknek semmi dolguk, érezték,
tudták a bajt -, minden udvaron németek voltak. Az egyiknek távcsı a kezében, ott leselkedik vele, én meg mondom neki: – Bitet schönen on
Guhkmal?
Aztán ı magyarázza, hogy a Berettyó parton sétálgatnak az oroszok.
A következı nap másik csapat jött. Mi ott vagyunk a tornácon, és
jött egy repülı, de oszt az szórta az „alamizsnát”! A következı hajnal 2
órakor – nem aludt senki – jött-ment az ember, sötét volt. Ladány felıl idelátszottak a villámlások meg a dörrenések. Egyszer csak látjuk, hogy egy
lovas szekéren vagy 6 magyar katona vágtat. Utólag tudtuk meg, nyomjelzıvel lıttek fölfelé. Nem tudtuk mit csináljunk. Nekem a 4 éves kislányom
a karomon – akivel a szüleimmel laktunk –, gyorsan szaladtunk a bunkerba. Majd 9 óra fele följöttünk.
Újra megjöttek a németek, minden háznál voltak. A szomszédban
tisztek, orvosok. Mindegyiken szerelvény, tartották a vonalat, de nem volt
kívánatos a közelükben tartózkodni. Idınként feljöttünk az állatoknak adni
valamit, de sietni kellett, mert újra verették a lövegek, többször volt, hogy
a kerítésen ugrottam a szomszédba, mert ott volt a bunker.
Egy alkalommal idefent vagyunk, hordágyon hoznak egy katonát, mondja a
német:
„Ungár kamarát!”.
Szaladok a szomszédba, vajon ki lehet a beteg? Hát orosz volt, magyar bakaruhában. Ordított szegény, 3 helyen volt megsebesülve. Az orvos levágta
a ruháját, de újra vertek a géppuskák, így szaladni kellett…
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Kilenc napig voltunk a gödörben, amíg hajnalra megjöttek az oroszok. Mi szélen laktunk és sokáig nem mertünk otthon aludni.
Visszatérek az elsı napokra. A barátnım itt a faluhoz közel lakott,
egy tanyán, egyik kora reggel látja, jönnek a magyar katonák. İ szaladt
elébük, hát oroszok voltak. Lengette a zsebkendıjét, és csoda módra nem
bántották, hazaérve elmesélte a németeknek, hogy milyen jó emberek voltak. Erre be kellett jönniük a faluba, mert a tanyát felgyújtották. Sok ilyen
történet volt, amiket átéltünk. Van, amirıl ma sem kívánok beszélni…
Volt, hogy hajttatták az oroszok a sok állatot a magyar emberekkel.
Volt, amikor teheneket, volt, amikor birkát, esetleg lovakat 3-4 faluig is,
amíg a hajtók el tudtak szökni, mert puskája volt az orosznak és tölténye
bıségesen…
Az ostrom alatt vendégünk minden nap volt. Sütni, fızni kellett nekik, de
csak a húst szerették. Jól megidıztek a faluban!
Nagyon féltünk a katonáktól, mert melyik milyen volt. Egyik jó esetet
mondom el. Például amikor feljöttünk a bunkerbıl, az egyik katona kéri tılem a gyerekem, hogy adjam oda. Persze a gyerek ordított, és én is nagyon
féltem. A katona mondta, ne féljek, nem bántja. Megsimogatta, megcsókolta, s hullott a könnye, és mondta, mutogatta, 3 malenkij van neki.
Ideírok még fájós sorokat, azt, hogy a 14 embert Pernyésen agyonlövette a ruszki tiszt. Elıbb megásatta velük a gödröt, majd belelıtték ıket,
rossz rágondolni is… Állítólag azt mondta a ruszki, ha bejön (mások szerint ha nem tud bejönni ) Rábéra, az összes férfit agyonlöveti.
A németek az ágyút darabonként hordták föl a toronyba, úgy lıttek.
Nagyon ügyesek voltak és önállóak: A mondák szerint volt, hogy az egyik
katona a malom elıtt sétált – ugyanis a Király úton jöttek a tankok –, bevárta, hogy közel érjenek, odaszaladt felugrott a tankra, felcsapta a födıt,
be a kézigránátot, és úgy semmisített meg 5 tankot. İt aztán el is vitték
hátra a hıstettéért.
A falu háromszor cserélt gazdát. Elıbb a németek voltak a házaknál
vendégségbe, utána az oroszok és újra. Még az ágyunkból is kizavartak
bennünket, kimentünk az ólba. Mennyi baj, mennyi halott, csak ebben a
mi kis falunkban is!
Milyen károk voltak még? Tudok olyat, hogy az épület elején bement
az akna, a hátsó falban meg megállott. A háborús, szomorú történetek még
utódot is hagytak maguk után.
Elmúlt a háború, történtek oly esetek, hogy egy lányt és egy kisfiút
roncsolt szét az akna. İrizte az apja a teheneket, a 9 éves gyerek talált egy
aknát. Nem tudta, hogy mi az. Bevitte a tengeribe s elkezdte valamivel ütögetni, fölrobbant, szétvágta a gyereket.
Az ostrom idején a kastélyban volt a cselédség, aki tudott a pincébe
húzódott. Ott élték át a lövöldözést. Ott voltak az urak is, de amikor bejöttek az oroszok, mindenki meg volt rémülve. Mi lesz most? Senki sem tudta…
Az élet megoldja a nagy kérdéseket.
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1945. január 28-án errefelé már megszőnt a harc. Az egyik sógorom hazajött – szökött – Budapestrıl, sikerült neki. Mondja, hogy Pesten nincsenek
az ajtók bezárva. Meglepıen ı is szépen fel volt öltözve…
Na, mi február 18-án öten el is indultunk: kis élelemmel, cserélni.
Szolnokig jutottunk el. Este lett. Sokan voltunk az utcán, mindenki éhes,
rongyos volt. Azt a látványt nem jó idézni: kibombázott épületek, döglött
lovak – nem jó rá se gondolni…
Egész éjszaka egy romépületben voltunk – vagy 10-en –, majd másnap este
tudtunk vonatra ülni. Az utazást is megemlegettem, mert Ceglédbercelnél
jött két német repülı és szórta ám a tüzet, mint a csillagszóró! A vonat alig
mozgott. Estefelé érkeztünk meg Lırincre.
Milyen volt akkor Pest? A sok rom, a kidılt falak, a sínek is az égnek
álltak…
Nem tudtuk merre menjünk, majd elindultunk a barátnımmel a Mária utcába. Én ott voltam cseléd régebben, és ott be is fogadott bennünket a
házmesterné.
A harcok utáni idıkbıl ide írok még egy kis nevetséges dolgot. Debrecenben történt az eset.
A kirakat elıtt nézelıdik a néni: a Sztálin fényképét nézi. Jön a
ruszki tiszt a tolmáccsal. Kérdezi is tıle:– Mit néz nénikém? Az meg válaszol:
– Nézem, hogy ki lehet ez a szép ember.
– Az, aki a nácikat kizavarta az országból! – pöffeszkedett elégedetten
a tiszt.
– Ó, bárcsak ezeket a piszkosokat is zavarná ki! – mondta a nénike.
A tolmács is nevette, de nem fordította le. Erre a tiszt nem hagyta annyiba
a dolgot. Csak meg kellett mondani a választ. Ekkorra jól elhaladtak, és
mire visszamentek, szerencsére nem volt az asszony sehol, mert igen kapott volna egy kis útravalót.
Még csak annyit főznék az írásomhoz, ha a mostani fiatalok egy része
– tisztelet a kivételnek – ezt a háborút úgy élte volna meg, mint mi, akkor
talán köszönne is elıre. És nem az lenne, hogy, ha az idısebb köszön, még
egy szíves fogadásra sem érdemesítik.
Mert tudják-e, mit jelentett egy „Jó napot!” – kívánni abban az idıben?
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Gyenge Zsigmond

DÉLRE ÉRTEM HAZA
(történetek 1944–45-bıl)
Abádszalóki bevonulás
1944. szeptember 23-án, szombaton mozgósítás történt a faluban.
Minden 18-60 év közötti férfinak, aki nem hadköteles volt, délután 14 órára a községháza udvarán kellett jelentkezni egy heti élelemmel. Ebbe a
csapatba beleestem én is, mint 20 éves levente, valamint a 42 éves apám
is. Lıcsösszekerek voltak odarendelve, azzal indultunk útnak.
Aznap estére Sárrétudvari és Püspökladány között, ahol a sárrétudvari út csatlakozik a 42-es úthoz, balkéz felıli tanyához érkeztünk. Jó idı
volt, a szállásunk széna- és szalmakazlak tövében volt.
24-én, vasárnap reggel egy népes csoport, fıleg fiatalok, visszamentünk Sárrétudvariba, a Szabó kocsmába pálinkázni. A kocsmába zenészek
is keveredtek és hangos dalolás, mulatozás lett a dologból. Ezt észrevette a
még létezı hatóság és 10 óra körül a csendırség hajtotta vissza a társaságot. 24-én dél körül továbbindult a karaván. A következı állomás a Püspökladány és Karcag közti Meggyespuszta volt. 25-én, hétfın reggel indultunk tovább és a délutáni órákban megérkeztünk Tiszaderzsre. Itt kétfelé
választották a társaságot. Az idısebbek a tiszaderzsi iskolában kaptak
szállást, a leventéket a falutól 3 km-re lévı tanyán szállásolták el. Nagy
volt a fejetlenség, nem volt gazdája annak a nagy embertömegnek.
Mindenki odament, ahova akart. Elkóboroltunk az oda 2 km-re lévı
Tiszáig. Ottlétünkkor a katonák éppen halásztak. Kézigránátot dobáltak a
folyóba, a robbanás után odaeveztek a csónakkal, és kézzel kapkodták a
megbénult halakat. Be-benéztünk a faluba is. Az idısebbek kártyázással
ütötték el az idejüket. Szeptember 30-án, szombat délután sorakoztatták a
csapatokat. Kiosztották a vacsorát és a másnapi reggelit. Közölték a társasággal, hogy az éjjel átkelünk a Tiszán.
Ekkor született többünk agyában az a gondolat, hogy talán jobb
lenne innen angolosan távozni. Kb. 12-en, rábéi fiatalok nekivágtunk a
nagy útnak gyalog. Kunmadarast és Karcagot is kikerülve értünk ki a 4-es
útra. Ha elölrıl vagy hátulról reflektorfényt észleltünk, azonnal elhasaltunk
az útmenti növényzetre. Apaváránál a Hortobágy-hídhoz érve izgultunk,
hogy talán elkapnak bennünket. De szerencsénk volt.
Egy jóindulatú magyar katona ırizte a hidat, és átengedett bennünket.
Egész éjjel pihenés nélkül mentünk, mire megvirradt, Bárándra értünk. Egyik útitársam rokonánál megpihentünk egy kicsit, de kár volt,
mert csak elnehezedett a lábunk. Dél lett mire hazaértünk.
Azok, akik akkor éjjel átmentek a Tiszán, mind katonák lettek. Volt,
aki a harcok folyamán elesett, volt, aki a hadifogságot is megjárva, évek

46

múlva került haza. Az idısebb generáció a visszavonuló hadseregnek ásta
a bunkerokat és lövészárkokat. Az én apámat is többedmagával a Tolna
megyei Bogyiszlón érte utól valamikor 1945 februárjában a szovjet hadsereg. Február végén vagy március elején lefogyva, lerongyolódva kerültek
haza.

Vasútbontás
Budapest környékén még javában dúlt a háború, amikor a szovjetek
bontani kezdték az egyik vasúti sínpárt a Karcag-Kisújszállás vonalon. Erre a munkára munkásokat szedtek össze Nagyrábén is.
Az akkori elöljáróság javaslata alapján ebbe a kb. 20 tagú csoportba
én is belekerültem. A csoportot úgy állították össze, hogy egy oroszul beszélı tolmács legyen közte. A mi csoportunknak Szıke Imre bácsi volt a
tolmácsa, aki akkor a Széchenyi utca 35. sz. alatt lakott. Egy heti élelemmel kellett egyik vasárnap délután a községháza udvarán megjelenni robotmunkára.
Még aznap Karcagra szállítottak bennünket. Karcagon egy iskolában
volt a szállásunk. Egy nagy teremben, körül a fal mellett szalmával volt bealmozva a helyiség, illetve csak valamikor régen volt az szalma, mert már
olyan sokan aludtak rajta, hogy törek lett belıle. Pokróc vagy takaró
semmi. Ruhástól, csizmástól feküdtünk le, a takarónk a télikabátunk volt.
Ránk zárták az ajtót és a szovjet katonák ırizték a „nyugalmunkat”.
Hajnalban, még sötét volt, sorakozni kellett létszámellenırzésre. Ez
elég körülményes volt. Többször is sorba kellett állni, hol kettes, hol hármas sorba, mert mindig eltévesztették a számolást. Aztán szakaszban, gyalog kimentünk a karcagi vasútállomásra. Beszálltunk egy marhavagonba,
és kivittek bennünket Kisújszállás felé, a nyílt pályára. A vasút bontását
tulajdonképpen a román katonák végezték, mi arra kellettünk, hogy ha
megjött az anyagot szállító vonat (oldal nélküli vasúti kocsik voltak), a sínszálakat felrakjuk rá.
Azt mondták, hogy jóvátételben viszik el a síneket a Szovjetunióba.
A vonat szinte mindig az esti órákban jött meg. Egész nap, mert tél
volt és hideg, vasúti talpfával tüzelt a társaság a töltés két oldalán. Mikor
megjött a vonat, a 24 méteres sínek mellé odaállt annyi ember, ahány mellé fért, megfogtuk a sínkoronát, és vezényszóra felemeltük mellmagasságba. Odavittük a vonat mellé, és szintén vezényszóra feldobtuk a vasúti kocsira. Mikor felrakodtunk, felkuporodtunk a sínek tetejére, és visszautaztunk a karcagi állomásra. Onnan szakaszban a szálláshelyre. Mindez egész
nap a szovjet katonák felügyelete mellett történt.
Ez a dolog így ment minden reggel és minden nap. Mosakodási lehetıség egyáltalán nem volt. A mindennapi kátrányfüsttıl már a hét végén
inkább négereknek néztünk ki. Hét végére mindnyájan „ezredesek lettünk”,
mert a törek, amin aludtunk, tele volt tetővel. Hogy meddig bontották el a
vasutat, nem tudom, de mikor hétvégén mi elkerültünk onnan, már a Kar-
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cagi-puszta megállóhelyet jól elhagytuk, és megközelítettük Kisújszállást.
Mikor odamentünk robotra, akkor szó volt róla, hogy csak egy hétig dolgoztatnak ott, de mi péntek éjjel, biztos, ami biztos alapon – többedmagammal megszöktünk. A bejárati ajtó elıtt ott volt a fegyveres ır, de hátul
kifeszítettünk egy ablakot és kibújtunk az épületbıl. Igaz, a kerítés 1-2
méter magas kıfal volt, de aki illegálisan távozik, annak az sem akadály.
Gyalogszerrel szombaton délre értem haza.
Mikor hazaértem, az ablakon keresztül jeleztem, hogy itthon vagyok. Anynyira meg voltam rakodva tetővel, hogy az összes ruhámat a szabadban
hánytam le magamról. Így ért véget a karcagi kirándulás.

Levéltármentés
1944 nyarán a megyei vezetık már látták a közelgı veszélyt, úgy
döntöttek, hogy a Nagyváradi Levéltár anyagát nagy ládákba csomagolva
elszállítják a Des Esherolles Krusper Gilbert nagyságos úr Füsti kastélyába.
A háborút ott vészelte át a levéltár.
Azonban 1945 tavaszán a szovjet hatalom más helyet talált neki.
Nagyrábéról tíz-tizenkét fogat volt robotra kivezényelve. E szekeres társaságnak én is részese voltam. Orosz katonák felügyelete alatt a ládákat szekerekre raktuk, aztán együtt elindult a karaván. A cél Csillag-tanya volt.
Ott a nagy magtárba kellett lepakolni a ládákat, hogy késıbb mi lett a sorsa a levéltár anyagának? – senki sem tudja.
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Török Benjámin

A LEVENTÉK MAGYARORSZÁGON
1. Milyen okok folytán hívták életre az országos levente egyesületeket?
Azt hiszem, nem kell külön elmondanom, hogy a levente egyesület létrehozásához nagyban hozzájárult az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum azon cikkelye, amely megtiltotta Magyarországnak az ország
védelméhez szükséges hadsereg fenntartását.
Ebben a cikkelyben eltörölték az általános védkötelezettséget, vagyis a rendes sorozott katonaság helyett csak 35 000 fıbıl álló zsoldos
hadsereget tarthatott fenn az ország. Ebben a létszámban természetesen
benne foglaltatik a kisegítı és tartalékos személyek száma is.
Mindezeken kívül még teljes mértékben eltiltották a nehézfegyverek
(harckocsi, repülıgép) tartását, és minimálisra csökkentették a puskák, lövegek valamint a hozzá szükséges lıszerek mennyiségének számát is.
Természetes, hogy a sokkoló hatású békediktátum elıírása azonnali
intézkedésre kényszerítette az akkori Bethlen kormányt, hogy a körülményeket figyelembe véve mentse, ami menthetı.
Ha már katonaságot nem lehet tartani, akkor létre kell hozni egy, az ifjúság nevelésére alkalmas intézményt. Így született meg az 1921.LIII. tc.
alapján az „Országos Levente Egyesület”.
Ez a törvény elıírta, hogy minden iskolahagyott gyerek 12 évtıl 21
évig, a katonai bevonulásig leventeköteles. Mint az egyesület tagja, az elıírt napokon köteles részt venni az elméleti, gyakorlati oktatáson és a testedzésen. Ez alól mentesülnek azok az ifjak, akik felsıbb iskolákban továbbtanulnak, mert ott az iskola keretén belül ugyanazt a kiképzést kapják, mint az egyesületben.
A levente intézmény célja az volt, hogy az ország ifjúságát hazáját szeretı, mindenkit segítı, tisztességes és edzett állampolgárrá nevelje. Szokja
meg a közösséget, fejlessze az erkölcsi tartását és a katonai bevonuláskor
már rendelkezzen némi katonai tudással és fegyelemmel.
Az Országos Levente Egyesület a Vallás- és Közoktatási Minisztérium
keretében az Országos Testnevelı Tanács felügyeletével mőködött. A nevét
meg onnan kapta, hogy az Árpád-házi királyok alatt a seregek kiváló és deli katonáját leventének hívták. Ezzel is emelni kívánták az önbizalmat,
hogy a levente büszke legyen rá, hogy ı is olyan lehet, mint a hajdani vitézek.
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A Levente Egyesületek részére kiadott oktatási szabályzat teljes
részletességel írja elı az oktatókkal valamint az oktatással kapcsolatos
tennivalókat.
1. A leventék oktatását elıször a vitézi rend tagjai, majd késıbb a helyi tartalékos katonatisztek (tanárok, tanítók), tartalékos tiszthelyettesek és tisztesek végezték. Ehhez csatlakoztak, mint oktatók
azok az idısebb leventék, akik ilyen jellegő tanfolyamokon vettek
részt.
2. Mivel a levente mozgalom, mint félkatonai szervezet mőködött, az
egész csoport katonai mintára (raj, szakasz, század stb.) épült fel.
3. Az oktatás, mint azt elıbb is említettem, elméleti és gyakorlati részbıl állt.
Az elméleti oktatás keretén belül nagy súlyt helyeztek a történelem tanítására, hazafiasságra, egymás iránti tiszteletre, erkölcsi nevelésre, katonai
elméleti kiképzésre, valamint a magyar hadsereg katonai rendfokozatainak
ismeretére.
Volt olyan város, ahol nagyobb létszámú leventecsoport mőködött
és helyırség is állomásozott. Ott rendszeres rádiós és híradós kiképzést is
tartottak.
Mindezeken kívül, ahol még valami miatt analfabéta is került az egyesületbe, a rendszeres írás – olvasás tanítása is bekerült az oktatási tervbe.
Ahol pedig mód volt rá, és nagyobb levente egyesület mőködött, ott leventezenekart is alakítottak.
A gyakorlati foglalkozás kiterjedt a sport és testedzés során minden atlétikai szám (ugrás, futás, gerely- és diszkoszvetés, birkózás, lövészet) versenyszerő, tömeges gyakorlására.
Az egyesületek tagjai a sapkájukon viselhették a leventejelvényt: alul
hegyben végzıdı pajzs, rajta egy „L” betővel, felette a magyar koronával.
A 30-as évek végén nagyobb helyeken alakultak nıi leventecsoportok
is.
A különbözı leventecsoportok között minden évben egyszer felváltva
más-más községben versenyeket rendeztek. A gyıztes mindig elnyerte a
vándorzászlót. Ezek a versenyek akkor járási, megyei és országos szintőek
voltak.
Ahol az anyagiak engedték, ott a leventék egyenruhákat is kaptak, és
a hazafias ünnepeken ebben vonultak fel. Egyébként a gyakorlatokhoz
szükséges eszközök a sport- céllövı puskától a katonai puska fából készült
változatáig az egyesület szertárában rendelkezésre álltak.
Az egyesület tagjai nagy tiszteletnek örvendtek a polgári lakosság
szemében, de még jobban a lányok körében. Erre büszke is volt mindenki.
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Ennyit akartam közreadni a szervezettel kapcsolatban, hogy jobban
megismerjék azt, amirıl mások elmarasztalóan, rosszindulatúan vagy talán elhallgatva az igazságot, terjesztettek el a köztudatban.

2. Nagyrábén is volt akkor „Levente Egyesület”
Az elızı fejezetben azt írtam, hogy mindenütt, az egész országban kötelezıen megalakult a levente csoport, így itt, Nagyrábén is.
Az elsı levente század 1921-ben alakult, elıbb 4, majd 5 szakaszból.
Az elsı század parancsnoka, vagyis a fıoktatója akkor Vitéz Imre Lajos
nagyrábéi gazdálkodó volt, akit az elsı világháborúban szerzett magas kitüntetéséért vitézzé avattak. A katonai rendfokozata tiszthelyettes lehetett,
és a korabeli visszaemlékezések szerint igen katonás és szigorú fegyelmet
tartott.
A további beosztott szakaszparancsnokok vagyis oktatók szintén a vitézi rend tagjai közül kerültek ki. Ilyenek voltak Vitéz Kiss Elemér, Vitéz
Papp János és Vitéz Parti Imre nagyrábéi gazdálkodók. Ezenkívül a többi
szakasz élére már a Horthy- hadsereg végzett, katonás magatartású tisztesei kerültek. Név szerint: Pataki József és Patai József ugyancsak
nagyrábéi emberek.
A rajparancsnoki beosztásokba mint segédoktatók, már idısebb korú
leventék kerültek, akik idıközben különbözı tanfolyamokon vettek részt,
és adták át az általuk vezetett beosztottjaiknak a tudnivalókat. Természetes, ahogy kiöregedtek az elsı parancsnokok, úgy álltak helyükre újak.
Ezek már a Horthy-hadsereg tartalékos állományú tisztjei és tiszthelyettesei voltak. A fıoktató Borsós László hadnagy, Juhász Károly hadnagy, az
oktatók Pataki József és Kovács Béni szakaszvezetık. Kisegítı oktató volt
még egy idıben Kürthi Pál tartalékos hadnagy és Varga Árpád tanító, tartalékos hadnagy is.
Itt Nagyrábén 1925-26-tól kezdve mindig öt szakaszból állott a levente
század, a létszám 220-250 fı között mozgott. Egy-egy szakasz 36-50 fıbıl
állt, ami 3-4 rajt foglalt magába. Mindezeken kívül, az akkori rendeletek
szerint, nagyobb gazdaságok és üzemek tarthattak saját önálló levente
szakaszt is, így nálunk a pernyési uradalomban az ottani fiatal korúakból
40-50 fıs szakasz alakult. Ez a csoport már rendelkezett egy kürtössel is.
E csoport részére a gyakorlat ott helyben történt meg. Az oktató, Patai
József, minden vasárnap de. 10 órára érkezett ki a tanyába, akkorra a kürtös, Pintér Mihály, sorakozót fújt, és az oktatót már sorba állva várták. Az
oktatás két óráig tartott. Utána „Oszolj!” és mindenki ment haza. A
pernyési levente szakasz csak nagyobb ünnepen (pl.: március 15.) vonult a
községbe, és csatlakozott a felvonuláshoz.
A füsti Echerolles Gilbert uradalmából, mivel kevesebb volt a cselédek
létszáma, csak félszakasznyi csoport vonult be a községbe. Egyébként ott
kinn egy Diószegi nevő ottani munkás tartotta a foglalkozást.
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3. Hogyan folyt a kiképzés és gyakorlat itt Nagyrábén?
A levente foglalkozások ideje igazodott a mezıgazdasági munkák idejéhez. Így nyáron mindig vasárnap délelıtt, télen mindig szombat délután
tartották a foglalkozást. Igazodott az idıjáráshoz is, mert rossz idı esetén
több volt az elméleti, jó idı esetén meg több a gyakorlati foglalkozás.
A gyakorlati foglalkozásokat sokáig, vagyis 1939-ig a Berek alatt tartották.
Itt volt kialakítva Dancsháza irányába a lıtér, ahol FÉG. típusú kispuskával tartottak sportlövészetet. Itt zajlottak le a katonai alaki gyakorlatok (sorakozó, jobbra át, balra át, hátra arc stb.), valamint a különbözı puskafogások megtanítása.
A füves térség nagyon is alkalmas volt arra, hogy itt lehessen megtartani a különbözı sportjátékokat, valamint a testedzı gyakorlatokat. A
sportjátékok keretében szerepelt diszkoszvetés, gerelyhajítás, futás, távolés magasugrás. A testedzési gyakorlatok során versenyre készülve a tornabemutató anyagát tanulták be.
Itt említem meg, hogy ez a gyakorlótér 1940-tıl, mivel a nagy belvíz elöntötte a Berek alját, áthelyezıdött a mostani sportpálya körüli, magasabb
terepre. Itt akkor egy nagy erdı terült el, így ideális gyakorlótérnek bizonyult. Itt volt egy nagy domb, és az akkori leventecsapat itt alakította ki a
katonai lıteret. Egyébként télen és kora tavasszal a gyakorlatokat az iskola
udvarán tartották.
Az elméleti kiképzés szorosan, párhuzamosan haladt a gyakorlattal. Az
elméleti oktatás tárgya volt a történelem tanulása, híres nagyjaink életrajzának ismerete. Foglalkoztunk katonai szakkifejezések tanulásával, harcászattal, lıtechnikával vagyis a célzás elméletével és térképismerettel.
Nagy súlyt helyeztek a katonai rendfokozatok ismertetésére is. Szóval,
mindenre megtanítottak, amire a bevonulás után szükség volt. Ezzel az
elıképzéssel már egy edzett, félkész katonát vonultatott be a hadsereg.
A sorozásnál meg is látszott e kiképzés eredménye, mert szinte mindenki alkalmasnak bizonyult a szolgálatra. Bizony, nagyon nagy szégyen
volt akkoriban, ha valaki nem volt alkalmas. Azzal a fiatalemberrel a korabeli lányok szóba sem álltak!
Szólnom kell még a leventeversenyekrıl is. Minden esztendıben egyegy kijelölt községben rendezték meg a járási leventeversenyt. Volt ilyen
verseny itt Nagyrábén, Biharnagybajomban és Sárrétudvariban is. A gyıztes csapat mehetett a megyei versenyre. A járási versenyt Nagyrábé nyerte,
így részt vehetett a megyei versenyen, Berettyóújfaluban. Az ilyen versenyekre a csapatokat a község gazdái lovas szekérrel szállították. A verseny
gyızteseit éremmel jutalmazták, amit a levente büszkén viselt.
A nagyrábéi levente század elsı ( legidısebb ) szakasza egyenruhát viselt, amit felvonuláson mindig felvett. A ruhát idısebb Echerolles Sándor
vette és ajándékozta a levente század két szakaszának. Ugyanakkor kapott
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a levente század egy zászlót, amelynek avatásakor a zászlóanya tisztségét a
földbirtokos Echerolles felesége, Ilona vállalta.
Akkor levente század nem is létezhetett kürtös nélkül, hiszen abban
az idıben a magyar honvédségnél minden századnál rendszeresítve volt a
kürtös. Itt Nagyrábén is volt a századnál kürtös, akinek ugyanazokat a
kürtjeleket tudnia kellett, ami a honvédségnél használatos volt. Az idısebb
leventék még emlékeznek rá név szerint, hogy kik is voltak. Szabó Béni,
Asztalos Albin, Vajda Sándor és Pernyésen Pintér Mihály nevei kerültek elı
az emlékek távlatából. E kürtösök nélkül szinte nem is létezhetett levente
század.
Mivel én az elemi iskola elvégzése után továbbtanultam, csak 1939
ıszétıl 1940 tavaszáig voltam a testület tagja. Akkor ugyanis már besoroztak, és ’40-ben be is vonultam a Magyar Királyi Honvéd Légierıhöz. Még
ott is sokat hallottam a jelszót: „ A levente, ahol tud, segít.” Ma már egyre
kevesebben vagyunk az akkoriak közül, és ugyanúgy egyre kevesebb szó
esik a Hazáról, Hazaszeretetrıl, ami akkor talán mindennél fontosabb volt.
Elmúlt a leventével az a köszönés is: „ Szebb jövıt!”
A háború alatt nagyon sok levente esett el, és került idegen országba
menekültként vagy fogságba, mert a háború végén már többen harcoltak,
és áldozták fel ifjú életüket. Akkor a Haza szent volt, és annak megvédése
mindenkinek szent kötelessége.
Háború után a levente egyesületek megszőntek, és akik hazajöttek,
sokáig magukon viselték a Horthy- fasiszta, „ellenforradalmi”, „militarista”
jelzıt, mint egy bőnös szervezet tagjai. Akkor pedig természetes volt, hogy
minden ország így szervezte meg a fiatalságot.
Ezzel az írásommal akartam emléket állítani az egykori „Levente Egyesület” még élı, és már elhunyt tagjainak.
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Bereczky Antalné (Nagy Lili):

EMLÉKEIM A GYERMEKKOROMBÓL
Itt születtem Nagyrábén. A sors akaratából fiatalon elkerültem a szülıfalumból, de kapcsolatom megmaradt, gyakran jártam haza szüleimhez,
testvéreimhez. Sajnos szüleink már nem élnek, de testvéreim igen.
Abban az idıben, az '50-es években, nagyon sokan kényszerültek a
jobb megélhetés reményében az ipari központok közelébe költözni. Nem
mondhatom el magamról, hogy „szerencsés évjáratú” vagyok, mert nagyon
sok szomorú élményben volt részem ifjúságom e szakaszában. Mire a háború utáni években szüleinknek sikerült volna újra, szorgalmas munkájukkal a család számára biztosítani a megélhetéshez szükséges mindennapi kenyeret, akkorra jött a TSZ alakulás.
Ezt, aki akkor átélte, tudja, mit jelent. Nıvérem a Községházán dolgozott, nagyobb rálátással rendelkezett a jövıt illetıen, és próbálta édesapánkat meggyızni arról, hogy itt nincs más kiút. Ha nem akar összeroppanni a beszolgáltatás terhe alatt, jobb ha a termelıszövetkezethez vezetı
utat választja. Kényszer hatására be is léptünk a TSZ-be. Édesanyánk sokáig nem tudta feldolgozni azt a tényt, hogy odaadni mindent, ami fontos
volt és amiért eddig dolgoztak – illetve dolgoztunk. Szántóföldet, lovat, szekeret. Mikor kihajtották a kapun a két befogott lovat, édesanyánk sírógörcsöt kapott. Sokáig olyan volt, mint aki halottat gyászol. Elég szomorú és
nyomasztó érzés volt nekünk gyerekeknek is azokban az években. A húgommal jártunk mi is a TSZ -be munkaegységért kapálni, borsót szedni,
markot szedni, mikor minek volt szezonja, de be kell vallanom: nagyon
nem szerettünk! Volt olyan nap is, mikor sírva mentünk haza, mondván,
mi oda többet nem megyünk. De bizony másnap újra mentünk, egyszerően
nem tudtunk beilleszkedni a közösségbe.
Emlékszem azokra az idıkre, amikor jegyre adták a kenyeret. Meg
volt szabva, hogy egy személyre hány deka kenyér jár. Mi, nagy család lévén – heten vagyunk testvérek és Isten kegyelmébıl még minden együtt
vagyunk – kora hajnalban már az üzlet elıtt álltunk, hogy kapjunk is kenyeret. Még olyan is elıfordult, hogy a sor végén lévıknek már nem jutott.
Sor vége? Olyan nem is volt, csak tömeg, ami egyszerre akart elsınek bejutni a bolt ajtaján. Azt hittem sokszor, hogy túl sem élem azt a tülekedést,
amit el kellett szenvednem
egy-egy ilyen kenyérosztáskor.
Gyermekkorom emlékei között még a deportálás is szerepet játszik. Az akkori politikai életben voltak úgynevezett „nemkívánatos” személyek, akiket egyik napról a másikra
otthonuk elhagyására kényszerítettek. Nálunk is lakott egy ilyen Pestrıl kitelepített család:
Dr. Jantsits Tibor miniszteri tanácsos feleségével, valamint Tibor és Gabriella nevő gyermekükkel. Ma is emlékszem magas, egyenes tartásukra és jellemükre. Szeretettel gondolok
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rájuk, hiszen csak tanulni lehetett tılük kitartást és méltóságot. Sokat segítettek nekünk a
mezıgazdasági munkában (kukoricatörés, napraforgó bugázás).
A kitelepítési törvény szabályozta a szállásadó és a kitelepített kapcsolatát. Többek között: tilos volt a beszélgetés, bárminemő érintkezés. A
törvény betartását a hatóság ellenırizte. Már említettem, a nıvérem a Községházán volt hivatalnok. Hozzánk így gyakrabban jöttek ellenırizni.
Épp egy ilyen ellenırzés során lepték meg nıvéremet teázgatás közben, ami nagy hiba volt akkor, ezzel csak tovább bonyolódott a szegény
család sorsa. Sürgısen el kellett költözniük tılünk.
Annyi év után sikerült kapcsolatot teremtenem a család még élı tagjával, dr. Jantsits Gabriellával (Babi nénivel), aki volt olyan kedves, hogy
kérésemre leírta az ı kálváriájuk szomorú visszaemlékezését, amit teljes
terjedelemében közreadok az ı beleegyezésével. Íme:

Emlékezés
Majdnem ötven év telt már el, igyekeztem mindent elfelejteni, ami
akkor történt, és remélem ilyesmi soha többé nem fog megismétlıdni.
Most a felkérésre megpróbálom röviden felidézni az eseményeket.
1951. július végén kaptuk az értesítést, hogy szüleimnek, bátyámnak és nekem el kell hagynunk a lakásunkat és azt teljesen üresen kell átadnunk. Igyekeztünk gyorsan mindent széthordani és valahol elhelyezni.
Éjjel ½ 3-kor jöttek értünk a rendırök. Bátyám felesége nem volt a listán,
de ı sem maradhatott a lakásban. A lakást lepecsételték.
Életünk kettétört: elvesztettük otthonunkat, állásunkat, a nyugdíjat.
Vonattal szállítottak Berettyóújfaluig, onnan teherautóval vittek
Nagyrábéra, a kijelölt „kulák” házába, a Tank utcába, Sólyomékhoz. Mi érkeztünk oda utolsónak, így már csak a magtár jutott a számunkra. Természetesen nem örültek érkezésünknek, hiszen már annyi zaklatásnak voltak
addig is kitéve, de most a ház rendje is felborult: minden szobába egy családot tettek s így most a „pestiek” beköltöztetésével is büntették ıket. Elképzelhetı, milyen volt öt családnak egy közös konyha, mosdóhelyiség sehol, WC bódé az udvarban. – Itt sem maradhattunk sokáig, mert a termésnek kellett a magtár, és akkor kitettek az udvarra. Az egyik szomszéd megsajnált (Gyenge Margit) és megengedte, hogy egy kis szobájába költözzünk,
legalább fedél legyen a fejünk felett. A szők szobácskában a helyzetünk
tarthatatlan volt . Ekkor kaptuk a legváratlanabb felajánlást a helyi Református egyház kurátorától (Nagy Sándor), hogy hozzájuk költözhetünk.
Így bizonyította hitét, és váltotta valóra a Biblia tanítását: „Aki titeket befogad, engem fogad be” (Máté 10:40-42). Egy szobát kiürítettek, s ott végre
négyen elfértünk, és embernek érezhettük magunkat, mert például asztalukhoz ülhettünk, ami máshol nem fordult elı.
1952-ben megszületett bátyám kislánya. Többször kérelmezte, hogy
feleségéhez költözhessen, aki a kitelepítés óta a szüleinél lakott, de mindig
elutasították. Akkor már olyan hírek terjedtek el, hogy készen állnak a va-
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gonok, amelyekkel kiszállítanak az országból. Ezért aztán felesége is
Nagyrábéra jött tíz napos gyermekével: ha meg kell halni, haljon együtt a
család. Felesége kibérelt egy csirkekeltetıt az Ady Endre utcában
Gyarmatiéknál. A rendırség most már engedélyezte, hogy a bátyám a családjához költözzön.
A mi nyugalmunk nem tartott sokáig, mert „a pestiek” csak kuláknál lakhattak és újra költöznünk kellett: most a Széchenyi utcába,
Kosornyóra, Sólyomékhoz. Édesanyám a nagy izgalomtól súlyos szívrohamot kapott. Az orvos megállapította, hogy itt fog meghalni, de mi is mindnyájan, mert innen soha nem mehetünk haza! Ekkor a viasz-sárga édesanyám lehúzta ujjáról a jegygyőrőt, mert ha meghal, már nem lehet. Pár
nap múlva mégis jobban lett, és a rendırség engedelmével Debrecenbe
utazhatott a klinikára kivizsgálásra, ahová még néhányszor visszarendelték.
Eddig csak elhelyezésünkrıl írtam, de meg kell említenem a munkalehetıséget is. Érkezésünk után azonnal menni kellett az aratáshoz
markot szedni, majd a soron következı mezei munkákat végezni. Legelıször egy régi nagybirtokból alakult Tsz-be vittek 8 km távolságra az elhanyagolt gazdaságba dolgozni. De este már elfelejtettek értünk jönni és a
hosszú gyaloglás után ruhástól estünk az ágyba. Második foglalkoztatás a
darvasi Állami Gazdaságban volt. Ott helyeztek el minket egy kiürített hodályban, nık-férfiak együtt a földre szórt szalmára. A napi kereset 7 Ft
volt: ezt levonták az igen gyenge ellátásunkra, ami legtöbbször csak „marharépa” leves volt. Majd amikor enyhült a helyzet, mehettünk napszámba
is. A munka reggel hatkor kezdıdött, néha így: „Na lóduljon vízért”! Csak
az artézi kút vize volt iható, s ezt bádog kannában hoztuk a kútról. Késıbb
arra is volt lehetıség, hogy földet mőveljünk természetbeni részesedésért,
harmadában. Ilyen volt a cukorrépa-egyelés, gyapotszedés, kukoricatörés,
cirokfésülés, napraforgó- és répaszedés. Minderre szükségünk volt, mert
ellátásunkról magunknak kellett gondoskodni. A dologtalan pestieknek
nem járt kenyérjegy sem. Mindenünket el kellett adnunk, ami még maradt,
de rokonok és ismerısök is segítettek. Elıfordult, hogy aki hallgatta a külföldi rádiót, késı este, amikor már senki sem láthatta, hozott egy kis kenyeret vagy kóstolót.
A főtés is nagy gondot jelentett, mert a közelben erdı nem volt, de
pénzünk sem tüzelıre. Ezért a mezın kinn hagyott kukorica és kender
gyökereket, a „tucska töveket” szedtük fel, amit a gazda ezért ingyen hazaszállított. Ezzel főtöttünk.
Végre eljött 1953, amikor a Nagy Imre- kormány megszüntette az
internáló táborokat és a kitelepítéseket. Augusztusban mehettünk el a faluból. De hova? Sem lakásunk, sem állásunk nem volt. Még öt évre kitiltottak Pestrıl, így aztán igen nehezen lehetett új életet kezdeni.
A régi sebek behegedtek, és most igyekszem tárgyilagosan megítélni
az akkor történteket. Nagy különbség volt a hatóság és a falu lakóinak magatartása között. Néha egyéni túlkapásokkal pl.: megfélemlítés céljából az
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éjszakai kihallgatások, amikor nem lehetett tudni hova visznek. Más volt a
falu lakóinak a viselkedése velünk szemben: sem győlölködést, sem a brosúrákban ránk ragasztott jelzık alkalmazását nem tapasztaltuk. A kapcsolat az idısebbekkel sokáig fennmaradt, ünnepeken kaptunk pár sor írást.
Már kétszer voltam látogatóban a faluban, és aki megismert, barátságosan
fogadott.
Dr. Jantsits Gabriella
Itt, a harmadik falukönyv lapjain is megköszönöm Babi néni sorait,
segítıkészségét és mindazt, amit tılük tanulhattam. Köszönöm szépen.
A nehéz emlékek után írásomat szeretném folytatni egy kedves történettel, mely életem végéig kellemes emlékként él szívemben. Ez a harangszentelés volt.
Mindenki tudja, a háború a mi templomunkat is fájdalmasan érintette. Már a harcok elıtt elvitték a három harang közül a legkisebbet. Ezt újra
kellett önttetni.
Amikor elkészült – pontosan nem emlékszem melyik évben, talán
1952-ben? –, szép ünnepség keretében volt az új harang felszentelve. A
templomkert megtelt emberekkel, még kinn az utcán is tömeg volt. A harangot kötélen húzták fel fiatal emberek, és akik ott álltunk nagy áhítattal,
csak néztünk fölfelé, amíg a torony ablakán keresztül beemelték a helyére
a harangot. Mikor megszólalt az Isten házába hívogató hangja – sokak
szemébe könny szökött. A nagy eseményen jelen voltak a környék faluinak
papjai, presbiterei, gondnokai, a megyébıl az esperes – Péter János püspök (késıbbi külügyminiszter).
Készült csoportkép is róluk, amit közreadok. Én, mint kis iskolás
lány virágcsokorral köszöntöttem az érkezı vendégeket.
Az ünnepséget a parókián ünnepi ebéd zárta. Az édesapám több éven
keresztül volt az egyház gondnoka, presbitere az akkori lelkipásztor mellett. Sipos Károly tiszteletessel közösen fáradoztak a hiányzó harang pótlásáért, és nagy örömömre szolgál, hogy azon a kis harangon az édesapám
neve is ott szerepel emlékül az utókornak.
Negyvenhárom év után Budakeszirıl, ahol leéltem életem zömét –
vagy sok-sok évet –, örömmel költöztem haza férjemmel az én kis szülıfalumba. Én itt vagyok itthon, ahol születtem, ahol a testvéreim élnek. A
gyökerek visszahúztak.
Ez már nem az a kis falu, amely gyermekkori emlékeimben él: szebb
lett, kinıtte hiányosságait ápoltabb, gondozottabb. Közben én is felnıttem,
sıt immár nyugdíjas lettem, s életem még hátralevı éveit szeretném szeretetben és békességben leélni ITTHON.
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Nagy Zsigmondné (Dobi Erzsébet):

AZOK A „BOLDOG” GYERMEKÉVEK…
Mindannyian elérünk egy bizonyos életkort – ha elérjük –, amikor
még nem vagyunk elég „öregek” ahhoz, hogy mindig visszafelé tekintgessünk, de ahhoz már nem vagyunk elég fiatalok, hogy nagyobb célokat tőzzünk ki magunk elé. Igaz, célok, tervek mindig kellenek, e nélkül nem élhet
az ember, de ezek már rövidtávúak.
Ilyenkor már vannak olyan pillanataink, amikor szavainkat, tetteinket
mérlegre tesszük. Átértékeljük dolgainkat, felelevenítjük emlékeinket, megszámláljuk az eddig megtett életutunk köveit, amelyek már igen megkoptak. Belenézünk lelkünk titkos fiókjaiba, hogy mit halmoztunk fel az évek
során, és leltárt készítünk. De idısebb korban talán még jobban ragaszkodunk emlékeinkhez, tárgyainkhoz.
Ahogy körülnézünk, bizony egyre ritkul azoknak a sora, akik tudják,
hogyan éltek itt az emberek a háború elıtt és közvetlen a háború után.
Akik emlékeznek még milyen szenvedést hozott a háború, s akikben személyes élményként él 1945 tavasza és az azt követı nehéz évek is. Akik késıbb jöttek a világra, azoknak már ez történelem vagy „mese”, amelyet talán hisznek is, nem is. De talán jobb is így.
Gyermekkoromból szeretnék bemutatni egy szakaszt és ezzel együtt
valamit azokból az idıkbıl, hogy a mai fiatalok is egy kicsit megismerjék
azt a kort, amikor nem volt szabad mindent mondani még a gyereknek
sem. Háború után 5-6 éves voltam, de nagyon sok mindenre tisztán emlékszem.
Édesanyám, de Nagyanyám is, olvasgattak nekem verseket. Én még
nem jártam iskolába, hallás után tanultam meg ıket. Kezdtek hívogatni
szavalni mindenféle ünnepségekre, nem nagyon mondott senki verset a
községben. Édesanyám tanítgatott mindenféle hosszú verseket velem és azt
is, hogyan mondjam el, hogy szép legyen. Nem tudta ı a versmondás szabályait, hiszen önszorgalomból tanult meg írni, olvasni, de mégis érezte a
vers ritmusát, a lelkét, a mondanivalóját.
Mindezekhez tudni kell, hogy községünkben talán nem volt olyan
család, akinek valakije ne maradt volna oda a háborúban: férje, fia, testvére. Volt, hogy mindkettı. Hısi halált halt, fogságba esett, vagy csak egyszerően eltőnt, nem tudtak róla. Ezért – most már felnıttként úgy gondolom –
az emberek olyan lelkiállapotban voltak, hogy a szép szóra érzékenyebben
reagáltak.
A közös baj, bánat, sors, tragédia közelebb hozta egymáshoz az embereket,
összetartóbbak voltak. Majdnem egyforma szegény volt mindenki, nem volt
egymástól mit irigyelni, talán a szeretet is nagyobb volt. Ilyen szomorú
idıkben is voltak különbözı ünnepségek, úgynevezett nemzeti ünnepek,
mint március 15., április 4. majd május 1.
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Ezeken az ünnepségeken mindig szavaltam és természetes, hogy egyegy szép vers, amelyet egy 5-6 éves gyerek mond tiszta, gyermeki ıszinteséggel – amelyben sok embernek a bánata meg volt fogalmazva –, bizony
megható tudott lenni. Az érzelem akkor még nem halt ki. Emlékszem, sokszor, amikor mondtam a verseket, idıs nénik, bácsik milyen nagyon sírtak,
csak én még akkor nem nagyon értettem, hogy miért.
1945. vagy 46. április 4-én (már nem emlékszem pontosan, melyik
év volt ) a felszabadulás elsı évfordulójának ünnepsége kint a levente pályán zajlott (ma sportpálya ), ahol szavaltam. Ott volt egy beton tömb – úgy
láttam, most is ott van –, azon voltak azok a fehér táblák, a nevekkel, akik
az I. világháborúban hısi halált haltak – ma a ravatalozónál találhatók.
Jobb híján, itt ünnepeltük a nemzeti ünnepeket – március 15-i ünnepségrıl fényképem is van, amelyet mellékelek.
Itt volt e bizonyos napon is az ünnepi beszéd, amelyben méltatva
volt a szabadság elsı napja stb., utána szavaltam én. Ezt a verset már elıtte több alkalommal mondtam, de most „reakciósnak” minısítették bizonyos „buzgó” csoportok. Akkor szavaltak iskolás gyerekek is, és a tanítókat
vették elıször elı. İk nem tudtak a versrıl semmit. Persze, hogy szegény
anyámat vonták felelısségre, hiszen ı tanította nekem, mert hát mit csináljanak egy 5-6 éves gyerekkel, aki még olvasni sem tud?
Akkor szó szerint így hangzott el, ezt, amíg élek nem felejtem el: „Ki kell irtani az ilyen anyát, aki ilyen szellemben neveli a gyermekét!”
Szegény Anyám! Mit tudta ı, hogy mi az a „reakció”. Felnıttként
utána gondolva, szerintem azok sem tudták, akik minısítették. Talán még
azt sem, hogy mi a béke vagy a szabadság. Nem akarom részletezni, de
nagy felhajtás lett belıle, menni kellett a Rendırırsre, házkutatás volt stb.
Én eldugtam a verses könyvet – ma is megvan –, így aztán le kellett diktálnom mind a kettıt a rendırségen. Igazságtalan lennék, ha azt mondanám,
hogy durvák voltak velünk a rendırségen. Mondattak velem több verset is,
nagyon barátságosak voltak. A parancsnokot, ha jól emlékszem Fehér Lajos vagy Antalnak hívták, a feleségét is megköszöntöttem verssel. Így aztán
nem lett az ügybıl büntetés, de eljutott a híre a járásig, Berettyóújfaluba.
A versrıl még annyit, hogy nagyon régi idıkrıl, még az elsı világháború idejérıl, a trianoni békekötésrıl írták. Édesanyám azt sem tudta,
hogy milyen történelmi esemény is volt az. Szép volt a vers, háború, béke,
szabadság volt benne, elesett katonák, hısök, minden ugyanúgy mint
1945-ben.
Ettıl függetlenül ez a „kis epizód” az én versszeretetemet és versmondási „karrieremet” nem törte ketté. Továbbra is vittek mindenfele, ahol
verset kellett mondani, egészen 18 éves koromig mondtam verset. De ez
már egy másik történet.
Utóirat: Pár évvel a fent említett kellemetlenség után községünkben idegen
adóvégrehajtók jártak házról-házra az elmaradt adótartozás vagy beszolgáltatás fejében foglalni.
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Természetesen helybeli lakosok voltak melléjük rendelve, hogy megmutassák, hol lakik az adót nem fizetı polgár. A mi utcánkba egy idısebb, ısz
hajú, nagyon barátságos férfi járt Pánti Béni bácsival.
Hozzánk nem jöttek, mert nekünk nem volt földünk. Én a kapuban
álltam, mint kíváncsi gyerek és az idıs bácsi odajött hozzám. Megkérdezte,
hogy tudom-e még azt a „reakciós” verset, amit pár évvel ezelıtt szavaltam?
Biztosan Béni bácsi mondta, hogy én vagyok az a kislány (mivel már említettem, hogy a járásig elment az ügy). Mondtam neki – okulva a korábbiakból –, hogy már nem tudom. Mosolygott, megsimogatott és azt mondta:
„Ne féljél kislányom megmondani, sok igazság volt abban a versben, inkább ne felejtsd el soha.”
Íme a „reakciós” vers: (az egyik)

Emlékezés az elhunyt hısökrıl
Kint a kopár harcmezıkön, jelnélküli sírok alatt,
A magyar katonák, a vitézek és dicsı hıs halottak,
– Kik apáink, a fiaink és a testvéreink voltak –
Idegen rögök alatt örök álmot alusznak.
Lelkükben a honszeretet lobogó lángjával,
S az ajkukon dallal, vidám katonanótával,
Indultak el délre, északra s távol keletre,
Az ágyúbömböléstıl hangos, zajos harcterekre.
S míg itthon egyiket – epedı menyasszonya,
Másikat meg a szeretı feleség siratta,
Addig ık vívták a tusát szerteszét vitézül.
Piros lett a harctér földje kiömlı vérüktıl.
Hosszú, nehéz volt a nagy harc ezernyi tusája,
Elhullott a haza sok-sok vitéz katonája.
S ottan, ahol annyi diadalmas csatát gyıztek,
Az idegen rögök alá eltemették ıket.
Ott alusznak, kiket sóvárogva hazavártunk,
S, hogy nem jöttek vissza, hát most keserő a gyászunk.
Magyar katonáknak messze – idegen országba,
Az idegen földben fájó s nyugtalan az álma.
Mintha csak éreznék s mondanák egymásnak:
„Magyarország felıl a felhık jaj, de búsan szállnak!
Azt beszélik, hogy otthon még az élık is holtak,
Hogy szép hazánkból jaj de sokat elraboltak.
Ez fáj itt a sírban nekünk, nem ezeket vártuk.
S amíg így lesz, nem nyugalmas, égetı az álmunk.”
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Mi élık itthon, értjük a holtak beszédét,
Mi sem vártuk ezt a rémes trianoni békét.
Fegyverekkel nem gyızték le vitéz nemzetünket,
De a gaz ármánykodás gúzsba kötötte kezünket.
Ezért nem mehetünk hazahozni a halott hısöket,
Tőrnünk kell, hogy ellen tiporja e néma temetıket.
Ámde azért gondolunk mi rájuk kegyelettel,
Szobrokat állítunk fel hısi nevükkel.
S ezeknél a szobroknál teszünk szent fogadalmat,
Hogy kivívjuk nékik az örök nyugalmat.
Üzenetet küldünk át a másvilágra,
Hogy nemsoká jön a várva-várt megváltás órája,
Mert, hogy így maradjon, azt az Isten sem akarja,
Virrad még majd rózsaszínő hajnal a magyarra.
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II. ÚJRAKEZDÉS
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Gyarmati Imre:

A TERMELİSZÖVETKEZET KIALAKULÁSA
A II. világháború után nehezen indult meg az élet. Az emberek többsége testben és lélekben megtörve élte az életét. A termıföldek parlagon voltak, állatok és felszerelés nélkül kellett kezdeni a gazdálkodást.
A férfiak egy része az 1945-46-47-48-as években jött haza, általában legyengülve, betegen.
Azoknak a családoknak, akiknek földjük nem volt, a földosztó bizottság – a
család létszámának megfelelı nagyságú – földet adott. Ezek az emberek
nem rendelkeztek semmilyen földmővelı eszközzel, így termelni keveset
tudtak.
Ehhez társult még a beadási kötelezettség teljesítése.
A Szövetkezet megalakulása az alábbi területeken történt:
1948 – Szabadság Tsz:
Pernyés
1949 – Kossuth Tsz:
Echerolles
1949 – Újbarázda Tsz:
Füstpuszta
1952 – Petıfi Tsz:
faluközeli területek
1958 – Petıfi Tsz–Szabadság Tsz egyesül Petıfi Tsz néven
1959 – Kossuth Tsz–Újbarázda Tsz egyesül Kossuth Tsz néven
1959. december – Petıfi Tsz–Kossuth Tsz egyesül Petıfi Tsz néven.

1966-ban befejezıdött a területek rendezıdése. A táblák kialakítása,
utak elhelyezése a mai helyzetnek megfelelıen lett kialakítva. Elkészült a
talaj térképezése, minıségének meghatározása. A talajjavítás elkezdıdött.
Megindult a mőtrágya rendszeres használata, nemesített vetımag minden
növényféleségben. A gazdasági épületek végleges elhelyezése megtörtént. Az
állattenyésztés felfejlesztése minıségi állatok tenyésztésével kezdıdött el.
Kiterjedt a vegyszeres növényvédelem és gyomirtás. 126 KH erdı telepítése
megtörtént.
Tehát a leírtak alapján láthatjuk, mi mindent kellett megvalósítani
1948-tól 1966-ig, hogy elindulhasson egy nagyüzemi gazdálkodás.
Ez nagy önfeláldozást, sok munkát, kiadást jelentett minden évben.
Volt olyan év, amikor a munkabér egynegyed része beruházásra ment el.
1948-1959-ig minden évben tagosítás volt. Újabb és újabb tagosított, elhanyagolt területeket kellett megmővelni.
A falu hangulatát leírni nehéz. A háború után az utolsó katonák 1948ban jöttek haza. Rossz lelkiállapotban, fizikailag legyengülve. Az itthon lévı
családtagok várták hozzátartozóikat, sajnos több részüket hiába. Az érdek-
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lıdésre csak annyi választ kaptak, hogy eltőnt. Ma sem tudjuk hol vannak
eltemetve.
Az élet fenntartása megkövetelte a megfeszített munkát. A földmőveléshez szükséges igavonó állat kevés volt, vetımag nem volt, csak rossz
minıségő került nehezen. Az épületeket a harc megrongálta, a kijavítás
nehéz munkával volt lehetséges. Az uradalmi épületekbıl Pernyéspuszta és
a falu egy része felépült.
Az országot sújtotta a jóvátételi kötelezettség, ebbıl adódóan a beszolgáltatási kötelezettség, ez elkísérte az embereket a Tsz megalakulásáig,
1950-ig.
Ehhez elıször mindenkinek belépési nyilatkozatot kellett aláírni. Az,
hogy ez hogyan történt, az általában eltérı volt. Volt olyan, aki önként belátta, hogy másképpen nem megy. Volt, aki különbözı ráhatásokra írta alá
a nyilatkozatot. A beadási rendszer mindenkit legyengített gazdaságilag. A
sorozatos tagosítás a termelés rovására ment. Az állam a parlagon hagyott
területek felszámolása érdekében az átszervezést sürgette. Kezdtek megjelenni a gépek, és ezeknek nagy területek kellettek. A gépek kezelését meg
kellett tanulni. Sok kényszerítı körülmény volt, amit nehéz elemezni. Át
kellett az embereknek is alakítani gondolkodásukat.
A parlag területek munkába vétele nagy gond volt. Az állatlétszám kevés volt, így nem volt elegendı istállótrágya. A mőtrágyagyárak keveset
termeltek és drágán. A háztáji istállótrágya mennyiséget az Állami Gazdaság felvásárolta. A szövetkezetnek erre nem volt pénze.
A mővelı eszközök hiánya miatt a termelés nehezen indult meg. A tagoktól bevett gazdasági felszerelésekkel, lovakat, teheneket is befogva dolgoztak. Kis vetıgépekkel vetettek (16,19 soros gépekkel). A betakarítás kézi érıvel történt.
Mit, hogyan termeltek?
Búza, illetve kalászosok:
Száz kaszás dolgozott, mellettük marokszedı, kévekötı. Tíz brigád területén dolgoztak, váltakozó számmal, ezekhez nagy gereblye (kézi vagy lóvontatású) tartozott. A brigádvezetık irányították a termény behordását asztagba, valamint a cséplést. Ha messze voltak az aratók, vizet vitettek nekik.
A szem elszállítása a magtárba vagy kijelölt helyre, a rakodóbrigád feladata
volt.
Kukorica:
A mővelés kézi erıvel történt, a betakarítás is. Nagy és fárasztó munka
volt. A kukoricát lófogattal szállították, górékban helyezték el. A munkát a
brigádvezetık szervezték.
Cukorrépa:
Kézi erıvel történt a megmővelés, a betakarítás és a beszállítás. Elıfordult,
hogy olyan rossz volt az idıjárás, hogy minden répát külön kellett kihúzni
és megtakarítani. Sok rossz idıt kellett elviselni, attól függıen, milyen volt
az idıjárás.
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Ezek a nehéz munkák akkor lettek elviselhetıbbek, amikor a gépi erı megjelent.
(Talajmővelı és szállítóeszközök)
A tagok létszáma évenként változott
1960-ban
1006 fı
1961-ben
1046 fı
1950-ben megalakult a gépállomás, a mai megítélés szerint kevés és
gyenge gépekkel, így keveset tudott segíteni.
1953-ban teljes terv készült a tanyaközpont elhelyezésére, ami kiállta
az idı próbáját.
Minden központba víz, villany bevezetés történt, bekötıút épült. Telefonközpont épült, minden telep tudott a központon keresztül érintkezni. Utakat jelöltek ki és rendbe hozták azokat.
Így lassan újra megindult az élet.
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Józsa Kálmán:

SZAKCSOPORTOK, TSZCS-K, TSZ-EK
ALAKULÁSA NAGYRÁBÉN
Alakulási sorrend
1. KOSSUTH

1948 tavaszán alakul, elıbb mint szakcsoport
Elnökei: Gyarmati Mihály, Somogyi Mihály,
Bölönyi Gyula, Hajdu István, Patai Béla

2. SZABADSÁG

1948-ban Pernyéspusztán alakul, 1956-ban taglétszáma: 47 fı. 1957. február 10-én alakul újjá
24 fıvel.
Elnökei: Elek László, Márton Gyula, Reinik
Lajosné (Nagy Margit), Ványi Lajos, Nagy Lajos

3. ÚJBARÁZDA

1948 ıszén alakul, 1956 októberéig vannak
együtt, 1957. január 24-én Március 15 néven újjáalakul 26 fıvel. Ezen a néven november 30-ig
mőködik, majd újra az Újbarázda nevet veszi fel.
Elnökei: Oláh Lajos, Máté Sándor, Tarpai Zoltán,
Bagoly Bálint, Bodnár József.

4. PETİFI

1952. augusztus 18-án 12 családdal, 76 holddal
alakul, októberre már 33 család, 261 holddal
van a közösbe.
Elnökei: Gyarmati Imre, Hajdu István, majd újra
Gyarmati Imre.

5. GYİZELEM

1955 ıszén alakul, 1956-ig mőködik. 68 család
– 99 fı. Területe: 482 kh – 1957. február 6-tól
Bocskai néven újjáalakul.
Elnökei: Hegyesi Sándor, Mózsik Károly, Albucz
József.

6. RÁKÓCZI

1956 tavaszán alakul, 1957-ben Vöröscsillag
néven átalakul.
Elnökei: Somogyi Mihály, Somi József, Szabó
László

1956. október 10-én a községben 6 termelıszövetkezet van.
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1959. február 24. – a község „termelıszövetkezeti község”
Egyesülések:
Bocskai – Petıfi – Szabadság – 1958. decemberében Petıfi néven. Vöröscsillag – Újbarázda –
Kossuth 1959. februárjában Kossuth néven.
Kossuth – Petıfi – 1959. júniusában Petıfi néven.
Közgyőlés által kimondva november 3-án.
1960. január 1-jén össztaglétszáma
976 fı,
összterület: 7589 kh.
Elnökei: Gyarmati Imre, 1973-tól Nagy János,
1978-tól Lırincz István, 1992-tıl Albucz Sándor.
1979. január 1-jén egyesül a bihardancsházi Új
Élet a Petıfivel Petıfi néven.

ÚJ ÉLET

1950. március 8-án alakul Bihardancsházán
559 kh-on.
1956-ban felbomlik és 1957. márciusában alakul újjá.
Elnökei: Bagosi Elek, Vaimar Jenı, Herceg Imre,
Harangi Sándorné, Horváth Sándor, Harangi
László.

MEMENTÓ
„A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4. Fpk.09-01-000162/10. sz. határozata (2001. május 7.)
felszámolási eljárás megindításának közzétételérıl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z)
2001. május 4. napján jogerıre emelkedett végzésével a(z) Nagyrábéi Petıfi Mezıgazdasági Szövetkezet (4173 Nagyrábé, Rétszentmiklósi u. 7. cégjegyzékszáma: 09 02 000050; adószáma:10060562-2-09) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.”
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Sipter István–Dr. Köhler Mihály:

A MAGYAR ÁLLAMI MEZİGAZDASÁGI
GÉPÜZEM GÉPÁLLOMÁSA NAGYRÁBÉN
Elızmények
1944-ig a mezıgazdaság gépesítettsége alacsony szintő volt. Traktorokkal, gızgépekkel, a hozzájuk tartozó munkagépekkel az uradalmak és a
nagyobb magán és állami birtokok rendelkeztek. Berettyóújfalu központtal
a KÖZJÓLÉT is rendelkezett traktorokkal, Bihar és Békés megyében a
nagybirtokokra helyezték ki.
A nagyrábéi határban az alábbi nagybirtokok voltak:
–
–
–
–

Pernyéspusztán a Nagyváradi káptalan uradalma,
Rétszentmiklóson Echerolles Kruspér Sándor birtoka,
Füstpusztán Echerolles Gilbert birtoka,
A község többi területén közép- és kisbirtokosok gazdálkodtak.

A nagybirtokok 1945-ben kiosztásra kerültek, így a Közjólét traktorai és
azok munkagépei olyan magánszemélyeknek lettek bérletbe adva, akik
rendelkeztek a szükséges mőszaki ismeretekkel.
Nagyrábén id. Oláh György, Herbert József és Német Lajos béreltek és
üzemeltettek a Közjólét tulajdonában lévı traktorokat.
A Közjólét államosítása 1947-ben megtörtént, gépeik a Földmőves Szövetkezetekhez kerültek. A Földmőves Szövetkezetek, melyeket kijelöltek,
rendelkeztek már erı- és munkagépekkel. A gépállomások megalakulásáig
azokat ık üzemeltették, és a mezıgazdasági munkákat végezték.

Traktorok száma a gépállomás megalakulásáig Nagyrábén
1947.
Tulajdonos
Típus
Darabszám
KÖZJÓLÉT
Földmőves Szövetkezet

R-30-35
vaskerekő
Csepel 20-25 vaskerekő
MÁVAG 20-25 vaskerekő
L-44-48
vaskerekő
R-30-35
vaskerekő
L-R 50-55
vaskerekő
R-L 50-55
lánctalpas
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3
1
1
2
1
5
1

Összesen:
14
A fenti idıpontban a Földmőves Szövetkezet elnöke id. Herpai Antal
volt.
A gépállomásokat azért hozták létre, hogy az újonnan földhöz jutottak
és a régi egyéni gazdák mezıgazdasági munkáit segítsék. A munkadíjakat
a termelık a megkötött szerzıdés alapján a termés betakarítása után búzában fizették.
Hajdú-Bihar megyében Hajdúböszörmény és Hajdúszoboszló után,
1948. december 13-án alakult meg a gépállomás Nagyrábén. Az alakuláskor a rétszentmiklósi Echerolles birtok gépudvarán volt a mőhely, a gépszínek, a raktár és az iroda. 1950-ben a szemben lévı kastély melletti uradalmi kertészet területén megkezdıdött a gépállomás építése. Mőhelyektraktor-gép-kombájn- színek épültek és üzemanyag tároló létesült. A kastély épületében voltak az irodák, konyha, munkásszállás, kultúrterem és a
raktárak a pincében.
A megalakuláskor a gépállomás átvette a Közjólét és a Földmőves Szövetkezet erıgépeit, összesen 14 db-ot, a cséplıgépeket és a munkagépeit.
Állami beruházásból kapott 4 db új, MÁVAG típusú, 20-22 LE erıgépet,
ebbıl 2 db gumikerekes volt pótkocsival, ezek az üzemeltetési feladatok ellátását végezték. A gépállomás megalakulásakor 20 db erıgéppel rendelkezett. A gépállomáson a vezetık ellenırzési feladatának ellátásához 1948ban 1 db Csepel 100 és 1949-ben 2 db Csepel 125-ös motorkerékpár állt
rendelkezésre.
Megalakuláskor Nagyrábén kívül Bakonszeg, Bihartorda, Sáp,
Dancsháza, Biharnagybajom, Sárrétudvari, Báránd, Szerep községek határa és Darvas Berettyó vízfolyás szerinti jobb oldali területe tartozott a gépállomás mőködési körzetéhez. Az 1950-es évek elején Sárrétudvariban is
megalakult a gépállomás, így Sárrétudvarit, Biharnagybajomot, Bárándot
és Szerepet lecsatolták Nagyrábétól.
A gépállomás feladata továbbra is a körzetéhez tartozó községek területén a mezıgazdasági munkák végzése. Az egyéni gazdálkodás megszőnésével a megalakult Termelıszövetkezeti Csoportok és Termelıszövetkezetek
területén kellett a gépállomásnak a munkákat végezni.

A gépállomás vezetı beosztású dolgozói és szakemberei:

Igazgatók: Kiss Dezsı 1948–49, Szíjjártó István 1950, Sass Sándor
1951–1956, Farkas Zsigmond 1957–1960, Fehér Antal 1961–1963.
Párttitkárok:
Vinczefi Imre 1948, Fazekas Erzsébet 1949, Sütı Erzsébet
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1950–1951, Jakus Pál és Técsi Sándor 1952–1953,
Kató László 1954–1956, Fáber Zsigmond 1957–1960
függetlenített állományban.
1961-tıl nem volt függetlenített személy ebben a beosztásban.

Mezıgazdászok, fımezıgazdászok:
Gyurkovics Mihály 1948,
Köhler Mihály 1949–1961,
Gáspár Mihály 1950–1953 és
Kocsor Imre 1962–1963.
Brigád és kihelyezett agronómusok:
Albucz János, Balogh Sándor, Balogh András, Barna Sándor,
Izsóf Attila, Jámbor József, Kiss László, Kocsor Imre,
Koroknai Lajos, Pacsika István, Szabó János.
Volt még egy Nagykerekibe és egy Csólyospálosra való mezıgazdászunk,
akiknek a neveire nem emlékszünk. A brigád agronómusok a traktorok
munkáját irányították, míg a kihelyezettek a termelıszövetkezeti csoportok
és a termelıszövetkezetek irányításában mőködtek közre.
Fıgépészek, fımérnökök:
Czakó Gyula 1948–1949, Szabó Károly 1951–1953,
P. Szabó Sándor 1954–1957, Sipter István 1958–1959,
Erdıs István 1960–1962, Sipter István 1963.
A mőhelyeket a fıgépész irányította egy rangidıs mőhelymunkás közremőködésével. A fımérnökök mellett már volt függetlenített mőhelyvezetı.
A mőhelymunkások régi, tapasztalt mőszaki szakemberek voltak: id. Dajka József, Mészáros Mihály, Rácz József, Szınyi Albert, Gyalog Gábor,
Kuklis János, id. Oláh György és Sass Tibor.
Kiváló traktorosok:
ifj. Oláh György, Herbert József, Kiss Zsigmond, Pete Sándor,
Harangi Árpád, Horvát Lajos, Nagy Károly és Dajka Zoltán,
aki 1959-ben a Martonvásáron rendezett Országos
Szántóversenyen III. helyezett lett.
A minden évben megrendezésre kerülı Traktoros Napon a községi
sportpályán került sor a kiváló dolgozói kitüntetések kiosztására. A gépállomás végzett munkájának értékelése alapján megyei szinten minden évben harmadik és ötödik közötti helyezést ért el.
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Fıkönyvelık:
Gyurkovics Mihályné 1948–1949, Sigér Imre 1950–1951,
Fehér Antal 1952–1960, Zsákai Imre 1960–1962 és Cser Ilona 1963.
Könyvelık és adminisztrátorok:
Sipter Viola, Nemes Józsefné, Daróczi Róza, Tarr Sándor,
Muschitz Ilona, Gáspár Mihályné, Cser Ilona és Meggyesi
Mária.
A Szakszervezeti Bizottság elnökei:
id. Jakus Pál, Máté Zoltán, Kökény Károly,
Hagymási Péter és Balogh Sándor.

Kulturális és sporttevékenység:
A községben 1945-ben mőkedvelı csoport alakult Papp Ferenc, Matúz
Imre és Hochrein Józsefné (Mici néni) vezetésével. Szereplık: Sipter Viola,
Sipter Mária, Bozsányi Juliánna, Lakatos Margit, Dajka Ernı, Bozsányi
Dezsı, Kuklis János, Nagy Zsigmond és ifj. Sipter Ferenc.
A színjátszók id. Hagymási Károly és zenekara kíséretében sokszor elkápráztatták a falu közönségét. A gépállomás megalakulásával a színjátszóknak rendelkezésére adták a nagy cséplıszínt, ahol zsúfolt nézıtér elıtt
mutatták be a híres operetteket. Így szórakozhatott a gépállomás dolgozóival együtt a falu lakossága.
A gépállomás vállalta a sport támogatását is, megalakították a Gépállomás Falusi Sportkörét. Labdarúgó, atlétikai, súlyemelı, asztalitenisz és
sakk szakosztályokat mőködtettek és értek el szép eredményeket. A sportköri elnök Köhler Mihály volt, ı szervezte a rendezvényeket, melyek a községi mellett járási, megyei és országos versenyek színhelyei is voltak. A
labdarúgó csapat járási, megyei bajnokságokon ért el jó eredményeket. A
súlyemelık közül Sass Sándor megyei-országos helyezett, míg Veres Gyızı
országos elsı és nemzetközi versenyek helyezettje volt.
A gépállomás nem csak munkát adott a helyben és a közeli községekben
lakóknak, hanem több területen együtt munkálkodott velük. A mezıgazdasági tevékenység végzése volt az elsıdleges feladat, de e mellett amint a felsoroltakból kitőnik, másra is jutott idı.
Nem törekedtünk egy területen sem a teljességre, így akikre és amikre
nem tértünk ki ezért ne nehezteljenek ránk a sorok olvasói.
Nagyrábén a gépállomás 1963. december 31-én felszámolásra került,
Berettyóújfaluhoz lett csatolva a még meglévı gépeivel.
A dolgozók egy része bejárt és az ottani gépjavító mőhelyben folytatta a
munkát.
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Épületeibe a Mezıgazdasági Szakiskola költözött, ahol traktorvezetıket
képeztek.
A gépállomás dolgozói részére a 30 éves találkozót 1979. április. 29-én
tartottuk Nagyrábén, a volt iroda épület, az Echerolles kastély nagytermében. A találkozón a régi dolgozók közül 55-en jöttek el, és jelen volt Dr.
Suszter Zoltán a Gépállomások Megyei Igazgatóságának volt fımezıgazdásza és a debreceni MEZİGÉP Vállalat részérıl Gáspár Mihály igazgató.
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Kuklis János:

VOLT EGYSZER EGY GÉPÁLLOMÁS
NAGYRÁBÉN
1952 tavaszán lettem a gépállomás dolgozója. Ennek körülményes elızménye volt. Budapesten egy tartalékos tüzér tiszti iskola hallgatója voltam,
éppen csak, hogy leszereltem, de milyen nehezen. Visszajöttem dolgozni a
bevonulási munkahelyemre, az olajkutatással foglalkozó, úgynevezett
Maszolajhoz.
Szabó Károly sógorom és húgom Károly-napi estét tartottak, amire hivatalos volt a gépállomás igazgatója is, és itt ösmerkedtünk meg. Kérdezte,
mivel foglalkozom. Elmondtam, géplakatos, vasesztergályos a szakmám, és
abban dolgozom. Mennyi a fizetésem? Mondtam, hogy 8 Ft az órabérem és
600 Ft kiküldetési pénz kapok, meg bizonyos premizálást.
Mostani bérekhez viszonyítva ez megfelel 60-70 ezer forintnak.
Akkor föltette a kérdést: – Én is megadom ezt a fizetést a kiküldetés
nélkül, de helyette adok 1 kh kukorica földet. Ha megfelel, holnap íratom a
kikérı papírt.
– Írjad, de annyi akadója lesz, hogy nem bízok hozzá.
Borsod megyében Mezıkeresztesen dolgoztunk, ott volt egy orosz olajmérnök egy újításom bemutatásánál. Jó barátságba lettünk, hallani sem
akart róla, hogy eljöjjek, nem is engedett el. Csak márciusban, amikor elment haza 1 hónapi szabadságra Rosztov városába.
Egyébként ott én is voltam katona összesen 24 óráig. Mondtam is neki:
– Nem vagytok vendégszeretık, kihajtottatok bennünket! – Sajnálom János, de én nem tehetek róla, akkor volt a doni áttörés, 1943. január 11-én
hajnalban.
Tehát a mővezetıvel elintéztem az áthelyezésemet, s már itt is voltam a
gépállomáson, beosztásom körzeti szerelı.
Kaptam egy 125-ös Danuvia motorkerékpárt, ezzel jártam a falu, majd
több falu határát. Szép volt, szerettem. Pedig az országúton el-elkapott egy
jeges zivatar. İsszel a sárban, télben a fagyban a szerelınek menni kellett,
sokszor Berettyóújfaluba, Hencidára, sıt a Hortobágyra, hogy nincs-e valahol mőszaki hiba.
Mindaddig, míg a talajvíz engedte, 2 traktor húzott egy ekét, késıbb
már úgy megfagyott a föld, hogy az ekevas sem ment bele a földbe. Akkor
az igazgató kiküldött a terepjáróval egy bizottságot. Ez általában a fıagronómusból, egy körzeti szerelıbıl és egy brigádvezetıbıl állt. A szemle általában a munka befejezését eredményezte, elrendeltük a gépállomásra való
levonulást, és megkezdıdött a téli nagyjavítás.
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Volt is mit javítani, mert 102 db jármőbıl állt a gépparkunk, a 2 db
személygépkocsin és 12 db motorkerékpáron kívül a többi mind hasznos
munkát végzı gép volt.
Ezek közé tartozott a sok vetıgép, de voltak itt lánctalpas, körmös
Hoffer traktorok, kombájnok, kévekötık, aratógépek, cséplıgépek és még
más apróbb gépek. A felsorolt gépekhez edzett férfiakra volt szükség.
Mégis 18 traktoros lány dolgozónk volt a férfiak mellé beosztva. Egy gépen 2 férfi, 2 nı dolgozott éjjel-nappal, 6 óra jutott egy dolgozóra. Még ma
is, 45-50 év távlatából, hısies helytállásukért csak gratulálni tudok nekik.
Több traktoros fiú traktoros lányt vett feleségül, de traktoros lányt választott a párttitkár is. Még a diplomás igazgatónk is traktoros lányt vett feleségül, a szép biharnagybajomi Földesi Juliannát, akit úgy tartott mint egy
bárónıt, rajongásig szerették egymást.
A nagyrábéi gépállomás vonzási körzetébe öt község tartozott: Nagyrábé,
Bihartorda, Sáp, Bakonszeg. Minden községbe 1-1 brigád volt kihelyezve.
Összesen 6 brigád volt, Rábén volt 3, de ide tartozott Dancsháza is. Minden brigádnak volt egy vezetıje és egy brigád írnoknıje, akik állandóan
kint tartózkodtak a területen a brigádszálláson. 10 naponként volt brigádelszámolás a központhoz.
Tüntetés a gépállomáson, 1952-ıt írjuk, nincs elég kenyér az országban.
De fıleg nincs falun, a városokban még jobban volt. Onnan hozták a városba eljáró dolgozó emberek hétvégén, amikor haza jöttek. Az igazgató a
brigádvezetıknek kiadta az utasítást, hogy holnap a munka leáll, és minden dolgozó 8 órára vonuljon be a gépállomásra.
A brigádvezetık már napok óta, hetek óta jelentették, hogy éhesek az
emberek, ezzel a 15 dkg kenyérrel nem lehet éjjel-nappal dolgozni. Ezért
az igazgató, Sas Sándor, dr. Köller Mihály fıagronómus, Fécsi Sándor párttitkár a gépállomás 140 dolgozóját felsorakoztatta, és zárt rendben irány a
községháza. Odaérve több kenyeret kértünk, s a kiabálás eredményes volt.
Mert még akkor nap a tehergépkocsink kenyérrel megrakva tért vissza Berettyóújfaluból és ezután minden nap kihordta a brigádszállásra helybe a
kenyeret.
Hadd említsem meg, hogy Rákosi alatt ez egy kicsit politika ellenes
volt. Annál is inkább, mert a fıutcán vonulva a sorból kilépett egy katonaviselt ember, Horthy katonanótákat vezényelt, és azt énekeltük végig, a
párttitkártól az éjjeliırig. Én számoltam is magamban: – „Te jó Isten, hány
napot kapunk ezért!”, de hál’ Istennek, kenyeret kaptunk, méghozzá kihordták helybe, minden brigádszállásra. Azért nem mindig voltunk ilyen
kenyér szőkiben, sıt nem is volt többször ilyen eset.
Át is térek a vígabb, jobb napokra.
A gépállomáson évenként 5-6 bankettot tartottunk a traktoros naptól
kezdve minden nagyobb ünnepen, mivel a gépállomásnak saját üzemi
konyhája volt. Két szakácsné, egy konyhalány személyében nem volt probléma a fızéssel. A bankett mindig díjtalan volt, csak az italért kellett fizetni. A Hagymási zenekar estétıl reggelig húzta a talpalávalót. Mért is volt ez
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díjtalan? Azért, mert a körzetünkben 11 tsz mőködött, az 5 községben 10,
a 11. pedig a pernyéspusztai volt, az úgynevezett Szabadság Tsz.
Minden tsz fölajánlott 1-1 birkát, természetesen ingyen. Ha csak 4-5
db-ot vettünk igénybe, már bıven volt pörköltnek való. A konyhának nagy
szerepe volt, mert a bent lakó leány- és fiúszálláson több, mint 40-en laktak, és az irodai személyzet is általában itt étkezett. Lehettek vagy 80-an
összesen a vidéki szerelıkkel.
Ha már megemlítettem ezt a közkedvelt bankettot, egy humoros történetet el kell, hogy meséljek.
A jelenlegi tsz-iroda, a kastély, ez volt a gépállomás irodája is. Ehhez
tartozott úgy 10 kh föld, ami ki volt osztva a gépállomás dolgozóinak veteményföldnek, és ehhez fogadtunk egy csıszt, Katona Sándor bácsi személyében. Ha már bankett van a gépállomáson, illik meghívni a csıszt is, meg
is hívtuk. Sipter István körzeti szerelıvel mondtuk neki, hogy hozzon egy
2l-es fazikat pörköltnek. Meg is érkezik korán este. Az edényt a szakácsnékkal teleraktuk pörkölttel, és 5-6 karéj kenyérrel kivittük neki a folyosóra, volt már kenyér bıven. Mondtuk neki, ha megeszi, ne menjen el, mert
kap majd sört is, de a nagy vigasságban elfeledkeztünk az öregrıl.
Majd éjfél után mentem kifelé egy kis friss levegıre és az öreg csısz ott
áll, mint a régi monarchia embere, a kalapot megemelve azt mondja:
– Kuklis úr kérem, még a sert nem kaptam meg.
– Te jó ég, maga azóta itt van?
– Itt kérem.
– Na, mindjárt megkapja.
Kapott egy nagy korsó sört és egy liter bort. El is ballagott az öreg, be a
kunyhójába. Csak majd hajnalban mondja az egyik traktoros, hogy az öreg
csısz azt énekli, hogy „Két út van elıttem, melyiken induljak”. Tehát ezzel
a humoros történettel fejezem be a bankettot. Ezt nem lehet elfelejteni.
Most pedig egy másik humoros történetet fogok papírra vetni, mert ezt
még most is emlegetjük. Ha a volt gépállomás szocialista üzem volt, a létszámból 60-70 dolgozó párttag volt (vagyis kommunista). Innen kerültek el
más területekre a polgári életben magasabb beosztású vezetınek, de innen
küldtek el katonai pályára több fiatal embert, fıleg tartalékos tiszti iskolára. És most jön a humor.
Kéthetenként a kastély kultúrtermében párttaggyőlést tartottunk, amin
részt vett az egyik éjjeliır, Balogh bácsi is, aki ízig-vérig mozgalmi ember
lévén, el nem maradt volna a győlésrıl. Az elıadó pártvezetı sőrőn emlegette a kulák szót, mert nem akartak belépni az emberek a tsz-be. (Kár
volt, úgyis beléptek!)
Tehát a kulák szóra a szundikáló éjjeliır felébredt, és mámorosan eszeveszetten tapsolva kiabálta éljen, éljen, éljen! Összetévesztette Rákosival,
míg a mellette ülı meg nem lökte, hogy Balogh bácsi a kulákról van szó.
Akkor meg azt kiabálta, hogy kötél a nyakukra, nagy derültség a teremben.
A győlés folyik tovább, az elıadó pedig Rákosi elvtársat emlegeti, az alvó éjjeliır a szó hallatán mámorosan fölébredve azt kiabálja hangosan: Kötél a
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nyakára! Megint oldalba lökik, hogy Balogh bácsi, Rákosi elvtársról van
szó, akkor tapsolva föláll és kiabálja: éljen, éljen, éljen! Így ért véget a taggyőlés.
Ezt a Balogh bácsit egymás közt úgy hívtuk, hogy bába bácsi, mert a felesége a falu és a puszták bábaasszonya volt, több mint 40 évig. Innen van
a bába bácsi. Akik segítségemre voltak, többen kérték, hogy ezt feltétlen írjam meg. Megírtam, mert nekem is tetszik, szép emlék.
Kedves falukönyv Olvasó! A gépállomás történetének talán egyharmadát
írtam meg, mert nem írtam a kulturális életrıl, a sportéletrıl, a szabadságharcos szövetség életérıl. Ezeket majd megírja más, nagyon szép emlékek, hiszen Kelet-Magyarország súlyemelı bajnokai is itt éltek a gépállomáson.
Mindez sokunknak felidézett, átélt emlék, de akik nem élték át, ebbıl a
kis írásból bele tudnak pillantani, hogy milyen is volt az egykori nagyrábéi
gépállomás élete.
Tartozom még azoknak a névsorával, akik a segítségemre voltak:
Dajka Imre és felesége Margit
Bai László
Daróczi Gyula
Kis Zsigmondné Adél
Diószegi János, ı nagyon sokat segített.
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Kókai Lajos:

SZÍVESEN VÁLLALTAM
A Nagyrábéi FMSZ elnökségének megbízottja 1948 nyarán megkereste a
Magyar Országos Szövetkezeti Központ (MSZK) Bihar megyei kirendeltségének igazgatóját – ahol én is dolgoztam tisztviselıként – azzal, hogy ajánljon nekik alkalmazottai közül egy olyan fiatalembert, aki el tudja látni szövetkezetük
ügyvezetıi
feladatát.
Az igazgató engem javasolt és én elvállaltam, a szövetkezet elnöksége pedig
elfogadott. Szívesen vállaltam, mert meg akartam ismerni a falut, de fıleg a
hozzá tartozó Pernyéspusztát, ahol édesapám haláláig – 1928-ig – mint
uradalmi gépész dolgozott, és én is ott éltem 4 éves koromig.
Édesapám öntötte azt a kisharangot, amely Pernyéspusztán a délidıt
jelezte.
A szövetkezet elnöksége emlékeim szerint 5 fıbıl állt: Szőcs Zoltán elnökre, Mózsik Antal és Parti Imre nevére emlékszem, a többiekre nem.
A szövetkezet gazdasági tevékenységei ottlétem alatt az alábbiak
voltak:
– Bérszántás és egyéb talajmővelés a volt uradalmi traktorokkal és
egyéb mezıgazdasági gépekkel. A gépek egy nagy fészerben voltak elhelyezve, ahol a karbantartásukat is végezték. Itt kb. 10 fı dolgozott.
– Mezıgazdasági termények, gabonafélék, napraforgó, kukorica felvásárlása.
– A fıutcán egy, fıleg élelmiszert árusító vegyesboltja és egy italboltja
volt a szövetkezetnek 2 + 1 fıvel.
Az adminisztrációt egy idıs, joviális hölgy végezte, igen precízen, Mici
néninek hívták. Vezetéknevére már nem emlékszem. İt pár hónap múlva,
minden tiltakozásunk ellenére elküldték. Helyette egy velem kb. egykorú
fiatalembert vett fel az elnökség, aki távozásom után a szövetkezet ügyvezetıje lett. Az ı nevére sem emlékszem már.
A szövetkezet tulajdonát képezte még egy használt, de üzemképes, 1
tonnás tehergépkocsi, mely közremőködésemmel került a szövetkezethez
ajándékozási szerzıdéssel.
1949 tavaszán a mezıgazdasági gépeket átvette a szövetkezettıl az akkor alakuló gépállomás.
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1949 nyarán – fájó szívvel ugyan –, de nekem is meg kellett válnom a
szövetkezettıl, a szeretett falutól és a ma már csak nevében élı
Pernyéspusztától, lezárva életem egy évét, amely Nagyrábéhoz kötött.
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İri József:

IPAROSOK ÉS KERESKEDİK NAGYRÁBÉN
1910–1960 KÖZÖTT
Az ipar és a kereskedelem jellemzıje
A századfordulót követıen egyre többen tanultak nálunk is szakmát-mesterséget, vagy nyitottak valamilyen üzletet. Közöttük voltak helybéliek, de számosan betelepültek Nagyváradról az uradalmi birtokra. Magukkal hozták ıseik tanult mesterségét, és itt letelepedve üzletet, mőhelyt
nyitottak. A foglalkozásukra igény volt, abból jól megéltek.
Késıbb a faluban élı iparosok-kereskedık szervezetbe tömörültek.
1911-ben megalapították a Nagyrábéi Iparosok Olvasó Önképzı Körét.
Alapító tagok voltak: Bakk Béla elnök, nagyapám, İri József pénztáros, Török Ambrus, Dajka Antal, Bozsányi Imre, Gyarmati Imre, Dobos
Sándor, F. Varga Lajos, Rózenfeld Ferenc választmányi tagok.
Célul tőzték ki az ipar és a kereskedelem elterjesztését, fejlesztését itt a településen. Nagyon fontosnak tartották az 1848-as eszmék sugallta hazafias
érzések ápolását, a ’48-as eszmék továbbélését. Ennek tartalmi és formai
élésében
élenjártak.
Nemcsak iparosok, kereskedık lehettek tagjai az olvasó-önképzı
körnek, de maguk közé fogadták a birtokos embereket (gazdákat), egyházi
vezetıket, községi elöljárókat, tanítókat. Mindazokat, akik a fent említett
hazafias érzést éltették, támogatták tetteikben, szavaikban.
Nagyapám, mint iparos ember példát mutatott. A Kossuth utca 11.
szám alatti, saját tervezéső házában különbejáratú szobát építtetett az Olvasókör számára. Annak berendezését, felszerelését maga készítette el. A
35 négyzetméter alapú szoba az utcáról bejárattal rendelkezett, az ajtó fölé
szellızınyílást tervezett, hisz akkor a pipázás még méltóságot adott, és a
legtermészetesebb életeseményt jelentette. A falakat fehérre meszelték, az
ajtók fölötti magasságban 3 tenyérnyi széles nemzeti színő csík futott körben, a mennyezet közepére kokárda alakú nemzetiszín rózsát festett a korabeli szobafestı zománcfestékkel. A berendezés asztalokból, székekbıl,
padokból, ruhafogasokból, függılámpákból állott. A nagyapám által vezetett olvasóköri pénztárkönyv, melyet 1911. március 11-én nyitottak meg,
ma is a birtokomban van, bárki által megtekinthetı.
A helyiség takarítása, tisztántartása családunk természetes feladata
volt.
Az Olvasókör szigorú alapszabályok szerint mőködött, mely szabályok a tagokra nézve kötelezıek voltak. A Kört a tagok a saját bevételeikbıl
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tartották fent. Semmiféle támogatást sehonnan nem kaptak. Minden pénzügyi mozgást a pénztárkönyvben pontosan rögzítettek, melyet a Választmányi tagok évente ellenıriztek, ezt nyilvánosan a tagok elıtt elemezték, és
ez természetes volt.

Milyen bevételi forrásaik voltak?
Elsı a belépési díj, majd a tagdíj. Ez 1-10 korona között mozgott, a
vagyoni helyzettıl függött. A szerényebb jövedelmőek 1-2 koronát, a középsı réteg (ez volt a több) 5-6 koronát, a gazdagok 10 korona tagdíjat fizettek.
A másik bevétel a bálok szervezésébıl adódott. Szüret-farsang- ünnepek-pünkösd-március15. stb. Egy-egy bál 100-300 korona közötti bevételt hozott.
A mőkedvelı elıadások bevétele 200-220 korona volt. Ezenkívül takarékosak voltak. A kiolvasott újságokat, a megkopott kártyacsomagokat
értékesítették.
Érdekességként jegyzem meg, ilyen tétel is szerepel a báli bevételeknél: Des Echerolles gróf Gilbert 1000, Orbán Miklós 225, Alföldi Ernı
200, İri József 600, Rózenfeld Ferenc 600 korona báli belépıjegyet vásárolt. A tagok így is támogatták az egyesületet.
A megtakarított pénzt bankban tartották. A banki kamat is bevételi forrást
jelentett.

Mi mindenre adtak ki pénzt?
Gazdagították a berendezést. A padokat székekre cserélték. A székeket
Nagyváradon vásárolták, ezért fuvart is kellett fizetni. Fizetni kellett a báli
engedélyekért a csendırségnek, jegytömböket, báli meghívókat kellett vásárolni. Már akkor is divat volt a tombola. A jegyeket, a kisorsolandó tárgyakat megvásárolták. Fizettek a zenészeknek. Kimeszeltették az iskolát,
óvodát, könyveket vásároltak, melyeket helyben olvashattak. Évente 30 db
könyvet vettek.
Többféle újságot járattak. Így például:
– Nagyváradi Napló
– Új Nagyváradi Napló
– Tolnai Világlap
– Magyar Iparért
– A Függetlenség
– A Friss Újság
ezek folyóiratok voltak.
Évente több kártyacsomagot vettek (újították).
Késıbb biliárd asztalt is vásároltak.
A fentiek beszerzése a közös mővelıdést, a közösen eltöltött idı tartalmas
voltát biztosította.
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Mivel az Olvasókör a bálokat, mőkedvelı elıadásokat az Óvodában tartott,
így rendszeresen szerepel a pénztárkönyvben az óvodatakarítás költsége is.
Rendszeresen vásároltak sportfelszereléseket, támogatták a sportrendezvényeket.
Akkoriban 3 helyen is volt a faluban teniszpálya (orvosi lakás, újrábéi iskola és a malom udvarán). Az iparoskör tagjai nemcsak remekül biliárdoztak,
de a teniszezésben is jeleskedtek. Megyei versenyeken is részt vettek, nyertek.
A hajdani futballcsapatot is támogatták pénzzel, felszereléssel. Szoros kapcsolatuk volt a református egyházzal, a község elöljáróival. Segítették a
község célkitőzéseit. Áldozatkész, tettekre kész emberek voltak. A falu vezetıivel együtt fáradoztak a Kossuth szobor felállításában.
A két háború között az Iparosok Olvasó és Önképzı Körében megalakult a
Mőkedvelı Egylet, a Dalegylet, a Tőzoltóegylet. Itt szervezıdött a Nıegylet
is, mely késıbb egyesült a Református Nıegylettel. A jeles napok, az ünnepek fényét ezen egyletek mőkedvelı elıadásai tették színessé. Bemutatták:
A bor; Tőz az éjszakában; A tépett rózsa; Férjhez megy a bíró lánya; A Pelikán; A tolonc címő mőveket. Betanítójuk Koczóh Sándor, késıbb Borsós
László tanítók voltak. A szökött katona címő színdarabot Dr. Kovács Imre
körzeti orvos tanította be.

Kik voltak a korabeli mesterek?
Kovácsmesterek:
Dajka Károly
I. Papp Sándor
Kovács Bálint
Dajka Béla
II. Papp Sándor
Pócsi Imre
Molnár Sándor
Bozsányi Imre
Gyalogh Károly
Tiszai Gyula
Erdei Lajos
Dajka József
Nagy Gyula
Kımőves mesterek:
Elek Imre
Garabuczi Károly
Fekete Lajos
Ifj. Fekete Lajos
Papp Lajos
Rácz József
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Ifj. Rácz József
Gyırfy Lajos
Ifj.Gyırfy Lajos
Veress Miklós
Mózsik Antal
Bói Gyula
Ötvös András
Ötvös Sándor
Jakab Sándor
Kácán János
Bézi Gyula
Papp József
Kerékgyártó mesterek:
Gyalogh Károly
Gyalogh Gábor
Dajka Gyula
Lipták Ferenc
Muschitz Ferenc
Dajka Péter
İri József
Asztalos mesterek:
Dajka Antal
Ifj. Dajka Antal
Dajka Ernı
Kádár János
Daróczi Gyula
Bozsányi Dezsı
Diószegi István
Turuczkai Imre
Bézi Gyula
Szőcs Károly
Gyenge Sándor
Bádogos mesterek:
Petı Pál és fiai
Mózsik Ambrus
Papp Gyula
Papp Tibor
Dér János
Szőcs mesterek:
Asztalos Imre
Parti József
Kunos József
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Géplakatos, gépész:
Medgyesi László
Medgyesi Imre
Lipták Károly
Csillag gyula
Dajka Pál
Dajka Lajos
Kiss Kálmán
Bozsányi Imre
Belényessi Balázs
Bozsányi Gyula
Csillag Imre
Téglaégetık:
Karalyos Sándor
Mata Károly
Ujj Imre
Kötélgyártó:
Kövér Zsigmond
Szíjgyártók:
Jakab Károly
Ágoston János
Szobafestık:
Bozsányi Zoltán
Török Benjámin
Erıss István
Fazekasmesterek:
Somogyi Zsigmond
Turuczkai Imre
Órásmester:
Gáll Lajos
Fodrászmesterek:
Id. Kalmár Lajos
Kalmár Lajos
Kalmár Ernı
Kalmár József
Kalmár Vilmos
Id. Rebık Péter
Rebık Péter
Rebık Lajos
Bende Lajos
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Ifj. Bende Lajos
Bende József
Ványi Imre
Kiss Sándor
Bozsányi Zsigmond
Gál Lajos
Nıi fodrászok:
Kalmár Elvira
Kalmár Róza
Hentesek:
Oláh Géza
Tóth Géza
Bende József
Végh Albert
Nagy Károly
Nagy Zsigmond
Oláh Géza
Cipészek:
Elek Géza
Lénárt Károly
Jakab Gyula
Sólyom Benedek
Bojtor Sándor
Herpai József
Herpai Mihály
Dajka Gyula
Temetkezési vállalkozók:
Asztalos Károly
Asztalos Károlyné
Molnárok:
Németh József
Dajka Imre
Farmasi Sándor
Vay Andor
Horváth Miklós
Horváth Károly
Hochrein József
Mózsik Ambrus
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Férfiszabók:
Tisler Emil
Tarpai Kálmán
Tarpai Imre
Bozsányi Béla
Gyıri János
Bende Antal
Gál Imre
Pap Imre
Török Lajos
Nıi szabók:
Medgyesi Imréné
Medgyesi Lászlóné
Papp Zsuzsanna
Bozsányi Ilona
Gál Imréné Oláh Piroska
Gál Imréné Bocskai Zsuzsika
Kéményseprık:
A Szerze család
Szınyi Imre
Sok család foglalkozott vályogvetéssel, padlásolással, tapasztással.
Kocsmárosok:
Imre Lajos
Mester Lajos
Jakab József
Herczeg Lajos
Mózsik József
Radócz István
Cser József
Róth Dezsı
Társi László
Rácz József
Asztalos Károly

Terményfelvásárlók:
Róth Dezsı
Pánti Károly
Szabó János
Tejfelvásárló:
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Riczkó Istvánné
Toll és bırfelvásárló:
Grümwald József
Szíkvíz gyártók:
Cser József
Rácz Sándor
Boltosok:
Swarz Ignác
Rosenfeld Géza
Rosenfeld Béla
Lıwy Béla
Grünwald Imre
Csillag Imre
Rácz József
Társi László
Fegyver Imre
Török Lajos
Csáthi Imre
Cser József
Singer Ernı
Feldheimné Teitelbaum Anna

A Hangyaszövetkezetben dolgozott kereskedık:
Erıs András
Buglyó Péter
Daróczi Gyuláné
Matuz Imréné
Csóka Józsefné
Baromfi- és tojásfelvásárlók:
Dajka Józsefné
Jakab Károlyné
Az ipar és a kereskedelem Nagyrábén kb. 200 családnak jelentett munkát,
megélhetést.
Hogyan öröklıdtek a mesterségek?
Mint olvashatták, Kedves Olvasóim, a felsorolt mesterségek legtöbbje ısi mesterség. Mint a népmesék, ezek is apáról-fiúra öröklıdtek. Jellemzı volt, ha az apa kovács, akkor valamelyik fiú vagy több is folytatta a mesterséget. Rábén a Bozsányi, a Petı, a Dajka, a Nagy, a Gyalog, a Kalmár, a
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Rebık, az Erdei, a Rácz, a Tarpai, a Gyıri, a Papp, a Fekete, az Ötvös, a
Gyırfi, a Lipták, a Muschitz, az İri családok voltak ilyenek.
A saját példámon éltem meg ezt az íratlan törvényt.
10 éves koromtól az iskolai tanulás mellett már dolgoztam apám
mőhelyében. Eleinte, amiben segítségre volt szüksége: főrészreszelés, keresztvágó főrésszel főrészelés, szerszámok köszörülésénél, esztergálásánál
hajtottam a kereket. Késıbb apró munkafogásokat mutatott meg, gyakoroltatott velem apám. Megtanította milyen anyagból a legcélszerőbb elkészíteni a munkadarabot. Az elhibázott munkadarabot soha nem vette ki a
kezembıl, hanem egy másik darabon megmutatta, hogyan tudom kijavítani. Tette ezt mindig úgy, hogy soha sem ment el a kedvem az újrakezdéstıl.
Majd kisebb munkadarabokat, szerszámnyeleket stb. önállóan készítettem.
Megmutatta a faragófejsze használatát. Lefaraghattam fejfakészítéskor a
nagyját. Elárulta az ütések titkát. Fontos volt úgy ütni a fát, hogy ne hasadjon, de annyi váljon le, amennyi szükséges a formához.
12 éves koromban már kerékküllıt is faraghattam. Úgy tudott megbízni egy feladattal, hogy érezzem, megbízik bennem, már azt is el tudom
készíteni.
Apámra is, mint általában a jó mesterekre jellemzı volt a nagyfokú szakmai jártasság, a szakma szeretete. A mestereket rangsorolta az általuk elkészített munkadarab szépsége, tartóssága, díszítettsége, a munka elvégzésének pontos ideje. Mikorra felvállalta a munkát, akkora kész is volt! A
megrendelık ezek szerint döntötték el, kivel dolgoztattak. Ha az elkészített
munkában valamilyen hiba került a mester hibáján kívül, pl.: görcs volt a
fában, akkor az természetesen kevesebbet ért. Elvárták, hogy a mester úgy
számolja fel a munkabért. Ez csökkenthette a megalkudott árat 20-30%kal is.
Néhány példát említek, mit is jelentett a nagyfokú szakmai jártasság. Egy
kovács meg tudott vasalni egy kereket úgy, hogy az soha le nem esett, csak
lekopott a kerékrıl. De úgy is meg tudta húzni a ráfot, hogy pár hét múlva
újra a mester elé került a kerék. Persze volt ebben egy kis csalafintaság is.
Alku után, (mert ez mindig elıre történt), a mester megkérdezte a megrendelıtıl. „Aztán lesz-e áldomás Gazduram?” Ami kerekenként 2 litert jelentett akkoriban a Papp kovács mőhelyében. Ha a válasz az volt: Lesz bizony!
Akkor az a ráf soha sem esett le.
A másik mestert a házunkkal szemben lévı hentes személyében ismertem, aki szarvasmarha félét, juhot, sertést egyformán feldolgozott.
Kapható volt nála mindenféle: sós szalonna, pápai-kolozsvári szalonna,
lángolt és száraz kolbász, hurka félék, bırsajtok. A vásárlókat kiszolgálás
elıtt megkérdezte:” Mit kíván fızni a húsból?” És annak megfelelı húsfélét
mért a számára. Sıt az ételfélének megfelelıen fel is szelte-darabolta a
húst. Tudom, az olvasó is tudja: Nagy Károly bácsi volt ı.
Azt is megfigyeltem, hogy, ha 1 kilót kért valaki, Károly bácsi pontosan 98 dekát vágott le. Hogy elégedett legyen a vevı, egy kis hússal megtetézte az adagot. 1 kg húsból is, 50 dekából is kivágta a 8-10 szeletet, rántanivalót. Tisztelték is érte végig!
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Hasonló példákat sorolhatnék a szabókról, suszterokról, kiknek
termékei a szomszéd településeken is elismerést váltottak ki, keresettek
voltak.
A borbélyok jó borotvájukról, a könnyő kezükrıl voltak híresek.
Mesterembernek lenni rangot jelentett. Többen elismertségük és
vagyoni helyzetüknél fogva a falu társadalmának középrétegéhez tartoztak.
Megjegyzem virilis képviselınek is nevezték ıket. Virilis képviselı volt a faluban az, akinek a vagyona a 10000 pengıt elérte. Pl.: cséplıgép tulajdonos volt.
Az iparos, a kereskedı emberekre jellemzı volt a jó beszédkészség,
a szakma kiváló ismerete, az udvariasság, a pontosság, a tervezési készség.
Példás életőek voltak a hagyományok ırzésében, a hazafiasságban, a nemzeti érzés ébrentartásában, a családi életben, a gyermeknevelésben
Áldozatkészek voltak, segítettek a fejlıdést, a közéletet. Részt vettek
a sportéletben vagy támogatták azt. Tagjai voltak az elöljáróságnak, mint a
közösség esküdtjei.
Az is megtörtént, hogy egy magát mesternek nevezı személy, nem
rendelkezett a fenti erényekkel, de őzte a mesterségét. Az ilyen embert
kontárnak nevezte a nép. Mégis megéltek. Munkájuk minısége gyengébb
volt, használt anyagból dolgoztak. Mőködésüket az elöljáróság nem nézte
jó szemmel, akadt, hogy büntették, szerszámait elkobozták; ilyenek ma is
vannak.
Az iparos, a kereskedı emberek nagy része földtulajdonnal is rendelkezett. İk földjeiket vagy maguk mővelték családtagjaikkal, vagy cserébe mőveltették. Az aktuális mezıgazdasági munkáért cserébe a kovács
megjavította az illetı földmőves eszközeit, vagy szerszámokat készített
munkabér fejében.
Cserekereskedelem folyt a kereskedık körében is. A szatócsbolt tulajdonos hitelbe adott vegyes árut a földmőveseknek, amit azok aratás, betakarítás után gabonával fizettek ki. Tudom, még méterárut is lehetett hitelre venni.
Nekem az is emlékezetes, hogy Rábén a méterárubolt mellett volt a
szabómőhely sokáig. Ahogy valaki megvásárolta az anyagot, a szomszédban meg is varrathatta.
A férfifodrászok házhoz jártak dolgozni, kommenciós bérért végezték a munkát. Pl.: Egy félévig borotvált valakit 25 kg búzáért és néhány
pengıért.
Ahol valamelyik házban mester dolgozott, azt cégtábla jelezte. Néhány rábéi cégjelzıre emlékszem.
Borbély – réztányér
Kerékgyártó – kerék
Kovács – lópatkó
Szabó – varrógép és olló

96

Szőcs – sapka
Lakatos – kulcs
Kalapos – kalap
A mesterembereknek a minıségi munkához jó minıségő anyagra
volt szükségük. Az asztalosok a kerékgyártók a faanyagot Erdélybıl, Galíciából, Kárpátaljáról hozták vagy hozatták. Házaló kereskedık is járták a
falvakat. İk fıleg Erdélybıl érkezetek, kıris, nyír, fenyı árut szállítottak.
Késıbb közvetlenül a mi házunk és a gyógyszertár között egy Schwarcz nevő zsidó fakereskedı fatelepet nyitott.
A zsidó kereskedık lehetetlent nem ismerve mindenféle szakmát elláttak a megfelelı anyaggal. Városokból, vásárokból, külföldre nagykereskedıktıl szerezték be portékájukat.
Szükséges szólnom a mesterségek jövıjérıl. A mesterségek csínjátbínját inasként kezdte elsajátítani az utód. Akkor sem volt könnyő, ha családtag, rokon vállalta ezt a szerepet. De keservesebb volt, a családon kívül
álló inas gyermek sorsa. Egy szakma alapos elsajátításához 8 évre volt
szükség. Ha egy család eldöntötte, ebbıl a gyerekbıl iparost akar képeztetni, az apa felkereste a kiszemelt mestert és megegyezetek, mennyiért
vállalja a mester a gyerek betanítását. Elıször próbaidıt kellett tölteni a
gyermeknek. Ez 2-3 hónap volt. Ha a mester alkalmasnak ítélte a tanoncot
a szakmára, szerzıdést kötöttek vele. A tanoncidı 3-4 év volt. Ezek nagyon
kemény évek voltak az inas számára. Nemcsak a szakmában kellett dolgozniuk, de a ház körüli munkát is velük végeztette el a mester. Feladatuk
volt: vízhordás, állatok etetése, kerti munka, takarítás és gyakran a pesztra
szerepet is ı töltötte be, egyszóval nem volt rózsás az inasélet.
Méghozzá a mesterek szigorúak voltak az inashoz és abban a szülık is a mestert támogatták. Pl.: Történt, hogy az egyik gyermeket a szülık
Bihartordára szerzıdtették kovácsinasnak. Elsı héten a mesterrel bemelegítı gyakorlatként nagykalapáccsal tüzes vasat kalapácsoltak. Az inas kellı gyakorlat hiánya miatt eltévesztette a ritmust és nem akkor ütött, mikor
ı következett volna. Ez a mester híres volt a különben is nagy haragjáról.
Most is bemérgesedett, a tüzes vasat az inas szájához nyomta és menten
elzavarta. Igen ám, de a gyermek haza sem mert menni, félt a szülei haragjától a további büntetéstıl, úgy két napot a Nagyrábé és Bihartorda közötti
szántóföldön, egy kukorica kóró kúpban töltött. Harmadnap visszament a
mesterhez, bocsánatot kért és nyert. Sok hasonló kegyetlen példát ıriz az
emlékezet.
Az inasévek alatt a tanonc megismerhette a választott szakma szerszámait, azok használatát, azok karbantartási módszereit és megtanult
azokkal dolgozni. Az inasévek eltelte után, ha a mester úgy ítélte meg, hogy
kellı jártasággal bír az adott szakmában, vizsgára jelentette be az illetékes
ipartestülethez. Ilyen vizsgát évente kétszer lehetett tenni, júniusban és
novemberben. A vizsga két részbıl állt: egy ismeretlen mesternél 1-2 heti
gyakorlati munkát kellett végezni, majd a vizsgabizottság elıtt egy kívánt
munkadarabot kellett elkészíteni az inasnak.
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A vizsga másik, szóbeli részét az iparterület elıtt tette le a tanonc,
ahol az adott szakmával kapcsolatos tudnivalókat kérték számon. Ezek a
vizsgák 1948 után kiegészültek aktuális politikai kérdésekkel.
Így nyerhette el az inas a végbizonyítványt.
1948 után ipariskolákban folyt az inas képzés.
Ha az inas sikeres vizsgát tett, segéd lett. Még 3 évet kellett dolgoznia a mesterlevél megszerzéséért. Vagy továbbra is a volt mestere mőhelyében dolgozott, vagy másik mesternél keresett munkát. Ezekben az években önállóan dolgozott, megszabadult a házimunkáktól, jobban emberszámba vették. Mestere válogatta sorsuk alakulását.
3 év után mestervizsgát tett, melyre mestermővet, „remeket” kellett
készítenie. Az Ipartestület által kijelölt helyen és idıben letett vizsgán kaphatta meg a mesterlevelet, amely feljogosította a szakma önálló gyakorlására, önálló mőhelyet, üzletet nyithatott.
Az emberséges, igényes mester szakmája minden titkát, fortélyát
megismertette tanulójával és az újjáavatott mesterrıl úgy beszélt a nép:
„Az igen, az Dajka Károly mesterúr keze alatt nıtt, érti a mesterségét.”
Akadt olyan szabó, varró akirıl az a hír járta: „Vele nem dolgoztatok, mert
csak varrni tud, szabni nem.” Így volt igaz, a szabás apró titkait nem adta
át a mester. A tanulók el sem leshették a titkát, mert csak akkor szabott,
ha a tanulók nem voltak jelen.
Befejezésül: Én bizony sajnálom, hogy megváltozott ez a szokás. Hiányoznak a falvakból a jó mesteremberek. Még jobban hiányzik a mőhelyek szellemisége. Nem említem, hogy a szorgalmas munka mellett értelmes emberek találkozó helyei is voltak ezek a mőhelyek. Ott megvitatták az
aktuális politikai eseményeket, a rádió, az újságok híreit. A település életének alakulásáról eszmét cseréltek, de helye volt a tréfának is. Sokan olvashatták, hogy Petıfi Sándort, Móricz Zsigmondot is elvarázsolta gyermekkorában a kovácsmőhelyben hallott, látott mesevilág. Bennem is élnek
ezek a szép emlékek, Elek Géza bátyám leleményes játékai, melyek nyitáskor, becsukáskor megtréfálták a használót. Kalmár Károly bácsi izgalmas
katonai történetei Isonzóról. Gyenge József bátyámnak az orosz fogságról
szóló történeteit sohasem felejtem el.
Mennyi furfang, mennyi lelemény, mennyi szeretet, tisztelet lakozott
azokban a régi mesterekben! Háromszor ennyit is lehetne arról írni.
A háború után sok változás történt. Tudjuk, hogy a kereskedık zöme zsidó volt. Sorsukat a háború megpecsételte. A kereskedıket a megalakult Földmőves Szövetkezet tömörítette. Így nálunk is maradt két vegyesbolt, 2-3 kocsma, egy ruhásbolt. Ezekben a régi kereskedık dolgoztak a
szövetkezet tagjaiként. Nem részletezem ezt a korszakot, hiszen Nagy Erzsike néni az elsı Falukönyvben részletesen leírta.
Az iparosok sorsa sem alakult fényesebben. Mint fentebb írtam az
ipar mellett termıföldjük is volt, így mindenestıl bekényszeríttették ıket a
szövetkezetekbe.
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Rábén is létrejött a KTSZ. Elnöke ifj. Kalmár Lajos lett. Tagcsoportokra oszlott. Asztalosok – szabók – fodrászok – cipészek – kovácsok. Az
asztalosok a mai presszó épületében dolgoztak a fıutcán. A szabók ezen az
udvaron kaptak mőhelyt, a suszter a Dajka Lajos féle házban, a fodrászok
a volt Rózenfeld – féle lakásban, a kovácsok Dajka Károly mőhelyében. Az
asztalosok dolgoztak legtovább ebben a formában, mert a kft 1956-ban felbomlott.
Megalakult a KIOSZ (Kisiparosok Országos Szövetsége). Ki – ki mesterként otthon, saját mőhelyében dolgozott, a KIOSZ fogta össze, védte érdekeiket.
Jobban kihúzta a rendszer a talajt azok lába alól, akik termıfölddel
is rendelkeztek. Iparosoktól – földesektıl bekényszeríttette a TSZ – be. Nem
volt szabad errıl úgy beszélni, pedig ez szó szerint igaz volt. Ha ellenkezett
az illetı, azzal büntették, hogy a legtávolabbi határrészen mérték ki számára a földet. Lehetıleg olyan földet, amire a bíbic sem szállt le szívesen.
Az agitátor elvtársak (a városból jövı, idegen kommunistákat nevezték így) házról-házra jártak, napról-napra gyızködték az illetékeseket,
míg alá nem írták a belépési nyilatkozatot. Szigorú beszolgáltatási rendszert vezettek be, amely mindenféle terményre, baromfira, tojásra, borra
vonatkozott. A termıföld nagyságának megfelelı mennyiségben határozták
meg a beszolgáltatást. Ha a tulajdonos nem szállította le idıre a kiírt
mennyiséget,
jöttek
a
rekvirálók
és
erıszakkal
elvitték.
A padlásokat is leseperték. Sertést is csak külön engedéllyel vághattak a
családok, a kiszabott mennyiségben.
Majd bevezették a jegyrendszert. Fejenként és naponként egy személy 14 dkg kenyeret kaphatott.
Mi különleges eljárásban részesültünk. Az akkori párttitkár egész
nap az apám mőhelyében ült, gyızködte apámat, és nem hagyta dolgozni.
Végül ott dolgoztunk a Fegyver-udvarban apámmal, és a falu többi
kerékgyártójával együtt éveken át. Ma már eltőntek: elköltöztek, meghaltak
ezek a mesterek.
Az İri család generációkon keresztül kerékgyártással foglalkozott.
Az összegyőjtött szerszámok tulajdonomban vannak, most nyugdíjasként
gyakran használom. Igaz, szerszámnyeleket a vasmőszaki boltban is lehet
venni, de ha minden igénylıt kielégítenék, folyamatosan dolgozhatnék.
Bézi Gyula hasznára és magam gyönyörőségére 1990-ben készítettem 2 db
teljesen új vetıgépkereket.
Szívesen tettem.
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Farmasi Józsefné (Makra Erzsébet):

SZÍNJÁTSZÓ KÖR A HÁBORÚ UTÁN
Már elcsitultak a fegyverek, az orosz és német katonák is elhagyták
a falunkat. Az emberek kezdtek magukhoz térni – jó lett volna már elfelejteni a háborút. Lassan megindult az élet, az arcokon bizakodás derengett.
Mi, akkori fiatalok szerettünk volna valamit cselekedni az emberek
érdekében, hogy vidámabbaknak láthassuk ıket. Szerettünk volna mosolyt
csalni az arcukra. Azt akartuk, hogy ismét tudjanak örülni hozzátartozóiknak, barátaiknak, egymásnak.
Elhatároztuk, hogy színdarabokat fogunk elıadni. A helyszínt
azonban nem volt könnyő megtalálni, hiszen szinte minden épület háborús
kárt szenvedett. Végül egyetlen épület jöhetett számításba, ez a templom
közelében lévı óvoda volt, mely a mostani péküzem területén helyezkedett
el. Ennek a tetızete több helyen megsérült. Elhatároztuk, hogy a tetıt a
sérülés helyén ponyvával letakarjuk, itt tartunk elıadást, s a tiszta bevételt
felajánljuk az épület javítására. Elképzelésünket meg is valósítottuk. Megszerveztük a színjátszó csoportot.
Az elsı elıadás egy vígjáték volt, a címe: SÜT A NAP. A rendezıi feladatokat Gyenge Károly bácsi vállalta és látta el. A szerepeket a következı
fiatalok játszották:
Balogh Tihamér
Dajka Zoltán
Herczeg Erzsébet
Makra Erzsébet
Molnár Magda

Dajka Ágnes
Elek Mária

A közönség nem hagyott cserben bennünket, telt ház mellett debütáltunk.
A darabot többször is elıadtuk, s a bevételbıl megkezdhették az óvoda
helyreállítását.
A következı elıadásunk címe: A NÁNAI BÍRÓ LÁNYA volt. A rendezı
Papp Ferenc bácsi lett, aki mint elismert zenésztehetség a színdarab dalait
nagyon szépen betanította. Mi szorgalmasan megjelentünk a próbákon, bár
ez nem is volt olyan egyszerő, hiszen nappal dolgoztunk, s estére bizony
eléggé elfáradtunk, mégsem hiányoztunk. A következı estére lehet, hogy
csak puliszka került az asztalra – mely abban az idıben gyakran elıfordult
-, de mi akkor is elmentünk, és készültünk az elıadásra. Egy nagy cél lebegett elıttünk: a harcok során súlyosan megsérült templomunk helyreállítása.
Végre elérkezett az elıadás napja. Ezt a darabot már az akkori
Futura – a jelenlegi kultúrotthon – épületében adtuk elı. A színpadot is sa-
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ját magunk állítottuk össze, hiszen voltak már ebben köztünk jártasok. A
teremben azonban egyetlen szék sem volt, viszont mindenki tudta, hogy ha
ülni akar, akkor hoznia kell magával valami ülıalkalmatosságot. Hozta is
magával mindenki a székét, s érkezési sorrendben foglalta el a helyét. Így
nem is volt vita, hogy ki hova ül. Mire elérkezett a kezdés idıpontja, megtelt a terem. Ezt a darabot többször is elıadtuk – mindannyiszor telt ház
mellett. A híre más falvakba is eljutott, ahova vendégszereplésre hívtak
meg bennünket. Így elıadást tartottunk többek között Bihartordán, Sápon,
Földesen és Biharnagybajomban is. A szereplık neve a következı volt:
Asztalos Albin
Bozsányi Zoltán
Herczeg Erzsébet
Makra Erzsébet
Mózsik Ambrus
Nemes József
Patai József
Vajda Sándor

Albucz István
Bende Gyula
Elek Mária
Kántor Károly
Makra Sándor
Muschitz Ilona
Német Zsuzsanna

Az elıadás szereplıirıl fényképfelvétel is készült, mely szerencsére
megmaradt, így ezt most be is tudjuk mutatni. Az elıadások bevételeibıl
megkezdıdhetett a templom helyreállítása.
A soron következı darab címe: MIT SUSOG A FEHÉR AKÁC? Ez az
elıadás a függöny felgördülésével egyidıben lágy muzsikaszó mellett a következı dallal kezdıdött:
Mit susog a fehér akác hervadozó virága
Ha az emlék hozzám simul, a szívem is átjárja.
Boldog idı, hová lettél? Édes emlék ne hagyj el!
Susogj, susogj fehér akác, hervadj el a szívemmel!
A nézık megilletıdve, néma csendben hallgatták ezt a csodálatos
dalt, miközben lassan felgördült a függöny, majd kitört a szőnni nem akaró taps. Ezúttal is telt ház volt, a nézık teljesen elégedettek voltak, s jól
érezték magukat. Mi szereplık ugyancsak jól éreztük magunkat, s erıfeszítéseink elismerését fogadhattuk a sok nézı láttán és a taps hallatán.
Ennek a színdarabnak a szereplıit a következı fiatalok alakították:
Balog Tihamér
Dajka Zoltán
Elek Mária
Kalmár Viktor
Makra Sándor
Muschitz Ilona
Sipter Mária
Vajda Sándor

Balog Róza
Bozsányi Zoltán
Elek Magda
Herczeg Erzséb
Makra Erzsébet
Molnár Madga
Nemes József
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A már-már összeforrott szereplıgárdánk soron következı elıadásaként a BETYÁR BANDI címő népszínmővet választotta. Ez a darab bemutatta az akkori világ emberek közti kapcsolatát, a szegények és a gazdagok
viszonyát. A hatalom a gazdagok kezében volt, a szegények elnyomatásban
éltek. A pandúrok is a gazdagok oldalán álltak, a zsíros falatokból való
némi részesedés reményében az úri osztály kiszolgálóivá lettek. A gazdagok
kisemmizték a szegényebbeket, akik tömegesen váltak nincstelenekké, s
akik egy része a betyárvilágban keresett menedéket. A szegény nép pártolta
a betyárokat, jelezte nekik a veszélyt, ha pandúrok közeledtek. Ebben az
embertelen világban születtek az akkori állapotokat kifejezı dalok. Ilyen
volt az alábbiakban leírt dal is:
Fürdik a holdvilág az éj tengerében,
Bujdosik a betyár erdık sőrőjében,
Fokosa nyelére támaszkodva mondja:
Mért vetettem fejem tilalmas dolgokra?
Elmennék én haza, itt hagynám ezeket,
Örömest itt hagynám, de most már nem lehet.
Édesanyám meghalt, kis házunk azóta
Régen összeomlott, áll az akasztófa.
A háromfelvonásos népszínmő tele volt szebbnél szebb dalokkal.
Ezt a darabot is többször játszottuk, két ízben is felújítottuk, s nagyon tetszett a közönségnek. A szereplık a következık voltak:
Balogh Róza
Bozsányi Zoltán
Elek Magda
Farmasi József
Jakab József
Makra Sándor
Muschitz Ilona
Sipter Mária

Balogh Tihamér
Dajka Zoltán
Elek Mária
Herczeg Erzsébet
Makra Erzsébet
Molnár Magda
Nemes József
Vajda Sándor

A felsoroltakon felül több színdarab elıadására is sor került, mint a
CSÁCSI PUSZTA
A TOLONC
A FALU ROSSZA
KUTYABİR.
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A szerepeket általában ugyanazok – a korábbiakban már felsorolt –
fiatalok játszották. A névsort még Farmasi Sándor, Gyalog Kálmán és Kiss
Imre nevével is ki kell egészíteni.
Szólni illik az idıközben megalakult Iparos Kör tevékenységérıl is,
melynek egyik nevezetes elıadása a MÁGNÁS MISKA volt. A szereplık közül (a teljesség igénye nélkül) megemlíteném a Bozsányi testvéreket (Dezsı,
Júlia és Zoltán), a Dajka fiúkat (Antal és Ernı), a Lipták lányokat (Ilona és
Jolán), a Sipter lányokat (Mária és Viola) valamint Gyalog Kálmán nevét.
A mi ifjúságunk idején a színdarabok elıadása, ill. az azokra való
felkészülés a találkozási lehetıségeket, a kapcsolatteremtést is jelentették.
Akkor még ritkán volt bál, ezekre csupán aratás után, szüret után, karácsonykor és húsvétkor került sor – esetleg nyáron még gyepi bált szerveztek. A színjátszás során ıszinte barátságok és mély szerelmek is kialakultak. Én is így találtam a férjemre, s így lett a szerelembıl házasság. De itt
fonódott szorosabbra Molnár Magda és Asztalos Albin kapcsolata is, melybıl szép szerelem, majd ugyancsak házasság lett.
A színjátszó kör hosszú éveken át mőködött. Mi ezzel a tevékenységünkkel járultunk hozzá a háborús kárt szenvedett falunk fizikai és szellemi újjáépítéséhez.
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Gyarmati Imre:

„TÜZEK AZ ÉJSZAKÁBAN”
1931
Adva van egy magyar színtársulat, amely el szeretné játszani a Trianon által elcsatolt Kassán a Bánk bánt. Ezt a Cseh hatóságok mindenképpen
meg szeretnék akadályozni, és a színtársulatot úgy beállítani a magyar lakosság elıtt, hogy az nem a magyarokkal, hanem a csehekkel szimpatizált.
Természetesen ez nem sikerült nekik. Az ekörül támadt bonyodalom, és
összetőzések adják a Tüzek az éjszakában címő darab tartalmát.
A szereplık: (hiányosan)
Bánk bán:
dr. Kovács Imre
Melinda:
Dajka Matild
Gertrud:
Dajka Julianna
Tiborc:
Kenderesi Ferenc
Petur bán:
Sholc segédtiszt ( Pernyés)
Színház igazgató:
Ökrös Sándor
Színházigazgató neje: Dajka Ilona
Két gyermekük: Gyarmati Imre
Róth Magda Viola
Cseh tábornok: Borsós László
Cseh tábornok: Tarr Mihály
Cseh katonák:
Serdült Imre
Zsoldi János
Más szerepben: Daróczi Gyula
Tőzoltó:
Gyalog Gábor
Rácz József
Súgó:
Ormai Pál – betanító
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Nagy Zsigmondné (Dobi Erzsébet):

AZ AMATİR SZÍNJÁTSZÁSRÓL
Gyermekkoromban – amely 1946- és 1958 közé esett – megünnepelték községünkben az anyák napját és az árvák napját is. Ez mindig tavasszal volt, és valahogy egybeesett a kettı. Olyankor is mindig szavaltam
szép, anyák napi és árvák napjára illı verseket. (Összegyőjtöttem, ma is
megvannak ).
1947–48 volt az az idıszak, amikor Nagy Károlyné – Papp Ilonka
néni – és Matúz Imre bácsi létrehozták az amatır színjátszó csoportot.
Én egy vallási tárgyú színdarabra emlékszem – biztosan volt több is
–, nem tudom, a címe mi volt, csak Dávid királyról szólt és angyal is volt
benne. Szereplıi közül Pánti Rózsikára – Újvárosi Miklósné – emlékszem.
Dávid királyt Papp Tibor, az angyalt Daróczi Rózsika játszotta. A többiekre
nem emlékszem, ık biztosan tudják. Nekem, mint kisebb gyereknek, nagyon tetszett a Rózsika szép hosszú szıke haja, szárnyai, és a Tibi koronája. Ilonka néni több alkalommal elvitt a próbákra is, mert több verset kellett mondanom majd az elıadás szüneteiben a színpadon.
Késıbb, felnıttként hallottam, hogy voltak más amatır színjátszó
csoportok is a községben, valószínő, hogy élnek még sokan a szereplıi közül.
Ahol jelenleg a Mővelıdési Ház van, terménytároló volt akkor, úgy
hívták „futura”. Valószínő, hogy a községben ez volt a legnagyobb helyiség,
amely alkalmas volt több ember befogadására. Itt alakítottak ki színpadot,
szép függönnyel és nézıtérrel, amely valamennyi elıadáson telve volt. Mert
a betanult színdarabokat több alkalommal elıadták. Színpadon itt mondtam verseket elsı alkalommal.
Az 1950-es években ill. 56-58 között, több amatır színjátszó csoport mőködött. Már ekkor nem a „futurában”, hanem a gépállomás – jelenleg MGTSZ – gépszínjében (ma ostyaüzem mőködik ott) alakítottak ki színjátszásra alkalmas helyiséget. A Duda Gyuri címő népszínmővet is ott adták elı, azt hiszem Daróczi Gyula volt a fıszereplı. Itt nem szavaltam,
azért nem tudom részletesebben.
1955 telén én is tagja lettem egy színjátszó csoportnak, amelyet
Földesi Sándor körzeti rendır hozott létre. İ tanította be a színdarabot is.
Bihartordán lakott a családjával, onnan járt át naponta, jelenleg Berettyóújfaluban él, már nyugdíjas.
Ez a csoport parasztfiatalokból állt, akik az „Új Barázda” Mg Tsz-ben dolgoztak mezıgazdasági munkásként. Csillag Erika volt az irodán és Végh Piroska. Mivel télen nem volt munka, ráértünk esténként színdarabot próbálni. A darab címe „Pettyes” volt, az íróját már nem tudom. A címe egy
szeplıs, kissé ügyefogyott katonára utalt. Tartalmilag egy téesz gyümölcsösében dolgozó fiatalokról és az oda munkára kivezényelt kiskatonákról ill.
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ezek szerelmérıl szólt. Elég sokan játszottunk benne, sajnos már jó páran
nem is élnek közülük. A csoport tagjai megérdemlik, hogy név szerint felsoroljam ıket (aki esetleg nem jut eszembe, elnézését kérem): Dajka Benjámin, Csillag Erika fıszereplık, Aranyi Eszter (ma: Török Imréné ), Dajka
Károly, Bende Lajos +, Ványai Jolán (ma: Szemán Sándorné), Patai Sándor
+, Jónás Irén, Radócz István +, Végh Piroska + és Én.
Több alkalommal elıadtuk a darabot, még a szomszéd községekben is. A
Berettyóújfaluban megrendezett amatır színjátszók járási fesztiválján elsı
díjat nyertünk 1956 tavaszán.
1957 telén az volt a jelszó, hogy az értelmiségi és parasztfiatalokat
közelebb kell hozni egymáshoz. Így alakult egy olyan színjátszó csoport,
amely pedagógus és tsz fiatalokból állt. Matuz Imre bácsi, aki egész életében bolti eladó – ez nem jó kifejezés: igazi kereskedı – volt, fogta össze a
csapatot. Nagyon értett hozzá, és nagy gyakorlata volt már a rendezésben.
Elızıleg már írtam, hogy háború után is sokat foglalkozott színjátszó csoportokkal, ı maga is játszott. Ekkor Kisfaludy K. „Csalódások” címő színmővét tanította be nekünk. Nagyon sokat próbáltunk, itt is elég sok szereplıt kellett mozgatni, a darab is elég bonyolult, fordulatos, cselekményben gazdag és látványos volt. Elég sokat bajlódott velünk szegény Imre bácsi, tisztelet neki mindenért. Igen szigorú volt, komolyan vette a feladatot,
és többször visszaküldte a szereplıt, ha nem megfelelıen jött be, vagy nem
tudta a szövegét. Ekkor már a régi úttörıházban volt színpad, ahol játszottunk.
Szereplık voltak: Matuz Imre, Aranyi Eszter, Rácz József, Fekete Gábor,
Daróczi Gyula, Radócz István, Én.
Pedagógusok: Balogh Irén, Vinis Ilona, Finta László.
Ugyanebben az idıben egy másik színjátszó csoport is mőködött,
nem tudom kik voltak a tagjai, valószínőleg pedagógusok. A „Cigány” címő
színmővet adták elı, İri Józsefné – akkor még Varga Zsuzsanna – volt a
fıszereplı, a szép cigánylány, és valóban nagyon szép is volt. Errıl ı tudna
többet mondani. Valószínő, hogy ekkor mőködött amatır színjátszó csoport utoljára a községben.
Szép volt, jó volt, és fıleg fiatalok voltunk, az idınket hasznosan töltöttük el. Van valami csodálatos az életünkben, amire jó visszaemlékezni,
és amit az idı amúgy is megszépít.
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Ifj. Farmasi József:

ADALÉKOK NAGYRÁBÉ
SPORTTÖRTÉNETÉHEZ
A Nagyrábéi Falukönyv eddig megjelent két kötetében ott szerepeltek
édesapám megemlékezései is, s ebben a most közreadott, harmadik kötetben az ı ezirányú munkásságát szeretném folytatni, pontosabban ezen témakörben az összeállítást átvállalni. Már csak azért is, mert szerénységét
ismerve bizonyos családi vonatkozású (fıleg ıt érintı) megjegyzések az általa készített anyagból esetleg kimaradtak volna. A szerzıi név egyébként
ugyanaz, csupán esetemben egy „ifj.’ elıtag is szerepel, ami valójában ma
már tényleg csak egy megkülönböztetés, hiszen éveim számát illetıen már
én is az ötvenen túliak létszámát gyarapítom.
Mint a falu szülötte, jómagam is Nagyrábén töltöttem a gyerekkoromat, ifjúságomat, s bár a kitanult szakmám más vidékre irányított, a kapcsolatom soha sem szakadt meg a szülıföldemmel, hiszen kezdettıl fogva,
s azóta is rendszeresen hazajárok a családommal, felnıtt gyerekeimmel
együtt – évente akár 4-szer, 5-ször is. Így gyermekkoromtól fogva lehetıségem volt nyomon követni a faluban történteket, beleértve a sporttal kapcsolatos eseményeket is. Nos, ezek bátorítottak fel arra, hogy – a teljesség
igénye nélkül – részt vállaljak a falukönyv egyik, címben jelzett témájának
összeállításában, melybe, mint már utaltam rá, néhány családi vonatkozású megjegyzést is beleszıttem.
A személyes emlékeimet megelızı idıkrıl szüleim és kortársaik elbeszélései szolgáltak forrásanyagul. A két világháború között a leventemozgalom, s az ahhoz kapcsolódó versenytevékenység meghatározó volt az akkori
sportéletben. Errıl a Nagyrábéi Falukönyv 2. Kötetében is olvashattunk
Kövér Zsigmond „A levente, ahol tud segít” címő írásában. Emlékeztetıül
itt is érdemes még egyszer szólni azokról a sikerekrıl, melyeket Nagyrábé
leventéi szereztek a falunak abban a korszakban.
Az évenként megrendezett járási, ill. megyei versenyekrıl nemegyszer
elhozták a fıdíjat jelentı zászlót. A fıbb versenyszámok a következık voltak:
–
–
–
–
–
–
–

gránátdobás,
gerelyhajítás,
távolugrás,
magasugrás,
diszkoszvetés,
lövészet,
futás 100, 200, illetve 1000 méteren.
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Mesélték, hogy egyik alkalommal, amikor verseny volt a faluban, apai
ági nagyapám, Farmasi Sándor – aki nem szerepelt a versenyzık között – a
gránátdobási összeméretés egy alkalmas pillanatában felkapott egy gránátot és az álmélkodók szeme láttára egy hatalmasat dobott. A gránát a célkör középpontjától annyival távolabb ért földet, mint amennyivel a legnagyobbat hajító versenyzı dobása elmaradt attól. Nagyapámnak vékony keze
volt, ennek ellenére tiszteletet kiváltó dobóerıvel rendelkezett. Ez a tekézés
folyamán is tapasztalható volt: olyan erıvel dobta meg a tekegolyót, hogy a
bábuk szinte szétrobbantak.
Ezzel a kis kitérıvel egyúttal elérkeztünk a szórakozást és a sportot
egyesítı népszerő idıtöltéshez, a tekézéshez.
A sportnak ezt a válfaját igazán csak azok őzhették, akiknek erre
pénzük volt, hiszen a játék végén valakinek mindig bele kellett nyúlni a
pénztárcájába. Két felkapott, jelentıs nézıszámot is vonzó tekepálya üzemelt: az egyik a mozinál (ahol olvasókör is mőködött), a másik pedig a vele
szemben lévı un. Herczeg-kocsma udvarán. Természetesen az akkori tekepályák színvonala messze elmaradt a mai modern, automata létesítményektıl. A pálya oldalán lejtısen vezetett vályúban a golyók visszagurultak
ugyan, de azokat elıbb a vezetıvályúba bele kellett rakni. A ledöntött bábukat is kézzel kellett újraállítani. Ezeket a feladatokat az arra érdemesnek
ítélt és ezzel megbízott fiatalok végezték, akik ezért a szolgálatért némi
„málnapénzt” kaptak. A tekéhez általában hozzátartozott az ital is, így aztán gyakran elıfordult, hogy a vége felé az elfogyasztott ital mennyiségével
fordított arányban alakult a találatok száma.
A sportéletbıl természetesen nem hiányzott a futball sem. Édesapámat ötéves korában vitte ki elıször nagyapám a meccsre egy hővös, ıszi
vasárnap délután. Az akkori kisfiú futva tette meg a távot a nagy lépésekkel haladó felnıttek nyomában, s talán azon a mérkızésen érlelıdött meg
benne a gondolat, s a vágy, hogy ı is majd egyszer a nagyok között rúgja a
labdát – ami aztán késıbb be is teljesült.
A sportpálya akkor a Sás-tó és a késıbbi fürdı között helyezkedett
el. Az akkori csapattagokra már kevesen emlékeznek. Ciráki Albert és Papp
Gyula mint kapusok nehezítették meg az ellenfél csatárainak dolgát. A mezınyben jó játékerıt képviselt Bihari, Erıs András, Gerzsenyi tiszteletes, a
Kunos fiúk majd a Göndör fiúk, Juhász Imre, Juhász Károly, Nagy Ferenc,
Nagy Károly, Nagy Zsigmond, Petı Pál, Radócz István stb. Azt mindenesetre tudjuk, hogy az együttes jó hírnevet harcolt ki magának. Nem véletlenül
alakult ki a következı rigmus:
Kaba kapta,
Tetétlen földhöz csapta,
Torda, Rábé kikacagta.
Hogy ez pontosan mit jelentett, ma már nehéz lenne megmondani, de az
látszik, hogy nem a rábéi csapat volt a szenvedı fél.
A háború idején gyakorlatilag a sportélet is összeomlott, azt követıen viszont megindult az újjászervezés. A levente idıszak versenyszámai a
szpartakiád elnevezéső mozgalomban éledtek újjá. Az akkori fiatalok elıd-
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jeik nyomdokain haladva igen szép sikereket értek el a területi versenyeken.
A gépállomás megalakulása után – melynek központja a volt uradalmi kastélyban kapott helyet – a sportélet megerısödött. Ebben oroszlánrésze volt a Debrecenbıl odakerült Sass Sándor igazgatónak, aki maga
is sportember volt. A súlyemelés volt az erıssége, de ökölvívásban is jeleskedett. Aktivitásával, példamutató hozzáállásával megszerettette a falu lakosságával a sportot. De nemcsak a falubeliekkel, hanem a környezı községek lakóival is, hiszen a gépállomáson a szomszéd falvak lakói is kaptak
munkát. Sokan jöttek pl. az akkor még lakott Pernyéspusztáról is.
Sass Sándor hozta a gépállomásra Veres Gyızıt is, aki mint tudjuk,
már akkor is kiemelkedı tehetség volt. A késıbbiekben fényes érmek sorát
szerezte meg az országnak. Favorizált száma abban az idıben is már a
súlyemelés volt, de szpartakiád – számokban is a legkiemelkedıbb teljesítményeket nyújtotta. Emlékszem egy, a késıbbi sikerek idıszakban
megjelent cikkre, melynek az volt a címe: ”A nagyrábéi gépállomástól az
olimpiai dobogóig”. Ez a híranyag büszkeséggel töltötte el a falu lakosságát,
hogy lám van egy olyan klasszis sportoló, akinek üstökös pályája
Nagyrábéról indult.
Hosszú ideig a gépállomás – vagyis a kastély – alagsorában kapott helyet a szertár és az öltözı. Sportnapokon a hozzátartozó gyerekeknek – így
nekem is – módunk volt egy kis kastélyszemlére, kutakodásra, bolyongásra
a pincétıl a toronyig, ami számunkra rendkívüli élmény volt. Akkor még
kiapadhatatlannak tőnt a kastély melletti artézi kút is, aminek vize életet
adott a környezı, igen hangulatos, főzfákkal szegélyezett tavaknak. A házhelyi lakosok nagy része errıl a kútról hordta haza kannájában az ivóvizet.
Mi, akkori gyerekek ebbıl ugyancsak kivettük a részünket. Amikor mindkét kézben egy-egy hatliteres, vízzel teli kannával megtettük a kb. egy kilométeres utat, az bizony megfelelt egy jó, kiadós edzésnek.
A szpartakiád versenyszámai mellett a legnagyobb érdeklıdés mindig
a futballra irányult, ez vonzotta a legtöbb embert. A háború után a futballcsapat is hamarosan összeállt. Kezdetben úgynevezett „mezítlábas” bajnokságok voltak, mivel nem volt sportcipı. Késıbb társadalmi összefogással, társadalmi munka szervezésével elıteremtették a cipıgarnitúra árát.
Ebben nagy szerepe volt Lénárt Károlynak és a mindenki által csak egyszerően Bence bácsinak ismert cipészmesternek. A „mezítlábas” élet azonban
ennek ellenére sem szőnt meg máról holnapra, mert ha a bajnokságban
olyan csapattal került össze a rábéi együttes, amelyiknek még nem volt
sportcipıje, akkor szolidaritásból mezítlábas mérkızést vívtak.
A hazai pályán játszott mérkızések megtekintésére igen nagy volt az
igény, a falu apraja-nagyja nagy érdeklıdést tanúsított a meccsek iránt. Ez
olyan program volt, amire már jó elıre készültek az emberek, már csak
azért is, mert nem is nagyon volt más szórakozási lehetıség. Jellemzı ezen
rendezvények látogatottságára, hogy a kb. 3500 fınyi lakosságból átlag
ezer fizetı vendég jött el vasárnap délutánonként. Mindez abból az egyszerő számtanpéldából adódik, hogy a fejenkénti 1 forintos belépıdíjból egy-
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egy alkalommal ezer forint körüli bevétel származott. Amikor még nem volt
kerítés és kapu, akkor a jegyszedık a meccs kezdete után körbejárták a
pálya szélét és összeszedték a belépıdíjakat.
A jegyszedık közé tartozott anyai ági nagyapám, id. Makra Miklós is,
aki társával, Mészáros Mihállyal együtt – természetesen társadalmi munkában – egy, a maguk számára kötelezı rendszeres elfoglaltságnak tekintették ezt a feladatot. Ezen fáradhatatlan sportrajongók között meg kell
említeni Grünvald József, Kuklis János, Lénárt Károly és Nemes József nevét is.
Édesapám a háború után összeállt futballcsapat állandó tagja lett.
Negyven éves koráig játszott eredményesen és közmegelégedésre a
nagyrábéi együttesben. Azután az utánpótlás nevelésében, oktatásában jeleskedett. Nagyon jól kezelte a labdát, s labdarugói pályafutása alatt, trükkös cseleit követı rúgásai után, megszámlálhatatlanul sokszor rezgett az
ellenfél hálója. Már amikor volt háló! Ugyanis kezdetben, akárcsak a sportcipıbıl, ebbıl is hiány volt, s esetenként háló nélkül voltak kénytelenek
játszani a mérkızéseket. Így aztán egy-egy jól „megeresztett” lövésnél sasszem kellett annak megállapítására, hogy a labda a kapufa melyik oldalán
ment el.
Történt egyszer, hogy a csapat Darvasra utazott, s a helyi közönség
kifütyülte, nem fogadta el a kijelölt játékvezetıt. Inkább a nagyrábéi kísérık egyik köztiszteletben álló drukkerét, Kuklis Jánost választották meg bírónak. A hirtelenjében kinevezett játékvezetı ténykedését, ítéleteit a helyi
közönség közmegelégedéssel elfogadta, annak ellenére, hogy a rábéi csapat
gyıztesen hagyta el a pályát. Itt esett meg, hogy édesapám egy cselsorozat
után oldalra kisodródva hatalmas erejő rúgást küldött a kapura, s azt a
bíró is, a játékosok is, sıt a hazai közönség is úgy értékelte, hogy az gólt
eredményezett. Csupán édesapám látta és tudta, hogy az „oldalháló” volt.
Mivel azonban a vendégcsapat gyızelme nem ezen a gólon múlott, így hát
az igazság titok maradt e könyv megjelenésének napjáig.
A hazai mérkızésekre kivonult a cukorkaárus és a fagylaltos is, hiszen a portékáikra igény volt. Aki abban az idıben fagylaltot akart árusítani, annak arra már télen fel kellett készülnie, ugyanis a lefagyasztáshoz
még nem álltak rendelkezésre hőtıszekrények. A fagyasztáshoz szükséges
jeget még a téli fagyok idején kellett megszedni, és vermekben hıszigetelten
tárolni úgy, hogy az még a nyári kánikulák idején se olvadhasson fel. Egy
gombóc fagylalt akkor 50 fillérbe került. Amikor a gyerekeimnek ezt megemlítem, csak hitetlenkedve mosolyognak, hiszen ma már csaknem százszoros árral lehet számolni.
A fagylaltnál akadtak azért olcsóbb szolgáltatások is, olyanok, melyek azóta már teljesen kimentek a divatból. Voltak, akik például kannában hordták körbe a friss vizet. A megszomjazott szurkolók 10 fillérért kaphattak
egy födı vizet.
Engem már hátulgombolós koromban kivittek a meccsre, hiszen
édesanyám gyakran elkísérte édesapámat, aki akkorra már elismert futballistaként sok örömet és élmény szerzett a szurkolóknak. Egy ilyen alka-
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lommal úgy éreztem, hogy nekem is be kell szaladnom a pályára, s ekkor
találkoztam elıször igazán a labdával – az ugyanis úgy eltalált, hogy csak a
pálya szélén tértem magamhoz.
Az idegenben játszott mérkızések esetén meg kellett oldani az oda-és
a visszaszállítást. Elıfordult, hogy kerékpárokkal ment a társaság,
Bihartordáról ugyanis kerékpárt lehetett kölcsönözni.
Egy idıben Vigh Albert hentes vitte a csapattagokat és a törzsszurkolókatszekéren. Egyik alkalommal hazafele jövet majdnem baleset is történt. A
Berettyó-hídnál a kocsi felgyorsult a lejtın, a nagy lendülettıl felborult, s
az utasok kivágódtak. Szerencsére azonban senki sem sérült meg. A késıbbiekben már teherautóval történt a szállítás. Néha én is befértem a kísérı szurkolók keretébe. Mivel a csapat igen jó játékerıt képviselt, gyakran
elhozta mindkét pontot a vendéglátóktól. Ilyekor örömmámorban, dalolva
jött haza a gyıztes csapat és lelkes kísérete.
Az akkori futballisták teljes körő felsorolására nehéz dolog lenne
vállalkozni, néhány ismert nevet azonban megemlítenék legalább két évtizedet átfogóan, alfabetikus sorrendben, az idırendiségtıl eltekintve: Máté
Zoltán, Katona Gergely, Oláh Kálmán, Rozsik Imre, Újvárosi Miklós, Varga
Tibor, mint kapusok segítették a csapatot. A mezınyjátékosok közül a teljesség igénye nélkül a következıket említeném: Albucz István, Balogh Károly, Barna Sándor, Bilincsi Károly, Daróczi Gyula, Daróczi Zoltán, Elek
Lajos, Farmasi József, Finta László, Gonda József, Gyarmati József, Gyarmati Imre, Hagymási Imre, Herczeg Imre, Kiss Imre, Kiss János, Kiss Sándor, Kenderesi Imre, Kovács József, Márta Lajos, Mózsik Károly, Nagy Imre, Nagy Károly, Oláh Kálmán, Oláh Lajos, Papp József, Pántya György,
Parti József, Parti Lajos, Pócsi Imre, Rácz Imre, Rácz József, Rácz Lajos,
Szabó János, Szabó Miklós, Szőcs Gyula, Végh Sándor, Végh Zsigmond és
így tovább. Ennél jóval többen öregbítették a nagyrábéi csapat hírnevét, s
akik a mostani felsorolásból kimaradtak, azoktól ezúttal is elnézést kérek.
A sporteseményeknél érdemes még megemlíteni az iskolások rendszeres év végi bemutatóját. A felkészülés ezekre már hónapokkal elıtte
megkezdıdött, s ezáltal a gyerekek akarva- akaratlanul rendszeres testmozgásban vettek részt. A felkészülés általában a Berek alján történt, a
bemutató pedig a sportpályán. Ez egy látványos záróakkordja volt az éves
testnevelési programnak.
Befejezésül még annyit, hogy az akkori idıkben részben nehezebb,
részben könnyebb volt a sportélet. Nehezebb volt a szegénység miatt,
ugyanakkor könnyebb volt annyiból, hogy a központi irányítású szervezések segítették a versenyeket, s a korlátozottabb lehetıségek pedig a sportra
irányíthatták a figyelmet, a szabadidı kihasználás zömmel egy területre
koncentrálódott. Ma már a televízió, a videó, a számítógép, stb. az egyébként testmozgásra fordítható idı jelentıs részét elveszi. Az ép testben ép lélek megállapítás azonban örök érvényő, a sportra a múltban is szükség
volt, s a jövıben is szükség lesz rá.
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Mártha Lajos:

NEHÉZ IDİK A TANYÁN
1950 augusztus 1-jei hatállyal neveztek ki Füstpusztára igazgató tanítónak.
Elıdöm egy hölgy volt, akivel nem is találkoztam. A tanév megkezdése
elıtt még megnéztem, hogy hol fogok dolgozni. Motorkerékpárra ültem miután a térképen megtaláltam Nagyrábét. Itt eligazítottak, hogy merre kell
mennem. Elmondták, hogy egy olyan tanya, ahol egy volt francia trónkövetelı lakik. İt Madagaszkár kormányzójának akarták kinevezni, de ezt nem
fogadta el. Eljött Magyarországra, s itt vett birtokot magának, és épített rá
egy kastélyt.
Megérkezésemkor nyári napközi volt az iskolában. Mindazok a gyerekek
jártak, akiket késıbb tanítottam. Akkor 1-6 osztály mőködött. Nem ijedtem
meg a körülményektıl, mert elıtte rosszabb helyen is jártam. Azelıtt jöttem haza orosz fogságból, ahol 3 évet és 2 hónapot töltöttem el.
Az iskola a volt intézıi lakásban volt. A termet két szoba összenyitásából alakították ki. Még ezen kívül volt két szoba, konyha, kamra. Ez
lett az én lakásom. Elég siralmas állapotok uralkodtak itt. A lakás kissé
romos volt. Az épület tele volt a tanyán megtalálható állatokkal, güzü, egér
százával, patkány stb. Az ajtók rosszak, bezárni lehetetlen volt. Közvetlen
szomszédságomban volt a kastély, több holdas kert tartozott hozzá. Még
egy évig ott lakott az uraság fia feleségestıl és két gyermeke. A következı
évben ıket kitelepítették Bakonszegre és a kastélyt a hozzá tartozó földterülettel a TSz vette birtokába.
Füstpuszta tipikus szétszórt tanyavilág volt. Az iskolától 200 méterre a két Kiss család lakott, 13 gyermekkel. Kilométer távolságra volt egy
erdı, amellett három család lakott: Juhászék, Nádháziék és Hegedősék.
Tılük Keletre Pántyáék. Ott két felnıtt férfi volt. Egy kilométerrel Északra
Lugosiék laktak. Ott 7 gyermek volt, a legkisebb járt iskolába Magda,
rendkívül tehetséges gyerek volt. Édesapja juhászként családjával együtt
az uraságnak dolgozott. Mivel az uraság fizeti nem tudott, így 50 hold földet adott fizetség fejében. Ez lett a család veszte, mert így kulák lett, s kitelepítették a nagy lakásból egy kicsi házba. Ez a kis ház 500 méterrel távolabb volt, Bihartorda irányában. Ettıl Keletre lakott az Ujj család ötödmagával. Még Szabóékat költöztették be a kastélyba 3 gyerekkel. İ volt a TSz
kondása.
Úgy emlékszem 32 gyermekkel kezdtem meg szeptemberben a tanítást. Nem volt könnyő feladatom, mert ahogy megtudtam az emberektıl, az
a kartársnı, aki elıttem dolgozott, nem bírt a gyerekekkel. Egyszerően
nem tudott fegyelmet tartani. A gyerekek azt csináltak, amit akartak. Valószínő, azért is helyezték el innen, s neveztek ki engem helyette. Elsı tanítási napon kijöttek a Megyei Oktatási Osztálytól, s azzal távoztak, hogy szi-
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gorúan fogjam meg a gyerekeket. Ez nekem rövid idı alatt sikerült is. Egykét hét után már semmi baj nem volt a fegyelemmel. A tanítás Melnyikov
módszerrel folyt. Egy osztállyal foglalkoztam, a többi önálló feladatot oldott
meg. Ez így ment félórai váltással 8-tól 14 óráig. Egy osztályban 2-6 gyerek
volt. Nagyon vigyázni kellett, hogy az idıbıl ki nem fussak, de azért többször elıfordult, hogy 30-40 percet ráhúztunk. Ez azonban nem volt hiábavaló, mert így jól tanultak a gyerekek, öröm volt velük foglalkozni. Egy
gyermek volt gyenge, de ı szellemi fogyatékos volt. Olyan dolgok történtek
meg vele, hogy elszökött a családtól, s a határban felhalmozott kukoricaszár volt a lakása, ahol több napi keresgélés után találták meg.
Az ifjúságot és a fiatalabb embereket a sport megszerettetésével
magam köré győjtöttem. Az iskola mellett építettünk sportpályát, így minden délután tanítás után foglalkoztam az emberekkel.
Széppé, otthonossá tettük az iskola környékét. Az épület mellett kb. 25
m x 15 méteres virágoskertet csináltunk. Az épületet két sor orgonabokor vette körül. Futó, távolugró és magasugró pályát készítettünk. Tehát megindult
az élet az iskolában úgy, ahogyan én elképzeltem.
Évzáró vizsgán a szülık nagy örömmel tapasztalták, hogy gyermekeik mennyit fejlıdtek egy év alatt is.
1951-ben megindult a TSz fejlesztése. A lakosság félt, hogy ha betagosítják a földjüket, akkor a lakásukat is elveszítik, erre sokan lebontották
a lakást és beköltöztek Nagyrábéra. A tanulók létszáma egyre fogyott. Az
1952-es évet már csak 16 gyerekkel kezdtük meg, s amikor 10 fı alá csökkent a tanulók létszáma, december 10-ével megszüntették az iskolát.
Azt el kell mondanom, hogy az iskola felszerelése kritikán aluli volt.
Szemléltetıeszköz vagy könyvek nem voltak. Kréta is csak nagyon szőkösen.
A gyermekek tudásával Nagyrábén nagyon meg voltak elégedve.
Koczóh Sándor bácsi azt kérdezte tılem, mikor a gyermekeimmel megismerkedett (betegsége elıtt ı volt a megyei felügyelı): – Hogy van az, hogy
a te gyermekeid olyan sokat tudnak? Ezt feleltem: Itt minden gyermek
minden órán felel, tehát felkészül minden órára. Viszont a nagyobb iskolákban csak egy felelet kell egy hónap alatt, s ezt a gyerek tudja és nagyon
kihasználja. Egyébként a pedagógus munka a nevelık lelkiismeretességétıl
és hozzáállásától függ. Van akinek a háta mögött kell állni és mégis csapnivaló munkát végez, a másikat meg soha nem kell ellenırizni, mégis minıségi a munkája. Függ attól is, hogy a nevelı mennyire tudja megnyerni
munkájához a gyerekeket, mennyire fogadják ıt el, s ért-e a gyermekek
nyelvén. Közel tud-e férkızni hozzájuk, hogy szinte barátjuknak tartják,
mert ekkor a gyermek mindenre képes a nevelıjéért, még arra is, hogy
egymást hajtsák a jobb eredmény elérése érdekében.
A megkezdett 1952-es évben napról-napra fogyott a gyermekek létszáma, s ez odavezetett, hogy legnagyobb bánatomra el kellett hagyni tanítványaimat és újra kezdeni Bihardancsházán.
Rövid ideig kötıdtem kezdı pedagógusként Füstpusztához, fıleg csak
tanítással foglalkoztam, még Nagyrábéra is bejártam testnevelést tanítani.
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Emlékszem, esténként, mivel még petróleumot sem lehetett kapni a lámpába, benzinnel világítottam, a lakosság meg olajmécsessel. Ha valahová este bekopogtam, elıbb meg kellett állni az ajtóban, egy fél percig nézelıdni,
hogy hol vannak a lakók.
Nehéz idık voltak ezek, fıleg a tanyán.
Tanítók voltak Füstpusztán: Békési Ilona, (a testvére Pernyéspusztán
tanított) Nemeskéri Sándorné, Fekete Edit, Márta Lajos. (Adatközlı Nádházi Lajos).

Kövér Zsigmond:

A RÉGI IDİK SZOKÁSAIRÓL, ÉLETVITELÉRİL, A MINDENNAPI TEENDİKRİL
Hogyan kezdıdtek a napok? Ezek ugyan mindég változtak, attól függıen, hogy az év mely szakában voltunk. Például télen reggel már 4 órakor
keltek az állatok etetésére, ápolására a férfiak. A nıknek felkelés után elsı
teendıjük a fésülködés volt, s mert csak hosszú hajuk volt, azt be kellett
fonni és kontyba rakni. Bizonyára elıdeiktıl tanulták a verset, hogy idézem:
„KELJ FEL, MOSDJÁL, TISZTÁLKODJÁL,
AZ ISTENHEZ FOHÁSZKODJÁL,
MOSD MEG FÜLED, SZÁJAD, SZEMED,
FRISSEBB LESZ ÚGY EGÉSZ TESTED.”
(Ezt még kicsi gyermekkoromba megtanították velem is.)
A nık további teendıje: elsınek a kotlósok leszállítása az ágy alatt lévı
fészekrıl, etetése, itatása. Közben már égett a tőz a kemencében a lakás
főtésére. Szalmával, de fıleg leveles ganéval, vagy ízékkóróval főtöttek,
ilyenkor pirítottak kenyeret, azt szalonnával kenték (a mangalica disznó
hízó szalonnája erre jó volt), a pirítóst kiegészítette még a tejeskávé, vagy a
meleg bor. A főtés után berakták az ebédet fıni, melyik napon mit: babot,
füstölt húst vagy éppen a húslevest. A tejet is a kemencében forralták, ott
nem futott ki. Utána a sepregetés, a mindennapi por letörlése és a fellocsolás következett, ami külön mővészet volt: vagy karikákat, vagy kockákat
rajzoltak a földre, vagy más, szebbnél szebb mintákat.
Mindig hétfın volt a mosás, a vasárnapi fehérnemőváltás után. A kemencében kantákban forralt vízzel, házi fızéső szappannal mostak. Télen
a ruha kifızése is a kemencében történt vászon kantákban. Mosás után a
padláson volt a teregetés, szárítás. Beszáradás után mángorolták a ruhákat, ezáltal szép fényesek és puhák lettek a házi szıttes vásznak.
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A férfiak, ahogy ellátták az állatokat, már hajnalban hordták a vizet az
artézi kútról. Bizony többször kellett fordulni. A férfiak dolga volt a tengeri
morzsolása minden napra és a daráltatásra is. (Télen bent a házban, akkor
még nem szoba volt.) Az így nyert csutka egész évben elég volt a fızéshez.
Ezekbıl a csutkákból a gyerekek építkeztek gúlákat, a felnıttek meg elütötték, hol nevettek, hol sírtak a gyerekek. Délután, ahogy ellátták az állatokat, estével bekerültek a házba, még a vacsora elıtt úgynevezett csendes pihenı volt a mécses gyújtásáig. Ez idı alatt megbeszélték a következı
nap teendıit. Énekeket vagy nótákat dúdoltak.
Jött a mécsgyújtás és a vacsora, s azután a nık fontak, a férfiak meg
kártyáztak. Fıleg „Filkóst” játszottak. A filkók közül a makkfilkó a legerısebb, utána a zöld, a piros és a tökfilkó.
Nagyon szerettek a szomszédok hozzánk járni fonni, kártyázni. Tudniillik nálunk mindég jó meleg volt, ha nagyon hidegek voltak, este is befőtöttek a kemencébe, beöntöttek egy kosár krumplit, s az ott lévıkkel közösen
elfogyasztottuk.
Minden hét elején volt a kenyérsütés: este kovászolás, kettı órakor keltek a nık dagasztani, úgy ingvállban, fejkendıvel és szalvétaköténnyel. Így
is melegük volt a két órát tartó dagasztással, akkor a szakasztásig lefeküdtek. Nálunk az volt a szokás, hogy a férfiak segítettek befőteni a kenyérnek, ilyenkor lángost is sütöttek, zsírral vagy tejföllel ízesítve.
Az ısz végére összegyőjtött tökmagból, ami a padon száradt, télen üttették az olajat az egész évi világításhoz (mécses).
Azokban az idıkben még nem volt hőtı, hisz villany sem. Így a hízóvágások is télen voltak, a húst sózással és füstöléssel tartósították egész évre.
A vágások, disznótorok szinte ünnepi keretek, nagy dínom-dánom, eszemiszom, nótázás közepette folytak. A feldolgozás egész nap tartott, tudniillik
a húst a kolbászhoz két késsel vágták, ami hosszadalmas munkát jelentett. A nık pucolták a vastag és a vékonybelet, mikor ezekkel készen voltak, jött a hurkatöltés. A tüdıst és a vérest a férfiak tolták ki a hurkatöltıbıl, a májas hurkát kézzel nyomták az ún. vastagbélbe az asszonyok, mert
a májat abálás után lereszelték, azt nem lehetett töltıvel kinyomni. Aztán
töltötték a kolbászt.
A megmaradt húsokat, sonkát, oldalast, pecsenyét, lapockát, keresztcsontot, nyuljasorját lesózták, ez állott a dézsában 1-2 hétig, aztán felfüstölték, így elállt egész évi használatra.
Tavasszal kezdıdı munkákról: Márciusban ültették el a libákat, 4 hétre
kelt ki a kisliba, akkor már legelhettek a legelın. Áprilisban a kacsatojást
keltették. Kint a mezıgazdaságban márciusban vetették a tavaszi árpát, ezt
követıen a zabot, külön zabosbükkönyt takarmánynak, lucernát, a kistermelık a takarmányrépát. Április elsejétıl a konyhakerti veteményeket,
zöldségféléket, a krumplit vetették, s végül a tengerit, aminek a vetési idejét Szent György nap elıtt két héttel és utána két héttel számították.
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Eleinte úgy vetették a tengerit, hogy elszórták és leszántották, kikelés
után kiskapával kapálták, gyomtalanították. Késıbb aztán már barázdába
(minden harmadikba) pergették, hogy lehessen ló- vontatta kapával a sorközöket kapálni, így kézzel csak a sorokat kellett gyomtalanítani. Ha a talaj
jól felmelegedett, vetették a kendert. Ezt magtermésre, amit fıleg olajütés
után világításra használtak, valamint sortermésre vetették, ez adta a szövés-fonáshoz,
a
kötélgyártáshoz
az
anyagot.
A rostkender feldolgozásáról egy regényben lehetne csak beszámolni.
1982-ben Hajdúszoboszlón voltunk üdülni, s ott az asztaltársunk egy
mezıkövesdi házaspár volt. A férfi, a mezıkövesdi Kultúrház igazgatója,
kért, hogy írjam le neki a kenderrel kapcsolatban, hogy miként, mire lehet
felhasználni, mik a teendık a vetéstıl a végtermékig. Azt ott a két hét alatt
leírtam, s átadtam neki. Az olvasás után arra az elhatározásra jutott, hogy
ez így jó, de azt szeretné, ha én egy elıadás formájában náluk elmondanám, és majd elhív engem. Ezt azóta sem tette, úgy vélem, hogy az elıadást megtartotta ı maga.
Májusban, amikor állandó volt a jó idı, akkor volt az ún. "ganévetés". Ez
nagyon fontos esemény volt, tudniillik a vetett gané nagy segítség volt a téli
főtéshez. Ott, ahol tehéntartás volt, annak a szarvasba rakott trágyájából
összeérés után vetették formába az ún. leveles ganét. Ezt egy 40 x 40 x 6-7
cm-es keretbe lábbal taposták. Egyszerre két keretet egy arra alkalmas ajtóra tettek, a kapával apróra vágott trágyát az elıre kipermetezett keretbe
rakták, és simára taposták. Kiteregették az udvaron száradni, pár nap
után lánc alakba felállították, majd 7-es gúlába, azt követıen kupacokba
rakták a végkiszáradásig, s végül száraz épületbe került a felhasználásig.
Sparheltbe, üst alá, kemencébe tüzeltek vele. Ez olyan fontos esemény is
volt, hogy az 1800-as években, amikor még nagyobb volt az analfabétizmus, különbözı fontos eseményeket is úgy idézték például, hogy abban az
idıben vettek ezt, azt, vagy ellett a ló, a tehén, sıt hogy ganévetéskor született a Maris, vagy a Jóska gyerek.
Április, május hónapban volt a tucskatı-szedés ideje. Ez kitőnı nyári
tüzelı volt a fızéskor.
Szent György napján volt a jószágkihajtás a legelıre. A pásztorok elhajtották a juhokat, a növendékmarhákat távoli legelıkre. A legeltetés Szent
György naptól Szent Mihályig tartott, addig bizony a pásztorok nem mehettek haza, saját maguk élelmezték, s látták el magukat. A fı étel a szalonna
volt és a serpenyıben készült betyáros, a slambucka.
A magányban bizony sokat gondoltak haza, az otthon hagyott asszonyra, gondolataikat búsan dalolgatták, hogy idézem:
Szent György napkor kihajtom a gulyámat,
Szent Mihályig epekedek utánad,
Sík a puszta, tenger csillag ragyog felettem,
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Mindegyiktıl azt kérdezem (hogy) szeretsz-e?
Szent Mihálykor behajtom a gulyámat,
Tisztességgel számolok a gazdámnak.
Hej, ha Te is így el tudnál nékem számolni,
Meg tudnám a lábad nyomát csókolni.
Június hó Péter, Pál napján szakadt meg a búza töve, ez azt jelentette,
hogy befejezıdött a növekedés, érésre fordult a gabona, s kezdıdhetett az
aratás. Az érettség megállapítása akként történt, hogy kidörzsöltek egy kalászt, egy magot szétroppantottak, ha már nem volt tejes a belseje, akkor
volt viaszérésben, kezdıdhetett az aratás. Aratómunkások végezték tizedében, ezért hogy meg kellett dolgozni, azt mindenki tudja.
A keresztbe rakás 18 kévébıl állt, egy főalj kéve, aminek a letevése elıtt
a fej alá kaparékot tettek, hogy ne csírásodjon ki, s végül a 18. volt az ún.
papkéve. A 800-as években minden papkéve a papé volt, ezzel kellett adózni a papnak, vagy az egyháznak.
A nyomtatás, cséplés után a gabonát, a búzát, amit „életnek” hívtak,
egymás közt vagy vásárokon értékesítették. A magyar búzának nagy jelentısége volt külföldön, az Osztrák-Magyar Monarchia idején Németország és
Románia felé volt nagy piaca. Románia felé Nagyváradon át folyt a kereskedés. A többi terményt idehaza, fıleg takarmányozásra, állattartásra
használták fel.
İsszel, a betakarítást, tengeritörést, a szüret követte, s kezdıdött újra
az ıszi vetés. Ezekre az elızı leírásomba már utaltam.
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III.
MÉG EGYSZER PERNYÉSRİL
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Fekete János:

SZÜLİFÖLDEM SZÉP HATÁRA
Horváth Lajosnak, az igazi pernyési citerásnak ajánlom

Pernyés, Pernyés, Pernyés,
a szám íze kesernyés
Mért tőntél el, mint egy álom,
a miértjét nem találom!
Ami voltál az fogalom,
de létedért nem vádolom
Azokat, kik benned éltek,
bízva-bíztak és reméltek.
Dolgoztak és építettek,
Kis faluvá szépítettek.

Hajtotta önmagát vele,
hogy meglegyen a kenyere.
A gyermeke cseperedjen,
és emberré növekedjen.
Mindent megteremtett neki,
ami érték és emberi.
Mi életnek értelmet ád,
jó ebédet, jó vacsorát.
Önmagának emberséget,
családjának békességet.

Volt ivóvíz, volt Iskola,
Késıbb már tanulók hada.
Minden készen a jövıre,
ment a munka egy-kettıre,
Mert mindenki egyet akart,
minden szív jóságot fakaszt.
Megjelent a hajnal pírja,
és aki a munkát bírja,
Bár nem aludt öt-hat órát,
mégis hajtotta a barmát.

Békességet a jövınek,
amit nem látunk, csak várunk.
De reméljük folyvást jönnek
a jobb utak, a jobb jövık.
Most már a sors szerteszét szórt,
széjjelhintett mint a magot.
Ott kell élnünk, cseperednünk,
építeni új holnapot.
Hajtani az idık malmát,
Ma már megtaláltuk Bajnát.

Bajna lett az új otthonunk,
Pernyéspuszta felejtıje.
Most már itt is otthon vagyunk,
csak emlékszünk Kispernyésre.
Kispernyésen, hol születtünk,
nem lesz semmi elfeledve,
Mert szívünkbe be van írva,
nagy betővel, piros vérrel.
Pernyéspuszta lelkünk része,
Soha, soha nem felejtünk!
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Kuklis János:

SZÁNTSUK FEL A PERNYÉSI HATÁRT!
Ahhoz, hogy ez a kis történelmi írásom megszülessen a gondolatomban,
a Baráti Kör társaságában egy országjáró körutat kellett megtennem.
Együtt jutottunk el Ópusztaszerre, a Feszty-körkép látogatására. Majd ide
visszatérek, mert itt született meg bennem az ötlet: alábbi, jelenkori élményünket összehasonlítani a 60 évvel ezelıtti történettel.
Ópusztaszerrıl tovább mentünk Kiskundorozsámra, a szélmalom látogatására. Az agyonra koptatott falépcsın a legfelsı emeletre felkapaszkodva elgondolkoztunk azon, hogy ez a fa fogaskerekő járgány minden mesterséges energia felhasználása nélkül üzemelt. Csak a természet adta szél forgatta a vitorláját, az pedig a malomkövet, ami a búzát ırölte. Annak lisztjébıl aztán kitőnı, foszlós bélő kenyér sült, így mondta el nekem egy idıs
dorozsmai asszony, ı az anyjától hallotta. Innen elmentünk a szegedi dómot meglátogatni, aztán kisétáltunk a hajóállomásra egy órahosszás sétahajózásra, lementünk a Maros torkolatig és vissza.
Ezen a kirándulások kezdıdik pernyéspusztai történetünk megszületése.
Amikor 100-as csoportban bementünk a lengyel festık által restaurált
Feszty-körkép nagycsarnokába, elámultunk a látványtól. Feszty Árpád
festménye gyönyörő, állítólag a világon nincs még egy ilyen! Nem is lehet,
mert csak nekünk van Vereckei-hágónk, ahol Árpád fejedelmünk a honfoglaló magyarokkal átlépte a határt az új hazát meglátva. A gyönyörő festmény elıtt, a lenyőgözı kísérı zenét hallva elkápráztató élményben volt részem, részünk.
Ott fogalmazódott meg bennem, hogy ehhez hasonló látványban nekem
már volt részem. A festményt nézve szinte megelevenedtek a 4-es és 6-os
ökörfogatok, a lovas szekerek tele nıkkel, gyermekekkel, mindent betöltött
a nıi sikoly, a gyermeksírás, lódobogás, ökörbıgés, kocsizörgés. Igen ehhez, hasonló történetet én már valahol átéltem!
1938-ban a pernyéspusztai határban a nıi sikolyt és gyermeksírást a
béresek nótázása váltotta fel.
Október hónapot éltük, én, mint gépész szakember, gızgéppel (gızekével) szántottam, mégpedig a jobb kéz felılit vezettem, idısebb szaktársam
pedig a bal kéz felılit. Egymástól 500 méter távolságban párhuzamosan
haladtunk, keletrıl nyugati irányba. Az 500-500 méter acél sodronykötél a
gép aljára szerelt forgódobra tekergızve húzta maga után a 7 vasú ekét.
Hadd mondjam el a gépész napi tennivalóját. Korán kellett kelni, mivel
október hónapban voltunk. A nap ½ 6-kor kel, a gépésznek 4 órakor kellett, tehát másfél órával elıbb, hogy kerékpárral kiérjen, és gızt fejlesszen
a gépben, mire a nap felkél. Ezután az öt lépcsın felment a gépállásba, és
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onnan irányította a gép összes mőködését. Itt volt a széntároló is, amibe ½
tonna tojásbrikett fért bele. Érdeke volt a gépésznek a korai munkakezdés,
mert a havi fizetésen kívül még 20 fillér percentet is kaptunk 1 kh kiszántásért, és általában 20 kh-t szántottunk ki egy nap. Érzékeltetésül: 1 liter
tej 16 fillér volt, tehát jól meg voltunk fizetve. Mikor a nap följött, az a gépész, akinek a gépjénél éjszakázott az eke, meghúzta a gép dudájára szerelt huzalt, s a több kilométerre elhallatszó dudaszó jelezte, hogy az ı részérıl mehet a munka.
Akkor a másik gépész tudomásul vette, bekapcsolta a forgó dobot, és
húzta-húzta magához az ekét. Mikor behúzta az ekét, a gépész megkérdezte: – Minden rendben? A kormányosok válaszoltak: – Igen! Ekkor a géppel
följebb álltunk annyira, amilyen szélest az eke kiszántott, s ez egyben jelzés is volt a másik gépnek, hogy húzhatja vissza az ekét. És ez így ment
egész nap az esıtıl, naptól védett sátortetıs gépen. Míg az egyik gép húzta
az ekét, addig a másik gép csendjében a gépész a zsebében hordott ponyvaregénybıl olvasott vagy énekelt. Én sokat énekeltem, ezzel szórakoztattam magamat. Este, munkavégzéskor a gépész éjszakára ellátta a gépet: 56 lapát poros szenet rádobott, az egész éjszaka tartotta a tüzet, reggel még
jó tőz volt. Hazaérve édesanyám jó vacsorával várt és meleg vízzel, mert
olyan volt a fia, mint egy szerecsen. Derékig levetkızve, jól megfürödtem,
volt egy telepes rádióm, a vacsora után annak mősorát hallgatva aludtam
el, általában egy szép operetten.
Azért részleteztem ennek a gyönyörő munkának minden látványosságát,
hogy aki ilyet nem látott, és már nem is fog, el tudja képzelni magában ezt
a történelmi, gyönyörő életet. Említettem, hogy én jobb kéz felıli gépet vezettem az úgynevezett középsı dőlın.
S most következik az ópusztaszeri látvány hasonlósága, ami felidézte az
alábbi emléket bennem. A sárguló levelő akácost, a feljövı vöröslı napfény
átvilágítva gyönyörő színben mutatta meg, mint a 40 db béresfogat hátterét. A Feszty-körképhez hasonló zajt a kocsik zörgése, az ökörláncok csattogása, a szarvak összekoccanása, az ökrök bıgése, de nem utolsó sorban
a 40 béres éneklése keltette. A szántani vonuló ökrökkel 5-6 szekeret vontattak, melyekre a béresek fölültek, és a hosszú utat végigénekelték. Most
egy szép történet következik.
Már említettem, hogy a középsı dőlın haladva a jobb kéz felıl úgy 100
kh-as repce tábla terült el. Azon pedig két nagy falka túzok tanyázott,
egyik-egyik 200-250 db lehetett. Körülöttük a felborzolt tollú gúnárok ırködtek, a veszélyt ık jelezték. Nem féltek a gızekéktıl, nem féltek a béresektıl, de nagyon féltek a gépkocsitól. Különösen akkor, amikor a
berettyóújfalusi helyırség magas rangú tisztjei az uraság engedélyével terepjáró gépkocsival kijöttek és nagy sebességgel megközelítették ıket. Olykor a távcsöves puskával a lomhán felszálló 10-15 kilós madárból 6-8 dbot lıttek ki.
Az ekéhez vonuló béresek a szekereken ülve, a gép mellé érve abbahagyták az éneklést és üdvözöltek, kinek-kinek milyen ismerıje voltam: – Jó
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reggelt, János! Jó reggelt, gépész úr! – végig, míg el nem vonult az utolsó
szekér is.
A másik gépésznek is ehhez hasonló élményben volt része, de ott a vasúti pályán közlekedı, lóvontatású lóréval vitték a szintén éneklı 150 summást ki a határba. Fele nı, fele férfi.
İsszel a vasúti forgalom is megélénkült, megkezdıdött a cukorrépa
szállítás. A vasúti mozdony négy fuvart tett meg, naponta 15 kocsit, illetve
lórét húzott maga után 300 mázsa répával. Délben ½ 12-kor ment a konyha lóré a három hátrakötött hajú, fehér kendıs, fehér kötényes szakácsnéval. Messzire érzett a csülökkel fıtt babgulyás, a birkapörkölt vagy a marhapörkölt szaga, péntek kivételével minden nap hús volt. Volt mibıl fızni,
mert ezrével volt jószág a pusztán. Én is sokszor jóllaktam a summás
ebédbıl. Közlekedett még minden nap a 13 órakor induló postakocsi a csillagtanyai nagy állomásra és vissza. Hozta az utasokat és a napi postát.
Elég sok újság járt a pusztára: Friss Újság, Kis Újság (ez járt nekünk is) és
számos Tolnai Világ Lapja, ez igen értékes képes újság volt.
Visszatérve a béresekhez, ık kiérve legelıbb az elızı nap ott hagyott
ekéhez mentek, azt a vonórúdra fölakasztották, és elindult a szántás. Egy
menetben mindaddig, míg a béresgazda ½ 8-kor bele nem fújt a früstököt
jelzı sípjába. Ezt már az ökrök úgy ismerték, hogy azután egy lépést nem
tettek tovább. A reggeli tartott egy jó félóráig, aztán szólt újra a síp, és szinte magoktól indultak az ökrök. A következı sípszó 11 órakor szólalt meg,
ez meg már az ebédidıt jelezte. Ekkor elvonultak a legközelebbi, 12 méteres vasvályúval ellátott gémeskúthoz, és ott megtartották a 3 óra hosszú
ebédidıt.
Kedves nagyrábéi falukönyv olvasó! Lehet, hogy ez a kis történelmi írásom egy kicsit hosszúra sikerült, de úgy érzem, hogy minden szóra és
minden betőjére szükség van, hogy értelme legyen. Szántással kezdtem,
erre épült minden mondanivalója és ezzel is fejezem be. Mert a 40 béres, a
3 db traktor és a 4 db gızeke minden nap több, mint 120 kh-t szántott fel
a pernyési határból.
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Fekete János:

ÉLTEK ÉS ÉLNI AKARTAK
Nekem csak az ıseim laktak Kispernyésen, a rábéi határban, de végtelen kedves emlékeim vannak a településsel kapcsolatban.
Ugyanis, mint a község mozigépész-üzemvezetıje, kijártam minden
csütörtök este vetíteni 1961 tavaszától egészen 68-69 ıszéig. Ez a szők 8
év az idık teltével már igazán szép emléknek számít.
1960-ban a település egy izmosodó kis falu képét mutatta. Több, mint
80 ház, 1 iskola, 1 nagy magtár (ami még ma is megvan), bolt, kocsma, artézi kút – amely joggal volt híres a jó ivóvízérıl –, rengeteg jószág, (részben
a Tsz tulajdona, de a kint lakók is tartottak megszámlálhatatlan disznót és
baromfit).
Szorgalmas, talán túlságosan is hajtós emberek lakták, mert itt a
reggel pirkadatkor kezdıdött az elsı kakasszónál, s az este csak naplemente után számított estének. Ez a koránkelés még az „uraság” idején honosodott meg és megmaradt igen-igen sokáig.
Mindenesetre ezek az emberek élni akartak, és éltek. Hajtottak is a
boldogulásért, mert aki tehette, már akkor is egy falusi (rábéi) házra gondolt, fıleg amikor már a buszjárat is beindult, amivel még a pernyéshez
közel lévı „Gátszigeti” zártkert tulajdonosai is igen jól jártak kifelé és hazajövet. Mellesleg megjegyzem, hogy belátható idın belül a „Gátsziget” egy
zöldövezet, egy kirándulóhely lehet a jelenleg 20-22 kis hétvégi házikóval
és igazán jóíző boraival, amit odakint az év minden szakában inni lehet.
Ezt a fejlıdését éppen Pernyésnek köszönheti, az említett megközelíthetısége miatt.
A Pernyésre történı kiszállítás igen változatos jármővekkel történt,
mivel a vetítıgép, hangszóró, erısítı, trafó elég nagy teret kívánt. Így aztán
a Mővelıdési otthon, amely az egészet üzemeltette, hol teherautót, kisautót, traktort biztosított. Nemegyszer a község lovas kocsijával Göndör Sándor bátyánk szállította ki a berendezést a tetthelyre.
Odakinn már türelmetlenül várt a tanya apraja nagyja. Alig várták a
vetítés kezdetét, mindegy, hogy milyen témájú film volt mősoron. Az elıadás alatt egy árva szó, vagy suttogás nem hallatszott, olyan áhítattal,
olyan kíváncsisággal nézték a filmeket.
Amikor aztán vége lett, mindenki mondta, hogy neki melyik szereplı
és melyik rész tetszett igazán. Annyira, hogy még el sem indultam Rábéra,
de már kérdezték a következı film címét és hívtak, hogy jöjjek újra!
Pernyésnek természetesen volt egy vegyesboltja, illetve vegyes kocsmája, amelyet a rábéi földmőves szövetkezet üzemeltetett. Ennek vezetıje
ifjabb Cser József volt, aki nagy szakértelemmel végezte munkáját. Volt
egy iskola is, amely elsı osztálytól a nyolcadikig egy nagy egység volt. A tanítást nagy szakértelemmel Dr. Tóth Zoltánné látta el (férje állatorvos volt).
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A létszám természetesen évenként változott, de amíg kint volt a tanítás,
addig mindig volt 10-20 közötti létszám.
Késıbb már az autóbusz hozta Rábéra a tanulókat .A pernyési diákoknak
ez a buszozás szinte kirándulásnak számított.
Pernyésnek is, mint Rábénak egy átka volt és van, hogy nincs vasútja. Még Pernyés viszonylatában mintegy 30-40%-os megoldást jelentett a
lóré, amely a nagy magtártól egészen Csillagtanyáig tartott, és a pernyési
emberek a megmondhatói, mennyi szemestermény, cukorrépa került a
vasúthoz, a fıleg lóvontatású kis vagonok által. Valamikor még szó volt róla, hogy kiépítik, gépesítik, meghosszabbítják a lórét, de úgy látszik, a gazdaságnak nem érte meg egy nagyobb beruházás, mert az akkori, sıt a késıbbi céloknak így is megfelelt. Ma már csak az emlékezet és a pernyési
határban húzódó sínpárok töltése ırzi valamikori voltát. Csillagtanyáról aztán a tanyasiak is elérhették távolabbi céljaikat Szeghalmon illetve Püspökladányon át.
Bevallom, magam is kissé pernyésinek érzem magamat, mert az
anyai nagyszüleim itt éltek sokáig. Kuklis József nagyapám kerékgyártó
mester volt, és még halála elıtt elkészített saját magának egy hatalmas fakeresztet, amelyet halála után még én is láttam a pernyési temetı közepén.
Itt élt még Kuklis István gazda, aki anyámnak testvérbátyja volt. Mellesleg
úgy hallottam, hogy igen emberséges vezetı egyénisége volt a pernyési gazdaságnak, mint „pallér”.
Ezek az emlékek megmaradtak bennem és vannak még rajtam kívül
ma is sokan, akik visszaemlékeznek az általam leírt mozivetítésekre és
Pernyés egykori igazi életére.
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Kuklis János:

BÁL A PUSZTÁN
Ha korán reggel, fél ötkor kinyitjuk a Kossuth- rádiót, a Rákócziinduló csendül föl. Ennek a gyönyörő indulónak a hangja emlékeztet engem a pernyéspusztai bálokra. Idıpont: múlt század, az 1920–1930-as
években. Történik az említett pusztán.
Mint minden nagyobb ünnepen, a vezetıség nagy bálokat rendezett,
hadd mulasson a puszták népe. Ilyen volt a karácsonyi, szilveszteri, húsvéti, pünkösdi és az augusztus 20-i aratóbál. Ez volt a legnépesebb bál, mert
nyáron a sok ideszerzıdött munkással, nıkkel- férfiakkal, duplájára nıtt a
lakosság létszáma, de jól megvoltunk együtt.
Mivel az írásom több pusztai bálra emlékeztet két évtizedet távolságban átfogva, mégis az 1935-ös szilveszteri bálról fogok megemlékezni.
Már kora délután megérkezik a két lıcsös szekérrel Szıke Sándor
bácsi muzsikus bandája Nagyrábéról. Akik az érkezés után a bálterem elıtt
mindjárt rá is zendítik azt a dalt, hogy „Most kezdıdik a, most kezdıdik a
tánc.” Özönlik is a nép, mert mulatós ám a magyar, de méginkább a puszták népe. Jöttek a tiszt urak, a fıintézı úr a családjával, a számtartó a
családjával, a segédtisztek, a gazdák, a mesterek, a kocsisok, béresek,
kondások, juhászok a felnıtt családjukkal együtt. És még két híres ember:
az egyik tájképfestı mővész, a másik a puszta koldusa, akik itt éltek állandóan a pusztán. İ róluk még szól az írásom.
A nagyrábéi Kultúrháznál is nagyobb kiterjedéső, lepadozott terményraktárban – már akkor termény nélkül – két nagy, öntöttvas kályha ontotta
a
meleget.
A teremben a nık könnyedén öltözve, a férfiak egy ingben táncolhattak,
mulathattak. Kellemes, jó meleg volt. Nagy fazék birkapörkölt fıtt a muzsikások részére, akik megvacsoráztak, megittak 1-1 pohár bort – akkor még
nem volt divat a sörivás, és kezdetét vette a bál.
Itt említem meg, amit jeleztem, hogy a festıre meg a koldusra még
visszatérek. Ezt a két sorsüldözöttet a szakácsnék birkapörkölttel jóltartották. İk is megittak egy pohár bort. Aztán kiültek az elıtérbe, de a fiatalok
állandóan itatták ıket.
– Ezt igya meg mővész, ezt idd meg Ákos! – meg is ártott nekik.
A fıintézı úr a két sorsüldözöttet magához hívatta és elhúzatta mindegyik
nótáját. A mővésznek azt kellett húzni, hogy „Megugrott a Hortobágyon a
karámból egy csikó” – szépen tudta énekelni. A koldusnak meg azt kellett
húzni, hogy „Kint lakom én Kispernyésen, a bihari határban” – de ı már
nem tudott énekelni, csak dadogott.
A nép azt mondta, menjenek most már el és pihenjenek le. A festıbáró el is
ment, de a koldus ott maradt. Ákosnak egy nagy karikás ostor volt állandóan
a
nyakában.
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A fiatalok meg incselkedtek vele, hogy nem is lehet azzal kongatni. Ákos
elég magas, hajlott hátú, dadogós ember volt. Oldotta lefelé a nyakából, és
közben dadogva mondta: Mi-mi-mindjárt meg-meg megmutatom én! Meg is
mutatta, mindaddig, míg a rendezık el nem zavarták, hogy feküdjön le, és
vissza ne jöjjön a bálba.
Elnézést kérek kedves olvasóm, hogy még mindig errıl a két ágrólszakadtról van mondanivalóm, de mindjárt a végére érek. Ennek a két hazátlan úrnak a tehénistálló borjúneveldéje adott otthont. Az 50m hosszú betonvályú tele volt rakva szénával, ez volt a matrac, a takaró az istálló melege, 25 fok, nem fáztak. Mint ahogy említettem, a festı elıbb feküdt le a jászolba, és a koldus helyére feküdt. A koldus nagy lármát csapott, hogy keljen fel, mert az az ı helye. A báró meg azt mondta: Kikérem magamnak, de
én koldussal nem alszom! Koldus meg azt dadogta: Hiszen-hiszen ö-öösmerlek én ki vagy, hülye vagy te! Úgyhogy az istállóır csinált rendet, aztán mind a ketten mély álomba merültek. Ezt a történetet az istállóır
mondta el másnap a gazdának.
Hajnalodik
Most érkezett el az idı, hogy a Rákóczi-indulóra emlékeztek a báli
szokások: A bálozó férfiak a Rákóczi-indulóra hagyják el a báltermet.
Így élt ezzel Urszán Jani bácsi is, Jani fiával. Hadd szólítsam ıket becenevükön, csak Janinak hívták a Jánosokat általában, így engem is. Jani bácsi négy pengıt a prímás kezébe nyomott, és elkiáltotta magát:
– Sándor bácsi, a Rákóczi-indulót!
A legalább 50m hosszú báltermet a kijárati ajtóig végigtáncolni nagyon fárasztó volt. Sok mozgást kívánt a fej feletti tapsolás, de inkább a csizma
szárát kellett verni tenyérrel, elöl-hátul, nagy odaadással. Jani bácsinak
puhaszárú, elnyőhetetlen szolnoki csizmája volt, ez olyan tompa puffogó
hangot adott. A Jani fiúé kemény, görbeszárú bokszcsizma volt, ez meg
olyan csattogó hangot adott, de a kettı együtt szépen koncertezett.
Ehhez a nehéz tánchoz nık is kellettek, mert az elfáradt, kimelegedett táncosokról egymás után kerültek le a ruhadarabok. Legelıbb a kalap
esik le, azt a nık azonnal felkapják, nehogy széttapossák. A következı ruhadarabokat, akkori nevükön említem meg: nagyujjas (kabát), kisujjas
(kiskabát), lajbi (mellény), már nem divat, már csak a fehér gyolcsing van
rajtok és az is könyékig fel van tőrve. A két nınek már egy-egy öl ruha van
a kezében. Bemutatom a két nıt: az egyik Urszán néni, a másik nı Jani fiú
menyasszonya, a szép Szincsák Annuska.
Aztán sorrendben visszakerültek a ruhadarabok az eldobáló
gazdájokra, kezet fogtak a prímással, megköszönve a zenét, és dudolászva
elindultak hazafele. Menni is kellett, mert mindjárt öt óra lesz, és etetni
kell az ökröket. És ez így ment kilenc óráig, míg vége nem lett a bálnak.
Említettem, hogy Jani bácsi 4 pengıt adott a muzsikásoknak, 2 pengıt az ı részére, 2 pengıt a fiú részére. Hadd érzékeltessem a pénz értékét:
1 napi kaszálásért 2 pengı napszámot fizettek; most egy napi munkabér
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2000 forint, tehát jól megfizették a zenészeket. De a kondás számadó 10
pengıt húzatott a vonóba, az most 10000 forintot ér. Örömmel is jöttek
mindig Pernyésre muzsikálni.
Mesterem, a puszta fıgépésze, aki végtelenül szeretett mulatniénekelni, többször is húzatta kedvenc nótáját: „Fényes kávéház elıtt egy
kislány megáll”. Biztos jól megfizette, mindig gavallér volt, volt neki mibıl.
A felesége hétköznap is kalaposan járt. Három idegen nyelvet beszélt: német, svéd, holland. Ezekben az országokban gyarapította tudását.
Elérkezett a 9 óra, a kétlovas szekér elıállt, a muzsikusok fölpakoltak, és elindultak falujokba, Nagyrábéra. Aztán csönd lett a pusztán, mindenki nyugovóra tért, csak egy-egy kutya, imitt-amott vakkantotta el magát.
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İri József:

EZ TÖRTÉNT PERNYÉSEN 1944-BEN
A téma gyermekkorom óta foglalkoztat. Odafigyeltem, ha errıl hallottam beszélgetéseket. Elolvastam a sajtóban, kiadványokban a leírásokat.
Hála a Jó Istennek, még élnek e szomorú események résztvevıi közül néhányan, akik egész életükben hordozzák a fájdalmat és a titkot. MIÉRT?
Engem azért is foglalkoztat e része a háborúnak, mert a debreceni csata
hadtörténeti leírásában errıl nem tesz említést a szerzı, pedig itt 9 napig
állt az ostrom. Ahol 1-2 napig tartott, azokról szól az írás. Szerintem a tiszántúli hadiesemények között meghatározó volt, hogy 1944. október 8-17
között mi is történt itt.
Köztudott, a németek azért tartóztatták fel 9 napon át itt Nagyrábé
– Pernyés között az oroszokat, mert az akkor még német – magyar haderık
jelentıs része Erdélyben, Kolozsvár – Nagyvárad térségében küzdött, és
ezek az elırenyomuló orosz egységek nehezítették a németek visszavonulását. Ekkor, itt a németek a legkiválóbb, mindenre elszánt harcoló alakulataikat vetették be, segítve az Erdélyben küzdıket. Nagyon kemény napok
voltak ezek a II. világháborúban, de az egyszerő kisemberek – asszonyok –
öregek – gyerekek nem érthették mi ez. Csak a félelem, fájdalom volt számunkra egyértelmő. Sıt életreszóló „miért”, 14 családnak. Közéjük tartozik
özv. Horváth Gyuláné, ma nagyrábéi lakos. Tisztelet és köszönet Horváth
néninek, aki ilyen idıs fejjel tollat ragadott és így emlékezik:
„1944 októberét írtuk. A háború zaja egyre közelebbrıl és egyre
hangosabban hallatszott. Apám tudta: A front közeleg. İ is volt katona,
tudta, nem sok jó vár reánk. Hetedikén este Pernyéspusztához kétfelıl támadtak: Csiff és a Különálló felıl. A pusztaiak úgy döntöttek, hogy küldöttség megy az oroszok elé. Földesi Károly, Vígh Lajos és Bogár Imre bácsi. İk hadifoglyok voltak az elızı háború után, és még valahogy beszéltek
oroszul. Az orosz csapatok vezetıi fogadták és kikérdezték ıket. Elsısorban az érdekelte a felszabadítókat: Vannak-e németek Pernyésen. Kilátásba helyezték, ha nem az igazat mondják, megtizedelik a lakosságot. A küldöttség tagjai azt mondták, amit ık tudtak: Nincsenek. Nem is sejthették,
hogy a pernyési kastélyban még ott voltak a németek visszavonulóban
Nagyrábé felé. Éktelen hangra gerjedtek az oroszok, mikor kiderült az igazság. Az oroszok úgy ítélték meg, a küldöttség félrevezette ıket. Ezért reggel
összeterelték a lakosság apraját – nagyját, és kihajtották a Különállóba.
Ott körbeállították az embereket, hogy lelövik ıket. Közben repülıgéprıl
éles támadás érte az oroszokat, és a pernyésieket a Kanálisba terelték.
Többször is érkeztek a német gépek. A lakosságot visszaterelték a tanyába,
de akkor már nem oda mentünk, ahová akartunk, hanem ahol hely volt.
Pernyést teljesen megszállták az oroszok, volt, ahol a lovakat a házakba
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kötötték be. Egy-egy üresen álló lakásba 10-15 ember zsúfolódott össze:
férfi, asszony, gyermek. Nagyon féltünk.
Majd egy orosz tiszt érkezett tolmáccsal, és mindenkit kiállított a
ház elé. A tiszt végig ment a soron, és kiválasztott 14 férfit. Az én párom is
köztük volt. „Te jó Isten! Hová viszik ıket?” – sóhajtottam. A tolmács azt
mondta, munkára viszik ıket, majd reggel visszajönnek. De sohasem jöttek
vissza!
Késıbb tudtuk meg, elıször felzárták ıket az ököristálló padlására.
Hajnalban elvitték ıket a vasút mellé. Ott gödröt ásattak velük, és belelövöldözték az áldozatokat.
A férjem soha nem láthatta meg elsı gyermekemet.
Másnap ismét elvittek 5 embert munkára. A valóság az volt, hogy
velük temettették be az áldozatokat, de megfenyegették az 5 férfit: „Hallgassanak, mert ıket is agyonlövik.” Csak jóval az oroszok elvonulása után
tudtuk meg a fájdalmas igazságot. Volt, ki arra járt és meglátta az addig
ismeretlen gödröt. Sıt, a varjak kikaparták a földet, a kéz- és lábszárakat.
A kíváncsiskodók felismerték ıket, de vissza is kellett temetni. Jóval késıbb érkezett az engedély a temetésre. Koporsóba rakták ıket, hármat a
pernyési temetıbe temettek, 11-et ökörszekérrel vittek a nagyrábéi temetıbe.
Az eseményekrıl tilos volt beszélni sokáig. A hozzátartozók szívét
égette a fájdalom melyet soha nem lehet feledni. Az én férjem 28 éves volt,
az öcsémet 19 évesen temettük el. Magam 24 évesen maradtam özvegyen.
Hét hónapos kislányom soha nem ismerhette meg az apját. Soha senki
nem tudja megértetni velem, miért kellett meghalniuk. Ártatlanul!
Csak egy tábla jelzi emléküket, meg a mérhetetlen szenvedés a mi szívünkben örökké, örökké. Békében nyugodjanak!” – fejezi be gondolatait az
emlékezı 1999. január 21-én.
Majd pihenés és vigasztaló beszélgetés után megtoldja mondanivalóját: Ám a jó Isten keze igazságot osztott: Azt a gonosz tisztet, aki megtizedelte a pernyésieket, még itt a harcok közben egy ágyúgolyó szilánkjai
megsebesítették. A katonái temették el az ıt megilletı módon. Legalábbis
a súlyos harcok után, mikor beszélgettek embereink az ı katonáival, azok
elmondták, kegyetlen ember volt a tiszt. Saját embereit is megbotoztatta,
megkorbácsoltatta, és szerintük ... temetést rendeztek számára. A kanális
parton gödröt ástak neki. Még élt. Egy csövet tettek a fejéhez a gödörbe és
úgy hantolták el. 1945-ben kiásták a tetemet, és repülıgéppel szállították
haza.
Teréz néni arról is tud, hogy egy Szabó János nevő, nagyrábéi
származású orosz katona is részt vett a pernyési harcokban. Ez a Szabó J.
az I. világháború idején fiatalemberként került hadifogságba, majd szabadulva ott családot alapított. Két fia is van. A háború végén hazatért a Szovjetunióba, és a Nagyrábén élı Szabó Sándor családjával továbbra is tartotta a kapcsolatot. Leveleztek. Halála elıtt kérte ismerıseit, küldjenek egy
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marék rábéi földet, és holta után tegyék a koporsójára, hogy magyar föld
alatt nyugodjon.
Másik adatközlım ifj. Fejes Antal.
İ beszélgetett id. Aranyi Ferencnével és idıs Fejes Antalnéval ezekrıl az
idıkrıl. Anti ezeket az emlékeket rögzítette:
Pernyéspuszta a Nagyváradi Káptalan püspöki birtoka volt. A birtokon folyó termelést az intézı vagy gazdatiszt irányította. A harc közeledtével az intézı elmenekült. Magára maradt a mintegy 150-200 pernyési lakos
és a Csökmı – Nyírábrány – Nyíracsádról származó kb. 200 fı vendégmunkás (summás).
1944-ben elıször a rendfenntartó magyar katonák érkeztek Pernyésre. Ezek az itt dolgozókat felsorakoztatták a nagy magtár elé, és feleskették ıket, hogy a munkát semmilyen körülmények között nem tagadják
meg. Az általános mozgósítás idején – 18-60 éves korig – nem kellett bevonulni, csak a sorkötelesnek. Tehát pernyésrıl munkaszolgálatra sem vittek
el senkit.
A harcok kezdete elıtt 2-3 hónappal a magyar katonákat németek
váltották fel. Számuk 10-14 fı volt. Rendfenntartó szerepük volt. Este sötétedés után nem volt szabad tüzelni. Az ablakokat be kellett sötételni. A
házfalakat szürkére, sötétebb színre kellett meszelni. Még a nagy magtár
falát is fekete venyigével (ez egy festék volt) meszeltük sötétre.
Az események október 7-én felgyorsultak. Vígh Lajos – Földesi Károly – Borág József vezetésével 14 fıs delegáció alakult. Ezek az emberek
beszéltek oroszul, hisz az elsı háború idején fogságban voltak Oroszországban. A fogadó bizottság az Ida erdıhöz ment a Csiff felıl érkezı oroszok elé. A tisztek elsı kérdése az volt a pernyésiektıl: „Vannak-e németek,
katonák a tanyában?” „Nincsenek!” – hangzott a válasz, mert ık így tudták.
Közben a pernyésiek féltek, és elmenekültek a káposztási fasorba, ahonnan még aznap este hazatértek.
8-án hajnalban az érkezı oroszok harcba keveredtek a még a Fenyvesben tartózkodó németekkel. A németek elmenekültek. Majd az oroszok
haragjukban kiválasztottak 14 pernyési embert, és felzárták a tanyapadlásra. Hogy mikor, azt senki nem vette észre, két nagy sírt ásattak az áldozatokkal. Az egyiket a Pernyés déli részén elhaladó kisvasút mellé. Valószínő, 9-én végezték ki a 14 embert. Valaki látni vélte az eseményeket, de soha nem derült ki, ki volt az. A 14 áldozatot körbe járatták a megásott sír
peremén és közben lelıtték ıket az oroszok, bele a sírba.
A másik sírt a Fenyvesnél ásatták meg. Valaki azt is tudta, ezt a
nagyrábéi áldozatoknak szánták. Azt tervezték, ha Rábét elfoglalják, ott is
megtizedelik a lakosságot.
Október 10-én ismét elvittek munkára 5 embert. Ezekkel temettették be a tömegsírt, majd megeskették ıket, hogy hallgassanak! Sıt, halállal
fenyegették meg a beszélıt. Némaság, fájdalom és kétség közti félelem uralta a lakosság hangulatát.
Késıbb a tanyasiak megtudták, hogy találat érte azt a tisztet, aki
elrendelte, végrehajtotta a kivégzést. Egybehangzóan nyilatkoznak errıl a
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tisztrıl többen. Így: „Alacsony, sovány testalkatú, beteges ember benyomását keltı, nagy haragú katona volt. A saját embereivel szemben is kegyetlen.” Halála után szinte megváltozott a légkör Pernyésen. Lassan normalizálódott az élet. Ki-ki végezte munkáját. Az emlékezés szerint, az oroszokat
két csoportba lehetett osztani. Egyik rész irányította a harcokat, jó kapcsolatban volt a lakossággal. İk gondoskodtak a katonák, a lakosság élelmezésérıl. A másik rész nem törıdött semmivel.
Mikor elfoglalták a települést, számba vették az állatokat. Kb. volt
300 db tehén, 50-60 db ló, 150 db hízó, ezen kívül az igavonó ökrök. Minden itt élı embernek volt hasas kocája, annak a szaporulata és számtalan
aprójószág, baromfi.
Itt volt még a búza, kukorica, burgonya napraforgó, cukorrépa,
borsó és a konyhakertek ez évi termése. A nagyraktár tele volt búzával,
liszttel. A harc elvonulása után még 2 hétig innen élelmezték a katonákat
is. Az asszonyokat összeterelték és dolgoztatták. Baromfit kopasztottak,
fıztek, sütöttek. A cukorrépából pálinkát fıztek. Szakember volt az a tiszt,
aki irányította ezt a munkát. Az asszonyok orosz szakember irányításával
külön sütöttek kenyeret a tisztek, külön a katonák részére. Megjegyzés: A
tisztek kenyere 6-7 óra, míg a közlegényeké 2-3 óra alatt készült el. Az
adatközlık is részt vettek ebben a munkában.
Még a harcok után is vittek el asszonyokat 2-3 hetes munkára.
Befejezésként szóltak még egy Borbíró József nevő katonáról, aki
magyar katonaruhában érkezett haza Pernyésre. Sajnos ıt az oroszok
azonnal elfogták és kivégezték.
1945 tavaszán Pernyésen is megvolt a földosztás, megtörtént a kastély és a gazdasági épületek lebontása, széthordása családi házak épültek.
Megmaradt az iskola, összevont oktatás folyt. Épült bolt, vendéglı, kultúrház. Ebben filmvetítés is volt.
Termelıszövetkezetben dolgoztak ott is az emberek. Késıbb a felsı tagozatos gyermekek minden nap Rábéra jártak busszal, mert volt helyi buszjárat
is. Sıt városba vitték színházba, jeles ünnepekre az érdeklıdıket.
Majd a 70-es években többen elköltöztek Bajnára a jobb megélhetés
reményében. Azután házat vásároltak a tehetısebek Nagyrábén. 1980-ban
teljesen megszőnt a település. Már csak a nagymagtár romos falai ırzik
emlékét.
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Kovács László:

TANÍTOTTAM PERNYÉSEN
A Gát-szigeten túl, a Rábéról-Csiffre vezetı földúttól jobbra, ott, ahol
ma végtelen gaztenger áll, és az évtizedeket megélt uradalmi magtár nyomát is csupán néhány tégladarab jelzi, tucatjával álltak a házak, melyekben a pernyési emberek élték a maguk dolgos életét.
A faluszerő településen, egyenes utcák alkotta négyszögben – a templom
kivételével – minden volt, amire az ott lakóknak szüksége volt.
Kerek egy esztendıt, tanulságos esztendıt töltöttem ott. Elıttem
Újvárosy Miklós barátom egyedül tanított Pernyésen, de az 1954/55-ös
tanévet már ketten kezdtük. A megnövekedett gyermeklétszám miatt külön
alsós és külön felsıs tanulócsoportot kellett szervezni. Még a nyári szünidı
elıtt Mester Mária igazgatónı és Bertalan Sándor, a járási oktatási osztály
vezetıje tudomásomra hozta, hogy „népgazdasági érdekbıl” Pernyésre fognak helyezni. İszintén szólva, nem ért meglepetésként a közlés, Újvárosy
Micu nısülés elıtt állt, tıle megtudtam, én vagyok a kiszemelt utód. A
szomszéd faluban születtem, gyermekkoromtól ismertem a volt uradalmak, tanyák lakóinak életét. Nem is berzenkedtem ellene, a „népgazdasági
érdekbıl” való áthelyezés ellen amúgy sem volt apelláta.
Még tartott a nyári szünidı, de zsebemben az iskola kulcsával többször átbicikliztem Bajomból Pernyésre. Figyelemmel kísértem a nyári meszelést, a nagytakarítást, amit a szülık végeztek. Szoktattam magam ahhoz a gondolathoz, hogy akár tíz-húsz évet is itt tölthetek, ami tanyán élı
tanítók esetében nem is volt ritkaság. Az én korosztályom még ismerte
Gárdonyi Géza: Lámpás címő regényét, az ifjú tanítójelöltekben még élt
egyfajta küldetéstudat: nekik a tudás világosságát kell terjeszteni.
Kisebbfajta csalódásként éltem meg, hogy a szolgálati lakást nem én
kaptam meg, oda Péli Júlia kartársnı költözött. Hasonlóképpen csalódott
volt Júlia is, amikor a rábéi anyaiskolánál bemutattak neki egy
tejfelesképő fiatalembert, mint leendı vezetıtanítóját. Komolyabb fınökre
számított.
Utólag visszagondolva, volt is abban valami meghatóan naiv bátorság, hogy
két fiatal pályakezdı, ketten együtt két év szakmai tapasztalattal a hátuk
mögött, ketten együtt harminckilenc évesen az embernevelés felelısségteljes munkáját felvállalják.
A tanévet éppen olyan ünnepélyes külsıségekkel kezdtük, mint egy
nagy iskolánál. Az iskola kisharangja gyülekezıre hívta a tanya aprajátnagyját, elénekeltük a Himnuszt, volt szavalat, meg ünnepi beszéd, meghatott elsısök és bennem a kimondhatatlan kétely: meg tudok-e felelni
mindannak, amire vállalkoztam.
Aztán elindult az év. Jöttek a szorgos munkanapok egymásután, oldódott bennem a várakozás okozta feszültség. Ezek a tanítási napok egyál-
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talán nem voltak szürkék, sıt nagyon is színesek voltak, mert naponta tapasztalhattam, megélhettem a gyerekek értelmi és érzelmi fejlıdését, ami
leginkább a tavaszi rétek nyíló virágjainak változatosságához hasonló.
Megtanultam, a tanyasi osztatlan iskolában nem lehet tanárosdit
játszani.
A több évfolyammal való együttes foglalkozás leginkább a szimultánsakkozáshoz hasonló figyelem megosztást igényel, ami lehet nyőg is, ha
eredménytelen az óra, de lehet szellemi élvezet is, ha minden „összejön”. Az
összevont tanulócsoportba járó gyerekek és köztem szinte családias volt a
kapcsolat. Együttlétünket a közvetlenség jellemezte. Rájöttem, hogy a nagyobbak tudását, segítségét ebben a családias légkörben tudatosan fel lehet használni, hogy itt nem osztályfoglalkozást, hanem csoportmunkát kell
végezni. Mert erre nem voltam felkészítve, belebújtam a szakirodalomba.
Így találkoztam a waldorfi, a montessori, a makarenkói pedagógia eredményeivel, Karácsony Sándorral, Nagy Lászlóval. Azóta is érdeklıdéssel figyelem az alternatív pedagógiai eljárásokat, egyes elemeit szivesen alkalmaztam munkám során.
Visszatérve a pernyési iskolába, kellett is a másként tanítás, hiszen
a tizenkilenc éves „tanító bácsi” tanította a 16 éves Takács Ilonát, a 15
éves Végh Erzsikét és a 4. osztályos Kovács Sanyit is. A családias jelleget
erısítette, hogy számos testvér, unokatestvér járt együtt. A Takács családból négyen, ugyanannyian a Szıkék, Kovácsok is hárman. Olybá tőnt,
hogy az iskola a tanyasi gyermeknek egyfajta szabadmővelıdési lehetıség,
a kisebbek bekérezkedtek a nagyobbak óráira, jelentkeztek, okosan válaszoltak. Egyikük-másikuk „magasabb osztályba” léphetett volna, ha arra
az akkori iskolai rendtartás lehetıséget ad. Azt, hogy az összevont felsıs
csoportban milyen eredményességgel lehet tanítani, majd húsz esztendı
múlva láttam Kargala-pusztán, Tóthnéval.
Hozzátartozott ehhez az évhez, hogy korán beköszöntött a tél. Az iskola tanterme a nagy hidegben felfőthetetlen volt. Úgy segítettünk a dolgon,
hogy a szolgálati lakás konyhájába vittük be a padokat és a táblát. Ott az
öreg búbost a termelıszövetkezettıl kapott kukorica-, napraforgószárral főtöttük fel, ha kellett naponta kétszer. Nem is tartottunk akkora szénszünetet, mint a többi iskola. A tanítási órákra is „ráfejeltünk” gyakran, mert a
gyerekek jól érezték magukat, nem akaródzott hazamenniük.
A házi feladatot viszont kifejezetten utálták. Így aztán nem is bántam, ha helyette túlóráztak, gyakoroltak egy kicsit. Pedig volt elfoglaltságom bıven. Júlia kolleganım kétszer is kórházban volt és utána még hoszszasan táppénzen. Mindkét csoportot én tanítottam. Télen a rövid nappalok miatt az alsósok féltek hazamenni, gondoltam megkérem a felsıbb hatóságot: járuljon hozzá, hogy amíg korán esteledik, a kicsik délelıttös mőszakba járjanak, s ha ez nem lehetséges, a heti váltakozás helyett havonta
váltsunk. Máig sem értem, miért kaptam akkora írásbeli dörgedelmet a
szándékolt törvényszegésért, amikor pár év múlva aztán hivatalosan is bevezették a havonkénti váltakozást.

141

Késıbbi pályafutásom alatt az iskolákban, a tanügyigazgatásban
gyakran elmondtam a fiatalabb kollegáknak, tanyasi tanítóságom alatt –
ahol ısztıl-tavaszig semmiféle felügyelı, ellenır rám ajtót nem nyitott – tanultam meg önállóan dolgozni, és hogy a mi hivatásunkban a tisztesség a
legfıbb ellenır.
Pernyéshez és 1955-höz kapcsolódik egy ritkaságszámba menı idıjárási élményem. Februárban hirtelen megenyhült az idı, a hó az árnyékos
oldalakon maradt csak meg, a télvégi nap melegétıl felszálló pára és a föld
szaga lengte be a határt. Február 14-én olyan nyárias zivatar kerekedett,
dörgött-csattogott és elıbb sőrő pelyhekben hatalmas hóesés, majd hódara
zúdult le, végül langyos záporesı. Ilyen villámlással, mennydörgéssel kísért
hóvihart azóta sem éltem.
Egy másik emlékezetesség számomra az ıszi egérinvázió. Mivel a
szolgálati lakást Júlia kapta, ısztıl-tavaszig Gömöri Bálintéknál lettem albérlı. A rosszul záródó ajtók mellett, az összefúrt vályogfalon át az elsı
dérrel beözönlöttek az egerek. Jutott belılük a szalmazsákomba éppúgy,
mint a ruhásszekrénybe. Úgy elszemtelenedtek, hogy vacsora idején felmásztak az asztalra, és ott csipegették a morzsát. Egy ilyen alkalommal
nem hetet, de hármat egy csapásra ütöttem le! Összeszedtem az ismerısöktıl a nélkülözhetı egérfogókat és rászánva az éjszakát 103 egeret fogtam. Hasonló eredményességgel harcoltunk az iskolában is.
Aztán kitavaszodott, virgoncabbak lettek a gyerekeink. Túl a magtáron Marsi néni kiült a ház elé, oda tőzött a nap. Az iskola mellett Mezei bácsi a tanya ezermestere kopácsolt. Sokszor jól jártunk vele, az ı szolgáltatásai ingyenesek voltak az iskolának. A másik szomszédban Máté néni újra
kirakta a tanító úrnak a fél liter tejet, amit naponta behörpintettem, hol
reggelire, hol ebédre. Az iskolát takarító Tóthék két szıke kislánya meg az
arra járó gyerekek jókat játszottak az iskola udvarán.
Igazi nyitott iskola voltunk, semmiféle kerítésnek nem látszott a
nyoma.
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Jurenák Imre:

ÉDESAPÁM EMLÉKÉRE
(levél)
Tisztelt Polgármester Úr!
Én annak a Jurenák Imre, volt uradalmi fıintézınek vagyok a fia,
aki 1930-1940 között a pernyéspusztai gazdaságot vezette, és akirıl az elsı
falukönyvben Kuklis János írt.
Édesapám Debrecen Gazdasági Akadémiáján végzett gazda volt, ma úgy
mondják, agrármérnök.
A gazdaságot felelıséggel és sikeresen vezette, másképp nem is lehetett volna 10 éven át vezetı, hogy 1940-ben mégis megvált tıle, annak az
volt az oka, hogy ez idıben egészsége erısen megromlott, s abban az évben
annyira elöntötte a Berettyó a gazdaságot, hogy a tanyából is csak lóréval
tudtunk kiköltözni.
Nem felel meg tehát a valóságnak az elsı falukönyvben írt azon megjegyzés, hogy a gazdaságot tulajdonképpen nem is édesapám vezette, hanem 2 segédtiszt és 7 gazda.
A 10 év alatt én a következı segédtisztekre (késıbb intézık) emlékszem:
Solcz Sándor, Buzás Pál, Makkos László, Balassa Mihály, Blascsók Gyula,
Strohmajer István, Kudász Géza.
A gazdaságot a Magyar Német Mezıgazdasági RT bérelte (UDELAG)
Ungarisch Deutsche Landwirtschaft Aktiengesellschaft. Az UDELAG szó
volt a leltári tárgyakon megjelölve.
Ennek a részvénytársasági birtoknak az elnök igazgatója volt gróf
Khuen Hédervári Károly, hédervári földbirtokos, Schwarc Adolf pedig gazdasági igazgató, aki az eladásokat szervezte.A trösztbe a következı hét
gazdaság
tartozott:
Balatonszemes,
Balatonszárszó,
Mesztegnyı,
Somogyvár, Hédervár, Marót puszta.és Pernyéspuszta.
A parádés kocsis, aki édesapámat vitte a „Káposztásba”, Lajos volt (Szabó
Lajos). A Józsi ennek testvére volt, aki minden nap a postáért ment Csillagtanyára, mert onnan kaptuk a postát.
A 10 év alatt tanítót én csak Löchli Pált (nem Löki) és Hingyi Istvánt ismertem. 1940. után már nem tudom ki volt.
Nagyrábén a családnak barátja is volt, Dr Kovács Imre orvos. Felesége Ormai Gabi, Ormai Géza bácsinak (aki fıjegyzı volt) a lánya, de Zimi bácsitól
elvált. Nyári szabadság idején Kovács Zimihez jártam teniszezni, ahol részt
vett Polgár Péter lovaspusztai földbirtokos és lánya, Anni. A két Ormai fiú,
Pali és Géza, azután Füstpusztáról Robinson Gyula.
Én abban az idıben olyan korban voltam, amikor a legfogékonyabban fogtam fel az új ismereteket. Így, bár csak iskolai szabadságolások idején voltam odahaza, Pernyés csaknem minden lakóját ismertem.
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Különösen az iparosokkal tartottam fenn nagy barátságot. Kiváló
szakembernek tartottam ıket, kik mindenféle munkát el tudtak végezni. A
gépészeknek 2 gızekét, 1 traktort, 7 cséplıgarnitúrát és egyéb gépeket
kellett karbantartani.
A gépészek vezetıje Hornyák János volt, még Mellár névre emlékszem, ki
Hornyák elıtt volt fıgépész.
A kovácsrészleget Runák Pál kovácsmester vezette. İvele szinte baráti kapcsolatot tartottam fenn. A mőhelyajtó árnyékából meg tudta a pontos
idıt állapítani. Szerettem nagykalapáccsal ráverni az izzó vasra, s visszakézbıl megcsókolni a kalapácsot. Segédje volt Pálca Jani, kivel tegezı viszonyban is voltam.
Itt a munka zömét patkolás, kocsikerekek ráfhúzása és egyéb vasipari
munka tette ki. Runák mester egyébként olyan ügyes volt, hogy pl. határjáró kocsi teljes vasalását kiváló minıségben tudta elvégezni. Odahaza e
mellett méhészkedéssel is foglalkozott. Valami szolgálati jubileum alkalmából édesapámtól kapott emlékbe egy méhészkönyvet dedikálva.
A bognár részleg vezetıje id. Pálca mester volt. Segédje Piros Sándor,
ki nekem egy ládikát készített, mely még most is megvan. A szükséges famunkát itt is kiváló minıségben tudták elvégezni.
A gazdák közül Bogár Imre tanyagazda, Borbíró kocsisgazda jut
eszembe.
Ismert figurája volt az akkori életnek egy futóbolond: Grósz Miksa (ahogy ı
mondta magántanuló, festımővész). Ártatlan, szerencsétlen ember volt, aki
a közeli uradalmakat (Hosszúhát, Tetétlen, Lovaspuszta, Pernyés) járta.
Volt egy bizonyos kis rajzkészsége, így az itt dolgozóknak fıleg pikáns képeket rajzolt, s ezért ellátták cigarettával és élelmiszerrel. Éjszaka az istállókban aludt. Pár napi ott tartózkodás után továbbállt. Ha Pernyésen volt,
édesapám megfürdette, más ruhát adott neki (a régit elégették), s ennivalóval is ellátták. Grósz Úr eszményképe Iványi Grünwald Béla festımővész
volt. Képzeletbeli kompozíciója: „Farkasok az éjszakában holdvilágos este, s
rakott szekér tőnik fel az országúton”. Szerelmének Tinit, a hosszúháti
szakácsnıt tartotta. Gondolom ez is egyoldalú volt.
Tisztelt Polgármester Úr! Sok mindenrıl tudnék még beszélni, mert a fiatalkori emlékek az emberben a legerıteljesebbek.
Magamról csupán annyit. Én 83 éves vagyok, másfél évet a fronton
(Pinszki, Pripet mocsarak) töltöttem, majd 2,5 évig Szibériában hadifogságban voltam. Ott egészségi állapotom annyira megromlott, hogy a viszontagságos élet körülményeit most is magamon viselem.
Bár nehezemre esett, mégis írtam, mert a Pernyésrıl írott visszaemlékezések mondanivalóit így láttam teljesnek.
Megköszönve szíves figyelmét, tisztelettel köszöntöm Önt!
Szentes, 2000. 10. 31.
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Jurenák Imre
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Surin Andrásné (Jurenák Ilona):

ÉLETEM LEGSZEBB KORSZAKA
PERNYÉSPUSZTAI EMLÉKEIM
1928–1940
1928. március hónapot írt a naptár. Az idıjárás megtréfált bennünket, mert olyan hó esett, hogy Csillagtanya állomásról nem tudtuk a
gazdasági kisvonattal (lóré) a tanyára bútorainkat és egyéb ingóságainkat
beszállítani. Egy hét kellett, míg a síneket kitisztították. A lóré keskenyvágányú kisvonat, lóvontatású, késıbb motor is volt. Édesapám Jurenák Imre, ekkor foglalta el állását. Vezetı gazdatiszt, fıintézı, a 4000-5000 holdas
nagyváradi püspökség birtokán, melyet egy részvénytársaság bérelt. Fı
részvényese, gróf Kuen Hédervári Károly volt. İ is, a püspök úr is meglátogatta ebben az idıben a gazdaságot, és vendégeink voltak.
Egy jó karban lévı, talán a múlt században épült kúria lett 12 évig
otthonunk. A lakás 6 szobából és mellékhelyiségekbıl állt. Fürdıszoba és
vízvezeték már ekkor volt benne. Ezenkívül három segédtiszti szoba és két
irodahelyiség foglalt helyet az épületben. A házat körfolyosó vette körül,
középen nagy, nyitott veranda, melyre kocsival fel lehetett hajtani. Hatalmas kert, park, melegház tartozott hozzá. Részben itt éltünk 2 fiútestvéremmel fiatalkori éveinkben. Tanya lévén mindhárman intézetben tanultunk, csak karácsonykor és nyáron voltunk otthon. A kúria gondozásához
megvolt minden feltétel, míg mi ott voltunk.
A major nagy területen feküdt. Elıttünk kb. 20 m-re egy faépülettel
körülvett ártézi kút állt, a lakosság használatára, fıleg ivóvíznek. A többi
vízszükségletet feltöltött lajtokból pótolták. Jó karban lévı gazdasági épületek, istállók, több emeletes magtár és a „cselédség” lakóépületei álltak a
majorban. A munkások lakásai abban az idıben jobbról-balról egy-egy
szoba, középen pedig egy nyitott kéményő konyha. Itt volt két család öszszezsúfolva. A módosabbak, illetve egy-egy mezıgazdasági ágazat: szarvasmarha, ló, sertés stb., vezetı emberei a, „béresgazdák”, kik az ott dolgozókat irányították és ellenırizték, nagyobb lakásban éltek. Pl. Bogár N.
nevezetőre emlékszem. Ezek minden este eligazításra jöttek össze az irodába. Beszámoltak a napi végzett munkáról és utasítást kaptak a másnapi
teendıkre. Reggel, mikor a nap felkelt, már künn találta a határban az
embereket,
napnyugtáig.
A segédtisztek és édesapám is ott voltak a munka kezdésénél.
A gazdaság akkori kornak megfelelı gépekkel rendelkezett. Ekék,
vetıgépek, tárcsák, boronák, cséplıgépek, sıt gızeke is, az ıszi mélyszántáshoz.
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A cséplıgéphez sajnos egy szomorú családi esemény is kapcsolódik.
A cséplés ideje alatt 4-5 diákot, gimnazistákat és egyetemistákat alkalmaztak, ık voltak a „cséplıellenırök”. Ezeknek az volt a dolguk, hogy a gépbıl a zsákba folyó gabonát lemérték, és csak így kerülhetett a magtárba. A
diákoknak mi fıztünk, és küldtük ki az ebédet ártézi vízzel a géphez. Köztük
volt
18
éves,
érettségi
elıtt
álló
bátyám.
A munkások fertıtlenített lajtokból ittak. Hogy történt, nem tudjuk, talán
valamelyik lajtból ı is ivott, vérhast kapott, mely öt nap alatt, 1931. augusztus 4-én elvitte. Rajta kívül senki nem lett ilyen beteg. Berettyóújfaluban van eltemetve.
A major dolgozói nem voltak annyian, hogy az idény gazdasági
munkáit el tudják látni, ezért minden évben 6 hónapra úgynevezett „summásokat” szerzıdtettek hegyes vidékekrıl. Ezek májustól, a cukorrépa kapálástól az ıszi betakarításig voltak ott. Áprilisban, mikor a gulyát kihajtották, az istállókat kitakarították, meszelték, fertıtlenítették, és itt laktak
ez idı alatt. Egyik oldalon a férfiak, másikon a nık. Hoztak magukkal szakácsnékat, kik fıztek rájuk, kenyeret sütöttek. Nyersanyagot: liszt, krumpli, bab, zsírszalonna stb. a gazdaságtól kaptak. Este minden nap fıtt étel
várta ıket a munkából. Igen ízletesen fıztek, én is többször ettem belıle.
Vasárnap és ünnepnap mindig pihenı volt, és ha idı engedte, esı miatt.
Ilyenkor mostak, varrtak, esténként citera mellett énekeltek, táncoltak.
Tisztálkodásuk fı helye a nagy vályúk friss vize. Igen tiszta, büszke, dolgos
emberek voltak, kik hat hónap alatt megkeresték az év többi napjára valót
a családnak.
Nem emlékszem, ez alatt az idı alatt, hogy valami nagyobb konfliktus lett
volna velük. Persze volt vezetı emberük is. A bodonyiak voltak legtöbbször.
A határban bıven volt vad: nyúl, fácán, fogoly, sıt túzok is. Akkor a
túzok nem volt védett, Németországból gazdag vadászok jöttek (pénzért) kilövésre, persze csak a trófeáért, húsát felhasználtuk, finom volt. Januárban híresek voltak a hálóval fogott élınyúlvadászatok. Szintén a németek
vitték kitenyésztésre.
A majorban iskola is mőködött. Diplomám megszerzése után
(1935), néha én is tanítottam, ha a tanítónı távol volt. Sajnos 5 évig, 40-ig
nem jutottam álláshoz, otthon tartózkodtam, ezért ismertem olyan jól a
gazdaság életét. Édesapámmal sokszor kimentem a határba kordéval, amit
én vezettem. Persze volt szép hatüléses fekete hintó és „Eszterházi” homokfutó is.
Egy mai fiatal el sem tudja képzelni most ezt az életet, hogy tanyán is lehetett szórakozni, TV, számítógép nélkül. Rádiónk már volt, telepes.
A mellékelt képek bizony nem sok adattal szolgálnak, albumból kivettek,
személyes életemet tükrözik. Ennyit tudtam most rövid idı alatt emlékezetembıl felidézni. Nem volt nehéz, mert életem legszebb korszaka volt.
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IV.
KÖTİDÉSEK
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Bay Gyula:

GYÖKEREK
A magyar nyelvben a „gyökerek” nem csak fák és egyéb növények életadó gyökérzetét, viharok alatt kapaszkodó támaszát jelentik, de átvitt értelemben a házhoz, szülıföldhöz való ragaszkodást, hőséget is. Számomra
Rábé, Pernyéspuszta, ez a hajdani hatalmas lápvilág, egykor halászok,
csikászok, madarászok, pákászok „szállásbirtoka” jelenti a szülıföldet! Ez
az irdatlan lápvilág, Bajom-Rábétól délre, le egészen Békés megyéig, adott
otthont a tatár, labanc elıl menekülı ısöknek és befogadta Kossuth bujkáló hıseit a szabadságharc elbukása után. Hát hogyne volna kedves számomra ez a nevezetes történelmi vidék és az egykor ott élı emberek emléke?
Aztán a hajdani mocsárvilág lecsapolása után – idestova 200 éve – a halászok, madarászok kiváló, lelkiismeretes földmővelıkké váltak és a zsíros
fekete földrıl hozzáértéssel vágták a széltıl lengı búzamezıt. De e földmővelık megtartották az ısök segítıkészségét, nyíltságát, becsületét, jellemét.
És most beszélnem kell a szülıföldem ma is élı embereirıl. Mert hiába a jó
föld, az erıs gyökerek, hogy milyenné válik az ember gyereke, egyenes derekú sudár jellemő férfivá, vagy korcs, csak tüskét eresztı rongy emberré,
az ott élı hozzáértésén, karózásán, olykor metszıollóján is múlik. Mert
ezek az ott élık, nevelıim, mindennél többre tartották az egyenes beszédet,
a tisztességet és semmit sem győlöltek jobban, mint a sunyiságot, a mások
nyakán élısködést!
Végül még beszélnem kell valamirıl, mely az ott élık sajátossága, jellemük meghatározója. A szívjóságról, szeretetrıl és gazdag érzelemvilágról.
Gyerekfejjel is felfogtam, hogy ott lelke volt a fának is, a virágoknak is, a
kéklı égen daloló pacsirtamadárnak is! Tanúja voltam magam is mint csodálkozó gyermek, hogy áldott emlékő nagyapám – de mások is! – hogyan
emeltek kalapot az öreg diófa elıtt, s kézfejükkel hogyan törölték ki szemükbıl a lecsorduló könnycseppet, a pacsirtaszót hallgatva, mégis mosolyogva. Igen, a tanyasi – falusi ember, az ott élık nem szégyellték érzelmeiket, befogadói voltak minden szépségnek, pedig az élet nem mindig volt kegyes hozzájuk. Szégyellni valónak mást tartottak. A hazugságot, hamisságot, tolvajlást, de ezekkel a rútságokkal én, mint gyermek alig találkoztam
ottani életem idején.
Azt mondják, a múló idı megszépíti a valóságot. Nem vitatkozom e nézetekkel. Voltak és mindig is lesznek gyengébb emberek, vétkesek is, de
minden idealizálás nélkül állítom – magamnak sem hazudva! –, hogy számomra Pernyés, Rábé a régmúlt történelmet, az emberi tisztaságot, becsületességet, a gazdag érzelemvilágot jelenti ma is. És nehéz napjaimban –
mert voltak ilyenek is! – az a forrás tiszta vize adott új erıt, amit e múlt
kútjából merítettem gondolatban.
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Köszönöm ezt az ısöknek, a ma is ott élıknek, akikkel minden találkozás igaz örömöt ad.

Sipos Ilona:

SIPOS KÁROLY REFORMÁTUS
LELKIPÁSZTOR
(1904–1981)
Sipos Károly református lelkipásztor teológiai tanulmányait Debrecenben végezte, majd egy évet töltött ösztöndíjasként Hollandiában és
Németországban.
Nagyrábén 2-3 évtizedet töltött a gyülekezet szolgálatában. Eleinte segédlelkészként F. Varga Lajos esperes mellett, majd választott lelkészként
1933–1956 között.
A II. világháború alatt is a gyülekezetével maradt. A háború után az
erısen megrongálódott templomot renováltatta. A sérült kisharangot újraöntette.
Intenzíven részt vett a falu életében. A Hangya Hitelszövetkezet elnökségi
tagja volt.
1956 nyarán Ártándra került. Ott 7 évet szolgált egészen a nyugdíjazásáig. Nyugdíjasként helyettesítéseket vállalt. Helyettesített különbözı
gyülekezeteknél (Balmazújváros, Darvas, Bihardancsháza) egészen a haláláig.
A lelkészi szolgálat mellett írogató ember volt. Költeményeibıl több
kötet is megjelent: Boldog Isten, Búzaszemek, Árva gyermek, Hóvirággal
csengetek címmel. Elbeszélés kötete címe: Sályi Ferenc bibliája.
A református gyermekek jobb nevelése érdekében összeállította a
szülık antológiáját Hitvallók címmel.
Verseit, volt amikor meghatározott alkalomra, születésnapra, esküvıre,
ünnepi eseményekre írta. Írásai megjelentek a megyei irodalmi lapokban.
Így került kapcsolatba népi költıkkel, írókkal. Levelezett Sinka Istvánnal
is.
Testvére, Sipos Ida tanítónı (1903–1987) 1944-tıl – közel 20 évig –
a nyugdíjazásáig több generációt tanított Nagyrábén.
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Sípos Károly:

FECSKÉINK OTTHONA
Megjöttek hát tavaszra,
Most is, mint más évben.
Csicseri fecskék népe,
szállong a napfényben.
Fészket keres, fészket rak,
a sok kis kımőves.
– Jó, ha megvan a fészek,
és jó, ha még üres!
A mi fecskénk keresi
fészkét, de hiába. –
Nincs a fészek, eresz sincs,
golyó eltalálta.
Leomlott a fal is, hol
állt a fecskefészek.
– Kicsi fecskénk hol találsz
magadnak most fészket?
Fecskepárunk szállong csak,
száll ide, száll oda.
Megsérült, de mégis áll
Istennek temploma.
Csupa sebek falai,
sérült a mennyezet. –
S a fecskepár sarat hord,
így kötözget sebet.
Sebet kötöz, fészket rak,
költ, fiakat nevel.
S az Úr szent hajlékában,
madárkar énekel.
Dicséret száll s áldás jı
jól végzett munkára –
mert gondot visel Isten
a fecske családra.
Reánk is gondot visel
s hálára ez indít,
hogy az Úr szentházára
gondunk legyen mindig.
Hogy rom – templomunk, amely
otthont nyújt madárnak
Nekünk is otthont nyújtson,
köznap és vasárnap.
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Jakab Károlyné (Nagy Erzsébet):

MÁRCIUSI MAGVETÉS…
Isten kegyelmébıl, 1998. március 15-én ott lehettem Nagyrábén a
templomban megtartott ünnepségen. Megható látvány volt számomra, bizonyára másoknak is – a templomot megtöltı gyermeksereg.
Sokan voltak. Megtöltötték a szép, nagy templomot. Kis óvodás csoportoktól kezdve a 8. osztályosokig, mind ott voltak. Tudom, hogy ezeknek
a gyerekeknek csak nagyon kis része volt még templomban, mégis most
ott, mint az én gyerek és ifjúkoromban a felnövı gyermeksereg megtalálja
az Istenhez vezetı utat. Talán általuk a szülık is látogatói lesznek az Isten
házának.
Azt bizonyára sok munka árán hozták létre a nevelık, pedagógusok,
hogy a gyermekek ilyen tömeges templomlátogatása létrejöhessen. Ezért
csak a legnagyobb elismerés és köszönet illeti meg ıket. Isten áldása legyen rajtuk, hogy továbbra is nevelhessék a gyerekeket úgy, olyan szellemben, hogy az Istennek tetszı legyen. Fejlıdjön a kezük alatt felnövekvı gyerekek sokasága értelmében gazdag, mindig a jóra törekvı, munkáját szeretı felnıtté.
A március 15-én történt templomi bemutatása, megjelenése a
nagyrábéi gyermekseregnek, hiszem, hogy Isten elıtt nagyon kedves volt.
Hiszem, hogy ez magvetés volt a Gyülekezetben.
Hiszem, hogy ha a gyülekezet nem lankadó szeretettel foglalkozik és fáradozik azért, hogy az elvetett mag kikeljen, az meg is történik. Megtörténik,
ha a gyülekezet védı, néha fáradtságos, de mindig meleget árasztó szeretettel foglalkozik a felnövı gyerekek sorsával.
Nekünk községünkön belül kell vigyázni a gyermekek Isten és emberek elıtti fejlıdésére. Ne engedjük, hogy munkakerülıkké váljanak!
Amint a hideg márciusi földbe elvetett mag is kikél, ha a nap melege
simogatja, ugyanúgy kel életre a nagyrábéi református gyülekezetben az
1998. március 15-én elvetett mag. S akkor a templom padsorai megtelnek
ismét, mint sok-sok évvel ezelıtt.
Adja a Jó Isten, hogy úgy legyen!
A jó Isten áldja meg községünk vezetıit, elıjáróit.
Református Gyülekezetünk lelkipásztorát és a gyülekezet vezetıit.
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Lırinc Istvánné (Borsós Judit):

„APÁM HITTE…ÉS EZ ÍGY VOLT JÓ!”
Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy édesapám Borsós László református népiskolai tanító emlékezetére írhatok a Nagyrábéi
Falukönybe. Nem élettörténetet akarok írni, nem a munkásságát akarom
méltatni, csak néhány felvillanást adni életébıl, életérıl, emlékét felidézni
azokban, akik ismerték. Olyan emlékeket, amelyek azoknak is felrajzolják
a múltat, akik nem ismerhették ıt.
Édesapám nem volt Nagyrábé szülötte. Szülıföldje Tiszafüred volt, de
munkássága Nagyrábéhoz kötötte. Igen szegény családból származott. Özvegy édesanyjának még három fiatalabb testvérének eltartásáról, taníttatásáról kellett gondoskodnia. Kiemelkedı képességének, szorgalmának köszönhette, hogy a tiszafüredi református lelkész úr javaslatára bekerülhetett a híres Debreceni Református Kollégium Tanítóképzı Intézetébe, mint
ingyenes tanuló. Azt, hogy mit jelentett ingyenes tanulónak lenni, mindenki ismerheti Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig c. regényébıl. Én is ırzöm apám levelét, amelyet nagymamának írt. Tételesen megírja az „elszámolást”: ennyit kaptam édesanyámtól, ennyit kaptam tanításért, ennyit
költöttem, ennyit küldök édesanyámnak vissza.
A nagy múltú Református Kollégium a tudáson túl kitartásra, a szolgálat tiszteletére, emberségre, az emberek megértésére és megbecsülésére
tanította. Ezért válhatott néptanítóvá.
1930. június 26-án a záróvizsgán a vizsgálóbizottság elnöke F. Varga Lajos
nagyrábéi lelkész, esperes úr volt. Édesapám képzettsége és egyénisége
megtetszett neki és meghívta Nagyrábéra tanítónak.
Az „Elemi Népiskolai Tanítói Oklevél” mellé a nagyrábéi tanítói állás
–1930-ban, a gazdasági válság idején! – igen nagy szó volt. Boldogan utazott Tiszafüredre. Örömét azonban nem tudta megosztani édesanyjával,
mert holtan kiterülve találta.
Hivatásának gyakorlását 1930. szeptemberében kezdte, az akkor felépült újtelepi iskolában. Az Újtelep a mai generációnak igazán nem mond
semmit, talán nem is tudják melyik része az Nagyrábénak. Területileg egészen pontosan meghatározható: a régi temetıtıl (ma óvoda, emeletes iskola
épülete) a Bihartorda felé vezetı, ahogy akkor neveztük, kövesút – és a Berekér-csatorna által bezárt terület. Az Újtelepen többnyire cselédek laktak,
nehéz sorsuk ellenére tisztességes, becsületes, dolgos, nagycsaládos emberek.
Az Újtelep nemcsak területileg, de társadalmilag is elhatárolódott a
„falutól”. Nem nagyon volt példa arra, hogy a faluban élı fiatal –még, ha
szegény volt is- az Újteleprıl választott volna magának hites társat. Az ı
akkori helyzetét híven tükrözi, ahogy édesapám egy rádióriportban elmondta: „Abban a részben én voltam az egyetlen nadrágos ember. Ez egy-
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ben azt is jelentette, hogy annak a területnek én vagyok a gazdája, ott
minden gond, minden öröm, minden bánat az enyém. Magyarul mondva,
én nemcsak tanítója voltam annak a résznek, hanem kezdettıl fogva a
népmővelıje”.
Az újtelepi iskola osztatlan iskola volt, 1-4. osztály járt egy tanító keze
alá. Már nehezen elképzelhetı, hogyan lehetett így megtanulni – megtanítani – olvasni, számolni, írni. A 4 osztályban négy fele foglalkozó gyerekekre figyelni, fegyelmezni, nevelni tisztességre. Igazi szellemi igénybevétel volt
ez a tanító számára. A tanítás a hét hat napján reggel 8 órától délután 4-5
óráig tartott.
Az életre nevelte a gyerekeket. Ezt szolgálta az is, amikor tankertet létesített a Bánom kertben, ahol a gyerekek gyakorlatban tanulhatták meg a
zöldség- és gyümölcstermesztés alapjait. Szükség is volt erre, hiszen
Nagyrábén nem volt hagyománya a kertészkedésnek.
Az akkori tanítás, nevelés szigorúbb volt. Sokkal nagyobb fegyelmet
követeltek, mint most. Az élet akkor nagyon kemény volt, és nemcsak a
felnıttek, de a gyerekek is fegyelmezetten tudtak a mindennapi megélhetésért megküzdeni. A fegyelemre nevelést gyermekkorban kell elkezdeni, tartották elıdeink: addig kell hajtani a vesszıt, amíg hajlik.
Ennek legfontosabb eszköze a személyes példamutatás, de nem volt tilos a testi fenyítés sem. Édesapánk nem volt „verekedıs”, de ha úgy ítélte
meg, hogy erre szükség van, megtette. Egyik módszere volt, hogy a büntetendı tanuló kezébe adta a bicskáját és kiküldte az udvarra, hogy vágjon
magának egy alkalmas vesszıt. Volt ebben bizony lelki ráhatás is, amikor a
szenvedı alany keresgélte az alkalmas vesszıt a „fenekesre” gondolva. Nem
volt érdemes túl vékony ágacskát vágni, mert ha eltört, másikat kellett bevinni.
Kinevezésében a tanításon túl munkakörébe tartozó feladatként volt
meghatározva az istentiszteletek alatti kántorizálás a lelkész szolgálata
mellett az újrábéi iskolában. Levelében F. Varga Lajos esperes úr azt írja
apámnak: „Elfoglaltság itt lesz, mint van is minden jóravaló embernek.”
Ezeket a feladatokat adott fizetésért minden túlóra nélkül kellett ellátni, de ez csak a meghatározott munkakör volt. Amit hivatásként magára
vállalt, az ennél jóval több volt: gazdája lenni a rábízott területnek, osztozni az ott élık gondjában, bánatában, örömében. Hivatásának tekintette,
hogy az újtelepen élı gyermekeket ne csak tanítsa, nevelje, de segítse olyan
tudás, képesség megszerzésében, amely a legjobbakat segíti a kiemelkedésben.
Munkája nem szőnt meg a gyerekekkel való foglalkozással. Minden
hozzáfordulónak segített hivatalos ügyiratok értelmezésében, kérvények,
beadványok megfogalmazásában. Nagyon sok energiát fordított arra, hogy
az Újtelepnek is legyen egészséges ivóvizet adó kútja. Bizony, nem minden
esetben váltott ki elismerést az ártézi kúttal kapcsolatos érvelése…
Hosszú téli esték hasznos eltöltését szolgálta a mőkedvelı elıadások
szervezése, rendezése. A petróleumlámpás idıben, amikor még rádió is alig
volt a faluban, nagyon sokat jelentettek ezek az elıadások. Nem tudom
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meghatódottság nélkül olvasni a meghívón szereplı szöveget: „Amit adsz, a
szegényeknek adod. A tiszta bevételt az ínség akció javára fordítjuk, miért is
a túlfizetést köszönettel fogadjuk.”
A második világháborúban többször behívták katonának. 1944 telén
Budapest ostrománál esett fogságba. 1947 augusztusában jött haza, megjárva az orosz fogság minden kegyetlen bugyrát. Mire hazaért, a felekezeti
iskola állami lett, és bevezették a nyolc osztályt. Szakos tanárok természetesen nem voltak, kezdetben a fogság miatt tanító is kevés.
Édesapám szükségét érezte a szakos tanári képesítés megszerzésének,
ezért beiratkozott Egerbe, a Pedagógiai Fıiskola magyar-történelem szakára. A fıiskolát a háború, 3 évi orosz fogság után, az akkori, egyáltalán
nem könnyő gazdasági és politikai helyzet ellenére kitüntetéssel végezte el.
Ez volt az ı mércéje!
Képességét, szorgalmát elismerve meghívták Egerbe, a fıiskola gyakorló iskolájába tanítani. Az állás mellé szolgálati lakást is felajánlottak.
Laci öcsémmel majd kibújtunk örömünkbıl, de nagyon hamar hideg zuhanyként ért minket: nem fogadta el az állást! Akkor képtelenek voltunk
felfogni, hogyan lehetett egy ilyen lehetıséget kihagyni. Ma már tökéletesen
értem és érzem, miért nem tudott hátat fordítani a falunak.
A tanári oklevél megszerzése után, az 50-es évek közepétıl egyre jobban vonzotta a népmővelıi pálya. Munkájára felfigyeltek a járási, megyei
vezetık. Elsık között volt, aki NDK-ba utazhatott, az ottani népfıiskolára,
tanulmányi útra. 1961-ben Nagyrábé község kulturális munkaterve „MINTA MUNKATERV FALUSI MŐVELİDÉSI OTTHONOKNAK” ajánlással került kiadásra, amely döntıen az ı munkája. 1963-ban hosszas vajúdás
után átadásra került a FUTURÁ-ból átalakított kultúrotthon, amelynek
megbízott vezetıje lett a tanítás mellett. A mővelıdést támogató vezetık,
pedagógusok segítségével és lelkesedésével szervezett programok magával
ragadták a falu lakóit. Mőködtek a szakkörök, a klubok, voltak tanfolyamok, vetélkedık. A Csokonai Színház, Déryné Színház teltházas elıadásai
rendszeresek voltak. Felelevenítették a régi mőkedvelı elıadásokat. Jogosan volt szenzáció, amikor a tájegységi vetélkedıt – a Magyar Rádió közvetítésével – Nagyrábé nyerte meg.
A község mővelıdésének irányítását éveken keresztül a tanítással
párhuzamosan végezte. Benne mind a kettı hivatásként élt. Még függetlenített igazgatói kinevezése idején is kacérkodott a gondolattal, hogy valamennyi óraszámban taníthasson.
Édesapám a tanításon túl nagyon sok gyakorlati dologgal is foglalkozott. A háborús évekig hobby szinten, de profiként foglalkozott a fa
megmunkálásával, méhészkedéssel. A legcsodálatosabb karácsonyi ajándék szüleink keze munkáját dicsérte. Lacinak a hintaló egy rönkbıl lett kifaragva, de csak éppen nem nyerített, volt annak sörénye, farka, kantára…
Az én hinta-kakasomnak, szobabútoromnak, konyhabútoromnak a mostani nagy választékú, borsos árú játékok között sincs párja…
A háború utáni ínséges idıben nagyobb úr lett a muszáj. Méhészkedett a Kossuth TSz-ben, a kertészetet vezette és dolgozott pár emberrel, is-
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kolás gyerekkel együtt. Igen, akkor a gyerekek is dolgoztak munkaegységért meg a fejadagért…
Felépült a házunk is, ahol ı rakta a parkettát, padlót, mozaikot, a
csatornát, cserépkályhát, de ha kellett ágybetétet javított. Persze tapasztalat nélkül nem ment minden egybıl, többek között a cserépkályha is úgy
épült, mint magas Déva vára: többször leomlott, a kötıanyag Laci öcsém
könnye volt és nem Kımőves Kelemenné hamva.
Hogyan emlékszem rá, mint édesapára? Következetesen szigorú volt.
A gyereknek bizony fájt ez a szigorúság, de a felnıtt gyermek megértette és
hálás érte. Nagyon szeretett minket, ezt éreztük, és ez a szeretet fájdalmasan hiányzik. Szigorúsága, fegyelmezı ereje a személyes példamutatás volt.
Ha nem úgy viselkedtünk, ahogy kellett, ránk szólt: „Fiam!” – és tudtuk,
mit tettünk rosszul, nem hagyott arra lehetıséget, hogy megmagyarázzuk
azt, amit nem lehetett. Elvárta, hogy mindig mindenben képességeink
szintjén teljesítsünk. Gimnazistaként a „jórendő” bizonyítványomat nem
volt hajlandó aláírni. Arra, hogy ez mekkora büntetés volt, elég bizonyíték,
hogy a 45. évi érettségi találkozóra készülve még emlékszem az esetre.
Egyszer, amikor elkerültem faluból, a kimenı alatt a kollégiumból a
honvágytól gyötörve hazajöttem. Sápig vonattal, onnan az egyik telefonfa
közét gyalogolva, a másikat szaladva tettem meg. Amikor hazaértem,
megkérdezte: ”Hogyan jöttél haza?” Megmondtam az igazat (mert másképp
nem tehettem), s ı azt mondta anyukának: „Jutka iszik és megy vissza”.
Kaptam egy pohár vizet, és sírva visszamentem. Akkor úgy éreztem, nekem
van a legkegyetlenebb apám. Azóta 100-szor is megköszöntem. Az élet sok
buktatóján átsegített a tıle kapott tartás, ha megbotlottam is, volt erım
kiegyenesedni és tovább menni.
Bıven vállalt társadalmi munkát: volt községi, járási tanácstag, munkálkodott az Áfésznél. Minden cselekedetét a szolgálat, a hivatás vezérelte.
Életében soha semmilyen pártnak nem volt tagja. Ennek ellenére, amikor
az újtelepi ártézi kútért érvelt, azt kapta: a tanító úr vigyázzon, mert úgy
beszél, mint egy kommunista!
A háború után lett „leventeoktató” és ı volt a „a kulák vı” is. Élete során érték kudarcok, de igazában meggyızıdve továbblépett. Kapott állami
elismerést: a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa adományozta a „Szocialista munkáért” érdemérem kitüntetést, a Munkaérdemrend ezüst fokozatát. Legnagyobb elismerésnek azt tartotta, amit a falutól kapott: a tiszteletet. Több helyen elmondta: kezdetben volt tanító úr, aztán lett tanító bácsi, és amire legbüszkébb volt: viszonylag fiatalon Laci bácsi lett.
A Sárrét soha nem adta magát könnyen az itt élıknek, hol a víz sok,
máskor aszály van. A föld kemény és keménnyé kellett – kell ma is – annak
válni, aki itt akar megélni. A „jött-ment” embereket nem könnyen fogadta
be a falu, de ha befogadta és bácsiként tisztelte, az igazán az ELISMERÉS.
Ahhoz, hogy az édesapám a magára vállalt feladatokat maradéktalanul
végre tudja hajtani, kellett egy olyan feleség, mint a mi anyukánk volt. İ
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volt a gondoskodás és türelem, igazi anya és igazi társ. Hittel és szeretettel
ápolta apámat, amikor annak egészsége megrendült…
Édesapánk tanítói mőködése alatt több nemzedéket nevelt. A kultúrotthoni tevékenységével és egyéb közérdeket szolgáló munkájával, élete
példamutatásával – egészsége megromlásáig – legjobb tudása szerint szolgálta Nagyrábé közösségének érdekeit. Elsı tanítványai közül még sokan
élnek, utolsó tanítványai családapák, családanyák, nagyszülık. Az ı emlékezetükben még meg-megjelenhet Borsós László néptanító emlékezete, egyegy intelme.
Az élet törvényei szerint az idı kerekei tovább forognak és eljön az,
amikor a kortársak emléke elvész, de talán az apám tanítása, és közösségi
alkotásainak emléke másokban is még tovább öröklıdik, mint bennünk
szülıi génjei. Lelke valószínő visszaszáll szülıföldjére, a Tisza partjára, de
teste itt nyugszik a nagyrábéi temetıben, abban a földben, amit magának
választott 1930 nyarán.

Elek Ilona:

„OTT VAN A BICIKLIM, ELVIHETED…”
Nagyrábén születtem, pontosabban Rétszentmiklóson. Az anyakönyvbe ez van bejegyezve. Ebbıl következik, hogy mi is házhelyesiek voltunk.
Ez a megkülönböztetés számomra csak annyit jelentett, hogy az iskolába
menet ısszel-tavasszal az én cipım mindig sáros lett mire az orvosi rendelıig értem, ugyanis csak onnan volt járda az iskoláig.
Ezt a problémát úgy oldottam meg, hogy 15 perccel hamarabb indultam el és a templom melletti kútnál megmostam a cipımet, mielıtt bementem a tanterembe.
Szegények voltunk, de tiszták. Ez a mondat akkoriban sok családra ráillett. Nem is szégyelltük a szegénységet, inkább megpróbáltunk belıle kitörni. Például szorgalommal, tanulással.
Szüleink ebben segítettek. Mi öten voltunk testvérek, valamennyien
továbbtanultunk. Ez akkor nagy dolognak számított.
Az iskolai feladataink mellett, mindnyájan részt vettünk közös kulturális programokban is. Az elsı két nıvérem kedvenc élményeihez tartoznak
a színdarabok, álarcosbálok. Kiváló színdarabokat tanítottak akkortájt;
idısebb Hochrein Józsefné Mici néni, Matúz Imre bácsi és Papp Feri bácsi
– erre az idısebbek jól emlékeznek. Késıbb Dadai Éva néni tanított színdarabokat. Ezekben a harmadik nıvérem és a bátyám is szerepeltek. Én a
kóruséneklésben, késıbb zenekarban szerepeltem, az utóbbival már pénzt
is kerestem.
A továbbtanulásunkat kitőnı tanítóinknak és tanárainknak is köszönhettük. Életre szóló nyomot hagyott bennem mindenekelıtt az elsı
osztály, a felejthetetlen, drága emlékő Ducika néni, aki nemcsak tanított,
hanem nevelt is. Ilyen volt még Borsós Laci bácsi, İriné Zsuzsa (néni) is.
Az ı emberségüket, szeretetüket mindvégig éreztem, érzem.
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Sok kedves iskolás emlékem közül csak egyet szeretnék megosztani
az olvasóval. Tíz-tizenkét évesen nagyon szerettem volna egy biciklit, de errıl szó sem lehetett. Lopakodva tanultam meg, ha valaki biciklivel jött hozzánk, amíg beszélgetett a szüleimmel, addig én „gyakoroltam”. Ezt az iskolában is megtettem a tízperces szünetek idején a Borsós Laci bácsi biciklijével. Észrevettem, hogy észrevette! Vártam a megtorlást. Helyette pár nap
múlva, mikor már meggyızıdött róla, hogy jól megy, elküldött a postára
egy levelet feladni és hozzátette: „– Ott van a biciklim, elviheted”. Ezt az
érzést soha nem felejtem el! Ezért is, és az örökké tartalmas irodalom órákért is, mindig hálával gondolok rá.
Természetesen nemcsak a mi családunkra jellemzı, hogy tanulással
megpróbáltak kitörni, egy picit többnek lenni, ez sok családra jellemzı
Nagyrábén.
Azóta is büszkén hallom és olvasom a nagyrábéi gyerekek kiváló szerepléseit.
Pl.: szavalóversenyeken mindig találkozhatunk a nevükkel. Büszkék vagyunk
rájuk és természetesen tanáraikra, elöljáróikra, akik ezt biztosítják és lehetıvé
teszik számukra.
Ápolják ezt a szép hagyományt!
Ehhez kívánok sok-sok erıt, türelmet, szeretetet minden érintett embernek.
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Barna Sándorné (Gyalog Róza):

AZ UTÓDA LETTEM…
Nekem Laci bácsi volt. A sors úgy hozta, hogy nem voltam a tanítványa az iskolában, de felnıtt életemben igen.
A háború alatt a fıutcáról az Újtelepre költöztünk. Az elsı osztályt
az újtelepi iskolában végeztem el. Laci bácsi már katona volt, de nem maradt tanító nélkül az újtelepi iskola, mert Erzsike néni – a felesége – a helyébe lépett. Nagyon szerettem, nekem İ volt a „tanító néni”. Nem tudom,
honnan tudta, hogy hogyan kell tanítani, de megtanított írni-olvasni és
még nagyon sok mindenre. Nekem az újtelepi iskola udvara volt életem
legszebb iskolaudvara. A fákkal beültetett udvar, közepén a haranglábbal,
az iskola udvara mellett a nagyon bıviző artézi kút.
Második osztályba már nem ide jártam. Laci bácsit sokáig nem ismertem. Az elsı emlékeim középiskolás koromból vannak, amikor a lánya
– Jutka barátnım – egy-egy négyes érdemjegy után rémülten zokogott,
hogy „mit fog szólni apuci?” Nyári szünetekben találkoztam vele otthon.
Vagy olvasott, vagy kertészkedett. Nem volt túlságosan közlékeny, de barátságtalan sem. Egyszer Jutkával kimentünk a tsz. kertészetébe, ahol sárosan, vizesen, másokkal együtt locsolta a zöldséget. Nem igazán értettem,
miért csinálja ezt? Valahogy ellentétben volt azzal, amit a tanító, a tanár jelentett számomra. Sokára értettem meg, hogy İ akkor is tanított.
Fiatal pedagógus koromban tagja voltam az általa vezetett értelmiségi klubnak, majd irodalmi színpadnak. Részese lettem azoknak a nagyszerő eseményeknek, amik általa történtek Nagyrábén. Szerepeltem abban
a nevezetes rádiómősorban, bérlettulajdonos voltam a színházban, részt
vettem azokon az irodalmi esteken, ahol nagy nevő színészek léptek fel.
Sokat gondolkodom azon, honnan volt az a biztos ízlése, értékítélete, hogy soha semmi értéktelen vagy bóvli nem került be a rendezvények
sorába.
İ már tudta a magtárból átalakított kultúrházban, hogy a kultúra
fogalmába nemcsak a mővészetek, a szórakozás, hanem a munkakultúra
is beletartozik. Az általa szervezett „brigádvetélkedık” részesei számára kitárult a világ. Olyan tudással gondolkodtak, amitıl más emberek lettek.
Tudta, hogy a falusi embereknek is kell a mővelıdés, a mővészetek.
Színházat hozott a faluba, operaelıadást, ahol nem volt üres hely. Az idıjárás miatt késın érkezı színházi elıadás társulatát órákig várták az emberek, senki sem ment haza. Megérkeztek, megtartották az elıadást.
Majd a „munkaadóm” lett, amikor csoportokat kezdtem vezetni a
mővelıdési házban. Nagyvonalú volt, nem gáncsoskodott. Segített. Úgy segített, hogy olyan helyekre küldött, ahol nagyon sokat tanulhattam. Amikor jöttek az eredmények, velem együtt örült. A közös munka során mindig
azt sugallta, hogy a közvetített érték a fontos és nem az, aki közvetíti. Min-
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dig szerény volt, soha nem hallottam kérkedni az eredményekkel, azokat
sokszor a sajtóból tudtuk meg. Amikor abbahagyta a tanítást, én örököltem az osztályát.
Egy tantestületben tanítottunk egy ideig, ebbıl az idıbıl az maradt
meg bennem, hogy kívül tudott maradni a különféle érdekcsoportokon és
józan bölcsességgel emelkedett felül a hozzá nem értı gáncsoskodáson.
1973-ban elhatározta, hogy nyugdíjba megy. Tudom, még maradt
volna, de ekkorára szétzilálta a politika azt a kis csoportot, akikben a jobbító szándék munkálkodott. Azokat az embereket, akik a közös fenntartást, a könyvtárat és egy sor nagyszerő dolgot segítettek megvalósítani.
Onnan tudom, hogy maradt volna, hogy a szekrényében ott lapult a mővelıdési ház bıvítési terve. Meg akarta valósítani.
Az elkövetkezı idı nem az építés ideje volt. Egy szőklátó szemlélet
minden értéket az asztal alá söpört és lebecsült.
Amikor a nyugdíjba vonulást eldöntötte, engem jelölt utódjának.
Számomra ez nagy megtiszteltetés volt, ugyanakkor nagy kihívás. Folytattam, ahol abbahagyta. A kapcsolatait nekem adta át. Akiknek bemutatott –
falun kívüli munkatársak –, nyílt szívvel fogadtak, az İ iránta érzett tisztelet, szeretet rám is átsugárzott. Tettem a dolgom becsülettel.
Amikor azok a dolgok, melyek miatt nyugdíjba ment, idınként engem is elbizonytalanítottak, annyit mondott: elmúlik. Nem tudom megfejteni a titkát, hogy hogy tudott minden politikai csatázáson felülemelkedni és
mindig kimaradni mindegyikbıl.
Azt megtanultam tıle, hogy az értékközvetítésnek, az értékeknek
nincs közük az „izmusokhoz” és a napi politikai csatározásokhoz. Ezek
olyan dolgok, ahogy İ mondta: elmúlik.
1984 februárjában – elızı nap, hogy eljöttem Nagyrábéról – eltemettük Laci bácsit. Nagy formátumú, bölcs ember volt és nagy túlélı, sokat tanultam tıle.
Én nem vártam meg, hogy „elmúljon”. Remélem ott az égi „kultúrházban”
megbocsátotta már nekem, hogy addig bíztam.
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Gyarmati Imre:

ÚRI TÖRTÉNETEK
1.
Lugosi János bátyám Echerolles Zsilbertnél volt juhász.
Jó tudású szorgalmas ember volt.
Az úr az utolsó években nem tudott rendesen fizetni. Éveken keresztül úgy
alakult, hogy egy kis tanya birtokkal, 20 hold föld és 20 hold legelıvel fizette ki.
Jött a ’45 utáni kulákká nyilvánítás és Lugosi János kulák lett.
A kapitalista rendszerben cseléd volt, felszabadult, mint kulák.
2.
Echerolles Sándor mindig azt mondta a cselédnek, csak addig végezze a
munkáját, ameddig a parancs szól.
Szilágyi József bátyám parádés kocsis volt, a dohányföld mellett megállította az úr.
– Szálljon le, lépje meg a dohányföld végét!
Meg is történt.
Kérdi az úr: – Hány lépés?
Szilágyi: – Nem mondta a nagyságos úr, számoljam is meg!
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Csillag Endre

NAGYANYÁM MESÉIBİL
Bevezetı
Német Józsefné, született Rebık Lidia 1877-ben látta meg a napvilágot, még abban a világban, mikor még elevenebben éltek az egykor volt
sárréti nádrengeteg emlékei, szokásai, meséi és babonái
Anyai nagyanyám, mert ı volt Rebık Lídia, még értett a füvek tudományához, és a 19. század végén, a 20. elején, amikor gyermekei is sorra-rendre
születtek, akik közül anyám volt a legkisebb, javában használta és kommendálta a jóféle füvekbıl készült szereket mindenféle nyavalyára: kelésre,
tetejetlen vérgévára, ótvarra, köhögésre, meg egyebekre.
Ha megrándult a lábam, akkor nagyanyám „megkente”, ami afféle masszírozás volt, ma fizikoterápiának csúfolják azt, amit nagyanyám már száz évvel ezelıtt is tudott.
Mélyen és igazhitően vallásos asszony volt, de az Istent nem elsısorban a falu templomában kereste és találta meg, hanem a természetben.
Gyakori mondása volt: „Fiam, imádkozni, igaz életet élni nem csak a templomban lehet”.
Vallásossága ellenére igazán hitt azonban a babonákban és a boszorkányságokban is. Történeteit, meséit úgy adta elı, olyan természetességgel,
ahogyan szült, fızött, mosott, varrt, azaz, azok szervesen hozzátartoztak
egyszerő, természet közeli lelkivilágához. A meséiben mélységesen hitt, s
ha néha hitetlenkedve ráztam a fejem, akkor neveket mondott a felmenı
rokonságból, ismeretségi körbıl, akikkel az ı történetei megestek volna.
Minden színlelést nélkülözı hite olyan erıvel hatott rám, hogy hovatovább én is elhittem történeteit, hiszen azok szépnagyapámmal, a falu bábájával és általában tényleg létezı emberekkel estek meg.
Ha mostanság születési helyemhez közel esı vizes árok, lapály, vagy ér
nádasával találkozom, amelynek ısében nagyanyám gyermekként még
sulymot szedett és csíkászott, akkor megelevenednek nagyanyám meséinek
hısei, léptük alatt herseg a nádtors, árnyaik meglebbentik a hajdan volt
náderdı szánalmas maradványát.
Hogy milyenek is voltak ezek a mesék, azt az itt következı néhányból mindenki ítélje meg magának.
Hogyan ment Kacskáné a boszorkányok győlésére?
Azt minden emberfia tudja, hogy a boszorkányok holdtöltekor nagygyőlést tartanak a nádasok tisztásain, ahol egyébként az istenadta juhászok és más pásztoremberek legeltetni szoktak, ha éppen nem voltak a rétek túlzottan mély víz alatt.
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Így hát Kacskáné is rendszeresen járt a találkozókra, amelyeken vihogva mondták el egymásnak, hogyan rontották meg például szegény, korán
elhalt kislányomat, hogyan apasztották el egy frissen elletett juhnyáj tejét,
nyomták meg egy fiatalasszony mellyét, hogy az elvetélt, mert nem adott a
piros taréjú kakasaiból.
De hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem, ezek mind külön történetek.
Kacskáné ura áldott jó ember volt, a légynek sem ártott, mit sem tudott felesége boszorkányosságáról.
Történt azonban, amikor vénségére egyre jobban gyötörte a köszvény,
hogy igencsak rossz alvó vált belıle. Egy éjszaka látta ám úgy éjfél tájban,
a döngölt padlójú szobába bevetıdı holdfényben, hogy nála lényegesen fiatalabb felesége kibújik mellıle az ágyból, ledobja ingvállát, amelyben aludni szokott. Majd feláll egy háromlábú székre, meg a kemence padkájára,
ahonnan elérte a mestergerendába vágott nyílást, ahol a szereit tartotta.
Levett onnan két kisebb vászonfazekat, megoldotta a gyolcsot, amivel
azok le voltak kötve, és valami írral megkente mindkét hónalját. Olyasmit
pusmogott magában, hogy „Hipp-hupp, ott legyek, ahol akarok!” Háromszor megfordult jobbra, majd hétszer balra. A többit már Kacska uram
nem láthatta, mert az amúgy csendes, tücsökciripeléses éjszakában támadt olyan forgószél, hogy majd levitte a nádtetıt a házról. Ettıl úgy megijedt az öreg, hogy félelmében bebújt a dunna alá. Még hallott valami sivítást a pitvar szabad kéménye felıl, azután csend lett. Az öreg lassacskán
elaludt.
Reggelre kelve kárpálva panaszkodott a felesége, hogy az ura milyen
nyugtalanul aludt az éjjel, még úgy meg is rúgta a kerekebb oldala felıl,
hogy ijedtében fel kellett kelnie.
Az öreg Kacska hosszan töprengett, miközben kiganézta a jószágot és
inni adott neki, hogyan lehet az, hogy a seprő nem ott volt, ahová ı tette
lefekvés elıtt.
Ezt az öreg Kacska maga mesélte szülémnek, és szülém látta, hogy a
gerenda lyukában tényleg ott voltak a szerek rüh ellen, megfázásra, meg
effélékre is.
Szépnagyapámat bálba viszik
Tudod fiam, kezdte nagyanyám a mesét, Rebık András, a te szépnagyapád juhászember volt, birkákat ırzött, legeltetett a ringy-rongy szikeseken, meg az érmelléken. Persze a nyáj a falusi gazdaembereké volt, ezeknek tartozott számadással a szaporulatért, meg az ordasok okozta veszteségekért. Nem is volt hiánya annak sohasem, mert nagyapátok még a betyárokkal is szót értett.
Mígnem egy szép, kora ıszi napon ismét jó legelıre talált nyájával, ahol
rá is esteledett. Vele volt a pulija, a Bogár, akivel estére kelve összetereltette a nyájat. Hővösöcske volt, udvara volt a holdnak és párák szálltak a
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pusztára. Gazból, kiszáradt főbıl ágyat hevenyészett magának a pislákoló
tőz mellett, szerény vacsoráját elköltve, hamarosan el is aludt.
Arra eszmélt, hogy a közelbıl csodaszép zeneszót hall, vidám danászást. Hát egyszerre szép rokolyában lyányok, fehér bı gatyában legények
ropják körben a táncot, valaki furulyázik.
Odajön hozzá egy legény:
– No, pajtás gyere már közelébb, egyél és igyál velünk!
Nagyapátok egy szót se szólt a félsztıl, de csak odament kíváncsiságból a
táncolók karához. Látta ám, hogy egy asztal fehér vászonabrosszal szépen
meg van terítve. Rajta mindenféle jóval: fonott kalács, gomolya, csobolyóban bor, de még töpörtıs pogácsa is volt azon garmadában.
– No, nagyapátoknak se kellett több, nekibátorodva derekasan nekilátott az evésnek – simította meg nagyanyám a fejemet – és úgy jóllakott,
mint a duda. Még a szőre ujjába is dugott a fonott kalácsból. Utolsó emléke az volt, hogy egy csinos fehérszemély többször orcán csókolta.
Magasan járt már a nap, amikor szépnagyapád arra ébredt, hogy a Bogár nyaldossa az arcát. Rögvest eszébe jutott az éjszakai bál. Nyúlt a szőre
ujjába, hát tehénlepényt meg más árvaganét húzott ki onnan.
Az azonban sehogyan sem fért a kobakjába, hogyha nem volt is igaz a
fonott kalács, a tánc, meg a furulyaszó, akkor mi az a kopár, simára döngölt kör a pusztán, ami még tegnap nem volt ott? Meg hogy került a gané
a szőre ujjába, ha ı álmodta csak az egészet?
Sokáig vakarta volna még az üstökét, ha meg nem látta volna, hogy
szétszéledt a nyája. Majd dél lett, mire ismét összetereltette ıket a Bogárral. Bizony, ami eddig sohasem történt meg vele, híja volt a nyájnak, pedig
többször is megszámolta.
Juliska kakaskája
Kacskáné állítólag azon a tájon lakott, ahol a késıbbi Bánát utca volt
Rábén. Egy kora reggel éppen ment Kacskáné valahova, amikor a fiatal házas Juliska – utcabeli harmadik szomszédja – egy gyékény szakajtóból kukoricával etette az aprójószágot.
Egy kis padon két másik szomszédasszony tereferélt hangosan, de rögtön
elhallgattak, amikor Kacskáné odakiáltott Juliskának:
– Adjál mán nékem azokból a piros taréjú kakasokból Juliska! Hiszen
éppen rántani valók.
– Nem adok én se kendnek, se másnak, semmiféle emberfiának! Kellenek azok a családnak, hiszen nemsokára eggyel többen is leszünk!
– Na, majd adnál még szívesen, fordult halkabban Kacskáné az elképedt szomszédasszonyokhoz.
Majd megint fennhangon kiáltotta:
– Nézzék meg lelkecskéim, mi fog itt történni!
Hát, ahogy Juliska belenyúlt a szakajtóba, békák kezdtek kiugrálni abból.
Juliska ijedtében elhajította a kukoricával félig telt szakajtót, az perdült
egy párat a halálra vált Juliska elıtt. Béka nem volt már abban egy sem.
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Úgy gondold meg fiam, folytatta nagyanyám, hogy egy szem tengeri nem
sok, annyi sem hullott ki a szakajtóból.
A megilletıdött szomszédasszonyok elıtt emelt orral ment el Kacskáné
a dolgára. İszre kelve Juliska elvetélt. Ez biz mind a Kacskáné mőve volt.
A beavatás elmarad
Valamelyik nagybátyámmal történt meg a dolog, amit most elmesélek
néked sorjára, úgy, ahogy történt. A fene se tudja mán, melyik nagybátyám
volt, talán az István.
Történt, hogy egy zivataros novemberi napon, nem sokkal halottak napja után, ment hazafelé István bátyám estenden a kocsmából.
Hát egyszerre afféle fehérszemélyek meg emberek vették körül, és édes
szavakkal csalogatták, hogy menne utánuk. István addig-addig, hogy kötélnek állt. A bandérium pedig egyet fordult, kettıt ugrott, és leszállt vele
egy sötét erdıben, amelynek tisztásán nagy tőz égett.
Ott megetették, megitatták minden jóval Istvánt, meg még azt ígérték
neki, hogy olyan hatalmat adnak a kezébe, amilyet földi ember elképzelni
sem tud. Ezért azonban ki kell állnia három próbát:
Keresztülengedtek mindkét orra lyukán egy fekete dongót. Ezt István
még szó nélkül tőrte.
Meg kellett ennie egy frissen fogott varangy fejét. No, ehhez már nem anynyira főlött a bátyám foga, de megtette, mert csábította a beígért hatalom.
Most jött azonban a harmadik próba: Istvánnak háromszor azt kellett
volna fennhangon mondania, hogy
– „Bízok a csuporba, szarok az Istenbe!”
Erre aztán szegény bátyám belevágta a csuprot a tőzbe, és elkiáltotta magát:
– Bízok az Istenbe, szarok a csuprotokba!”
Ahogy ezt kimondta, rögtön a háza kapujában találta magát, ahol nagyanyám virrasztva várta a fiát.
Másnap találkozott István Kacskánéval.
– Na, fiam – mondta a banya – kár, hogy nem álltad ki a próbát, te lehettél volna a környéken a legerısebb kanördög.
Elapad a juhok teje
Jó év volt az akkori, kezdte nagyanyám a mesét, zsenge volt a fő, kövér
a jószág, elégedettek a gazdák. Szépnagyapád minden nap kinn volt a nyájjal, mert az anyajuhok ellısek voltak. Volt ugyan két bojtárja, de azok még
amolyan süvölvények voltak. Szépen szaporodott a nyáj, mígnem úgy az
egyik hét vége felé azt vették észre a juhászok, hogy keservesen sírnak a
bárányok, mert anyáiknak nem volt elég teje.
Senki sem értette a dolgot.
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– Az áldóját – kiáltotta nagyapád – még ilyet se pipáltam! Na fiúk, én
most hazamegyek tisztálkodni, addig is úgy vigyázzatok a nyájra, hogy híja
ne legyen!
Úgy is lett, nagyapátok ballagott hazafelé. Már alkonyodott, mire a falu
széléhez ért. Ott volt a házuk. Éppen szembe jött vele a falu bábája. Megálltak egy szóra beszélgetni: ki halt meg, ki házasodott, melyik ház tetejére
szállott le a gólya. Kihozta a szó a szoptatós, meg a fejıs juhok dolgát, hogy
odalett a tej.
– Na András fiam, egyet se búsulj, mondta a bába. Reggel, mikor
megint kimégy a nyájhoz, tégy úgy, mint máskor, de kevéssel éjfél elıtt a
kampód boldogabbik végével veregesd meg kíméletesen a szőrödet, meg kiáltsd háromszor, hogy „el innen te beste lélek!”
Nagyapátok így is tett, s a vadonatúj debreceni szőrét ronggyá verte, amit
nemrég vett a debreceni nagyvásáron.
Reggelre kelve látta, hogy a ronggyá vert cifraszőr mellett ott van egy
sárga színő tejesköcsög összetörve, s hogy a falu felé keserves nyávogással
vonszolja magát egy nagy sárga macska. Volt is megint annyi tej, hogy
soha olyan sok gomolyát nem csináltak, túrót nem gyúrtak a rábéi határban.
Lett, hogy megint hazament valamit vinni a faluba. Messzirıl hallotta
már, hogy harangoznak, pedig se dél, se ünnep nem volt. Temetés lesz ez,
morfondírozott nagyapátok. Ismét összetalálkozott a bábával:
– Nahát András fiam, nem mondok én neked többet semmit. Az éjszaka
agyonütötted az öreg Kacskánét.
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Dr. Matolcsi Lajos:

OTTHON VOLTAM NAGYRÁBÉN...
Az idıs ember az emlékezeteibıl él, írta az öregedı Móricz Zsigmond.
Talán így igaz az esetemben is, csak megtoldom még azzal, hogy az mondhatja magát szerencsésnek, akinek sikeres volt ifjú élete. Hát, amikor
rábéi éveimre visszagondolok, én mindkettıt vallhatom. Már e bevezetı jelzi elıre, hogy az a 12 év, amit Nagyrábén töltöttem, sikeres volt, kedves
volt. Családban, baráti körben azt szoktam mondani, hogy a férfivá válásom igazi idıszaka a rábéi évtized, amely megalapozta közigazgatási karrieremet is!
Hogy is kezdıdött? 1958. szeptember 3-dikát írt a naptár, amikor a
Berettyóújfalui Járási Tanács kocsija begördült velem Nagyrábéra. Mostanihoz hasonló szép ısz volt. Ezt megelızıen egyszer jártam itt, egy „dolgozó
paraszti csoportot” kísértem a Petıfi Tsz-be Szentpéterszeg nevő kis falumból, ahol még nem volt sem tsz, sem Tszcs. Személyesen az akkori tanácselnököt, Dajka Józsefet, Gyarmati Imrét, a Petıfi Tsz elnökét ismertem, elıbbivel a tanácsakadémián, utóbbival Szentpéterszegen találkoztam, ahol rokonai éltek. Hallomásból ismertem Borsós Laci bácsit, mint
kultúrost, és néhányszor láttam a foci- csapatot.
Még azon a héten tanácsülés volt, és megválasztottak végrehajtó bizottsági titkárnak. Ez a funkció a mai jegyzınek felel meg. Így lettem az
ország legfiatalabb nagyközségi vb titkára, amint arról késıbb a Tanácsok
Lapja címő újság hírt adott. Szolgálati lakás nem volt, így közel egy évig ingáztam Szentpéterszeg-Nagyrábé között hetente, és albérletben laktam a
Széchenyi utcán, a „Kosornyón” Patai Ferenc bácsiéknál, ahol kedves felesége, Bozsányi Ilonka néni gondoskodott rólam! Majd a községházán 4 helyiség lerekesztésével alakították ki az elsı lakásomat, ahol ideiglenesen
laktam már a családommal – feleségemmel és kislányommal –, amíg a már
lebontott és helyén Takarékszövetkezet épült Papp-lakást (bába néni, Juliska néniékét) meg nem vásároltuk szolgálati lakásként. Ez volt itt tartózkodásomig, 1971-ig az otthonom.
No, de nem akarom annyira személyesen folytatni az emlékezést,
talán ha majd módot ad a Falukönyv további vallomásokra, akkor szívesen
megteszem. Mi fogott meg egy kis faluból érkezıt elsıként? A portalanított
fıutca, hogy 3 tsz van: Petıfi, Kossuth, Újbarázda, a kastélyban a gépállomás, sok iskola, jól mőködı kultúrház, nagy Áfész és még vendéglı is van.
A létesítményeken túl – természetesen ezekhez kapcsolódóan – nagy létszámú értelmiségi, alkalmazotti réteg. Hiszen a berettyóújfalui járásban 4
nagyközséget jegyeztek akkor hivatalosan, és Berettyóújfalu után Nagyrábé
következett, majd Csökmı és Zsáka volt a sorrend!
Meglehetısen hamar beilleszkedtem, egész pontosan befogadtak a
faluba, fiatal korom ellenére. Az akkori vezetık többsége idısebb volt, csak
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kevesen voltak kortársaim. Ez, hogy befogadtak, ma talán nem tőnik
olyan meghatározónak, mint akkor, pedig eléggé szokatlan volt a tanácsi
vezetés még e „harmadik” pontján is, hogy fiatalt küldenek el egy ilyen „kiemelt” faluba, hiszen Nagyrábé akkor az volt. Példa sok tekintetben a járásban (jól mőködı TSZ-ek, Gépállomás, jó iskola, példaértékő összefogás
a nagyközségben).
Megérdemlik az akkori vezetık, hogy itt álljon a nevük, akik akkor is –
többen még azóta is bíztak bennem, és azóta is jó barátság főz többekhez.
Sajnos, többen nincsenek már az élık sorában!
Tanácselnök: Dajka József, helyettes Patai József, községi titkár Hajdú István.
TSz elnökök:
Gyarmati Imre – Petıfi, Bölöni Gyula – Kossuth,
Tarpai Zoltán – Újbarázda.
Gépállomás vezetık: Farkas Zsigmond igazgató,
Fehér Antal gazdasági igazgató,
Köhler Mihály fıagronómus.
Iskola igazgató:
Juhász Károly, helyettes: Márta Lajos
Kultúrház igazgató: Borsós László, könyvtáros: Sipos Ida,
FMSz elnök:
Juhász Károlyné, helyettese: Bagdi Károly
KTSz elnök:
Dajka Ernı, helyettes: Daróczi Gyula
Református lelkész: Kiss László.
Maga a tanácsapparátus is „nagy volt” – a kisközségekhez képest, a tanácstagság a vb. is szokatlan volt számomra. Mindezek az emberek, közvetlenül vagy közvetve, részesei voltak kezdeti törekvéseimnek, sikereimnek. Úgy fogalmazódott akkor meg, majd késıbb többen is így vélekedtek,
hogy a tanácsháza igazán bevonult a falu irányító közéletébe. Az 1958-as
választásokra készülve megismertem az említett sok intézményt, gazdaságot – átláttam, mennyire rossz volt a tanácsban, a VB-ben a jogi képviselet,
és hogy ezen javítani kell. Friss közigazgatás-szervezési diplomával érkezve
ezt igyekeztem érzékeltetni. Mint fentebb említettem, fogadókészség volt az
újra, a korszerőre.
Kellemes, szép, nagy, feladatokba foghattunk 1958 telén. Új ciklus,
program épült, formálódott az új testület elıtt. Ezek jelentıs állomásai voltak:
– a 3 tsz-bıl kettı átszervezése – majd a két nagy egyesülése
– a gépállomás megszőnése – helyén szakmunkásképzı kialakítása
– a községi malom megszőnés/átszervezés (a tanácsnak jelentıs
bevételt adott)
– a pernyési program megvalósítás – iskola, bolt, járda, kultúrház
– jelentette az állami programot. A tsz minden portát bekeríttetett, rendbe tett, talán nevetséges ma már, WC-t épített minden
udvarra.
– iskolák felújítása, óvodaépítés.
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– kultúrház építés a régi magtár helyén (ma is szomorú vagyok,
hogy látom, a régi magtár egy falát meg kellett hagyni, mert ha
mindent lebontunk, akkor „beruházási csalást” csináltunk volna,
nem kaptunk volna pénzt. Mert nem új építést engedélyeztek,
hanem régi épület átalakítását. Sosem felejtem el, összesen: 1
870 000 Ft volt ez a munka. Sok-sok „társadalmi munkával” –
amit programonként kellett megnevezni, tanácstagi körzetenként, üzemenként.
– Kultúrházhoz hasonló nagy összefogással épült meg a cukrászda, a gyógyszertár, és mindkettı helyén levı régi épületet társadalmi munkába kellett elbontani.
– A vízvezeték építés körül nagy viharok dúltak. Röviden amiatt,
hogy önálló vízmő épüljön vagy Bihartordával közös. Ezt már az
idı eldöntötte. De a kezdet, az volt a hıstett: a falun végig a gerincvezeték fel volt osztva méterre, tanácstagi körzetenként, és az
emberek kézi erıvel ásták ki. Érdekességként jegyzem meg, hogy
minden intézmény (közösségnek is volt x méter, de még a futballcsapatnak is!)
– A nagyszerő közösségi szellemet jelzi a fentieken túl a kultúrház
mögötti parképítés, a sportpálya felújítása is.
– Mindegyik létesítményrıl sokat lehetne regélni – megérné. Hát
ilyen környezetben szép volt, jó volt dolgozni, néha talán ötletgazdának is lenni.
Még arról a körülményrıl is érdemes szót ejteni, hogy a faluközösség akkor igazi közösség volt, amikor a napi megélhetési munka mellett,
szórakozott, társasági életet élt. Híres volt a kultúrház klubélete, rétegmunkája. Volt értelmiségi klub, agrárklub, 2-3 ifjúsági klub. Itt a faluvezetık is megjelentek, elbeszélgettek. Egyre inkább gyakori volt, hogy a település életérıl, az itt élık életviszonyainak javításáról esett szó a szórakozás
mellett-közben. Híres volt a Papp Feri bácsi, Matuz bácsi, Finta Laci, İri
Józsefné – Zsuzsa – alkotta nemcsak népszínmőveket bemutató csoportja:
a tsz-ek, a gépállomás öntevékeny csoportjai. Majd a zsúfolásig telt színházi elıadások.
Hogy illeszkedtem ebben a légkörben? Mint fiatal, részt vettem a
klubéletben, jártam a focimeccsekre is! Hamar kiderült, hogy van labdarúgó edzı képesítésem, meg az is, hogy népmővelés-könyvtár szakon elkezdtem a tanulmányaimat, így a vb. titkárságom mellett labdarúgó edzı is lettem. Komoly sikereket ért el a csapat – két csapat is indult bajnokságba,
olyan év is volt.
Azok is megérdemlik a nevet, akik sok örömet szereztek a szórakozni vágyóknak! Tar Ferenc, Rozsik Imre, Hagymási Gyula, Vígh Sándor, Vígh
Zsigmond, Kenderesi Imre, Turuczkai Imre, Farmasi József, Nagy Károly,
Papp Mihály, Barna Sándor, Herczeg Imre, Daróczi Zoltán, Papp József,
Kiss János, Daróczi Gyula – majd Oláh Lajos, Risi Sándor, Dóka János,
Mészáros István.
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Az idı pedig fogyott alattam is. 1962-ben tanácselnöknek választottak, mert Dajka József TSz elnök-helyettes lett, és több, idegenbıl jövı kísérlet után sem marad 1-2 évnél tovább, Balogh András sem, és Gáll Antal
sem! Majd újabb közéleti megbízást vállaltam: az akkori idık divatját élı
irodalmi színpadot alakítottunk és vezettem. Sikeres rádió felvétel a nyoma
és egy országos díj a Magyar tájegységek vetélkedıjén elért elsı helyezés!
Kik szólaltak meg a vers, a próza nyelvén? Kovács Irma, Aranyi Marika, +
Radócz Erzsébet, + Nagy Erzsébet, Kollárik Károly, Bai Károly, Jakab Mária, +İri Margit, Papp Ferenc, Török Ilona és Kati, és hát magunk mellett
tudtuk Józsa Kálmán mai polgármester urat, aki akkor már a lelke mélyén
„lelkes helytörténész” volt a maga érdeklıdése mellett. Elnézést azoktól,
akiknek már feledésbe ment a neve, de ha összetalálkozunk, mindjárt
eszembe jut (ezért kell a találkozókat aktívabban látogatni).
Személyesebbnek tőnı záró soraimban arra a farsangi mulatságra
emlékeztetem az olvasót, amikor egy külön rigmus mősort szerkesztve vonultak be az „álarcosok” a kultúrház tömött helyiségébe. Ennek szervezésében jól megnyilvánult az igazi közös akarat és szándék: az orvos és a tanácselnök felesége árulja a jegyeket, az iskolaigazgató, a tsz elnök a védnök, a fiatalok, idısek képviselıje a zsőri. Az İri házaspár, mint Bóni gróf
és Szilvia, és Kovács Irmuska, mint Sába Királynıje lett a nyertes. A rendezık között volt az orvos, a népfront elnök és a futballista.
Összegezve azt mondom, hogy szép volt, érdemes volt. Innen vezetett utam 19 évi tanácselnökséghez Püspökladányba, onnan immár 11 éve
a megyeházára, az egyetemi katedrára.
Jó iskola volt, szép emlékek.
Ma is örülök, ha arra járok, s kezet szoríthatok egy régi ismerıssel., vagy
ismeretlennel, s akkor rákérdezek: Kicsoda édesapád, hátha úgy téged is
megismerlek?”
Azzal búcsúzom: amint fogy a jövı, egyre drágább a múlt! Kívánom
mindenkinek, építkezzen a múltból, s a próféta szavai szerint:
Rakj le útjeleket – emlékezz az ösvényre, melyen jöttél – így lehet teljes az
élet. Ez a rövid élet, abban kell boldognak, hitben, szeretetben gazdagnak
lenni!!!
Kívánja ezt egy – három unokájában gyönyörködı elégedett ember.
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