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úton tolonga-
nak. Sőt, a damaszkuszi úton'
körforgalom van. A:z utóbbi
években sokan szegődtek az
egyház mellé olyanok is, akik
valaha vörös drapéria mögül
papoltak. Nekem nincs szük
ségem hamuszórásra, mert

.mindig kiálltam egyházam és
vallásom mellett. A legva
dabb idó'kben is templomba
jártam, megszenvedtem a hi
temért. Cserébe a tantestület
amolyan hátsó kis kullogója,
megvetettje voltam, gyűlése

ken negatív példaként állí
tottak a többiek elé. Fájt ez
nekem, hogyne fájt volna,
pláne, mikor beteg édesa
nyám, édesapám hírét vette
számkivetettségemnek. Ne
kik az esett rosszul, hogy
tudták, mit adtak gyerme
külr szívébe, és hogy ezért
szenvedni kelL Apám gyak-

, ran mondta: nem baj, odaát
megkapod, amit ígért az Úr.
Apám idős e.mber létére férfi
asan kiállt mellettem, pedig
ötvenhat után a barátok kö
zül is elkerültek egyesek, úgy
tettek az utcán, mintha nem
látnának. Sartre-ral vallot
tam és vallom: "Bármilyenek
is a körülmények, semini
sem magyarázza meg, hogy
árulók legyünk." Én nem let
tem áruló. Akadtak környe
zetemben, akik pénzt fogad
tak el becsületükért cserébe,
pedig Júdás sorsa örök példa.
A júdáspénz elolvad a jós ke
zében, mint Madách: A:z Em
ber tragédiája műve egyik je
lenetében Luciferé. Munká
mért sohasem vártam hálát,
köszönetet, fizetséget. Ennek
ellenére rengeteg gratulációt
fogadhattam, közöttük neves
emberekét, Kunkovács Lász
lótól, Gergely Ágnestól, dr.
Tímár Esztertól, Erdélyi Zsu
zsától. Nem kell egy kitünte
tésból olyan nagy csinnadrat
tát csinálni.

- Az elóbb Madáchot
említette. Gyomaendrő

dön legendák -eringenek

négy gyerek mel~

lett, akkor nekem kötelessé
gem~Beteg, idős szüleim vár
tak otthon, de belevágtunk.
Zsuzsa Endrődre utazott,
ahol két kazettára való arc
haikus imát mentettünk
meg. Első gyűjtését "Hegyet

nyelvi szinten beszél olaszul,
ezért módjában állt összeha
sonlítani a honi anyagot a la
tin imákkal. Kérdezte tólem,
vállalom-e, hogy az ávósok
utódai várhatóan nem nézik
majd jó szemmel kutakodá
sainkat. A:zt feleltem, ha te
me.red

hágék, Lőtőt lépék" címmel
könyvalakban adta ki, az
endrődi anyag nyomtatásra
vár. Megmentettük az end
rődi szent öregek kultúrájá
nak egy darabját, akik azóta
a Szarvasvégi, Gyomavégi

temetőben

nyugszanak.
A párttitká-

, I 'n nemrégi- . rok nem di-"d' Vaszko re ,
A gyomaendro 1 k't"ntetést, Eletfa- csérték meg

k rmány 1 U ," 'rt dben magas o lmazOtt tanarno e e, e n~m

díj"at kapott. A n~ugaE dro"di Tájházat, b e s z é l e k
tI az n meghurcol-

alapította és veze kt'v közéleti szere- tatásról.
k · "' tszottal,l k'évtizede 19 J~ . t rjúban arro er- - Vallásos

pet település~n.Az~~t:l hogyan őrizte hittel, kato-

dezem, val~asoselm
1
últ ötven évben, b:0 - likus meg-

meg önmagat az rte l"smert tudos, győződés-
E ópa-sze , sel nem le-

gyan lett az ur munkatársa, es h e t e t t

dr" ErdélY~ Zs".:sa::n~yoma és Endrőd k ö n n y ű
milyen eselyt J d' ának. sorsa an-

gyu"'Umaraas n~'~

~v:e:'g:l:e:g:e:s~e:::::.__~_----::: pedagó-
gusként közéleti

szerepet vállalt, a tiltott ka
tegóriából' olykor-olykor
átkerült a tűrtbe. Hogyan
tekint vissza utólag erre az
időre?Megérte?

- Olykor furcsaságokat
produkál az élet. Akik egykor
feljelentgettek, most a da-

- Ön nemrégiben kor
mánykitüntetést, Életfa
díjat kapott. Ezt a díjat
rendszerváltás környé
kén alapították, évente
két-három, arra érdemes
polgárt jutalmaznak vele.
Az öri számára mit jelent
ez az elismerés?

- A:z életfa ősi magyar ~o
tívum, bár a fogalom ismert a

fejlettebb vallásrendszerek- Kádár-korban nem volt koc
ben. A tájházban található kázatmentes vállalkozás kül
láda, amelyet életfa-ábrázo- földre szakadt erndrődiekkel

lás díszít. A:z életfa-szimbó- levelezni, mégis megérte.
Ium hűen fejezi ki azt, amit, _ Tanárként indult,
vallok. Bővebben így jelle- közben néprajzi gyűj

mezném ezt a szellemiséget: tésbe fogott. Mi vagy ki
Isten, Haza, Nép, ezek szol- adta az első lökést, indít
gálata. Ezért a munkáért cél- tatást ehhez a munkához?
tudatosan áldoztam egy éle- - A het-
tet. Vállaltam a nehézséget, venes évek-
mert a kommunizmus éppen ben levelet
azon nézeteket üldözte, ame-

kaptam dr.
lyek érvényesüléséért harcol-

Erdélyi Zsu
tam. Rosszakarat gyakran zsanna tu
nehezítette ténykedésemet,

dóstól, aki
láttam és fájt, hogy tudato-

négy gyer
san tették tönkre. a tanyavi-

rnek neve
lágot. Tudtam, a parasztság lése mellett
őrzi ősi kultúráját, nyelvét, felfedezte az
amely megmentendő érték.

archaikus
Köztük éltem. Megtapasztal-

imákat,tam a csodát, népmüvészek
amely műfajhogyan készítenek hegedűt,
nálunk a törökciterát. Elámultam ügyessé-
által elpusztígükön, az asszonyok türel-
tott krónikákmén. Ami kezükbe akadt,

kinccsé vált. Szegényen, oko- ban halt ki,
szerencséresan, takarékosan éltek. A hit,

amely a parasztságban meg- nem végleg. Zsuzsa néprajzi
volt, lassan kivész. Nein úgy gyűjtésbe fog.a Trianon óta .
hittek ezek az emberek, hogy elszakított területeken, Er
folyton-folyvást a templomot délyben; Kárpátalján is,

ezért szálka a hatalom szebújták. A hit bennük élt,
mondhatni életmódjuk volt. mében. Ő Olaszországban
Úgy ettek, ittak, dolgoztak, végezte az egyetemet, anya-

hogy az mind Istennel kezdő
dött. Fiatalként keserűséggel
tapasztaltam, . hogy ezt a
mély hitet Rákosi kiirtani
szeretné. Lékai bíboros sze
rint a lenyesett fa kizöldül 
igen ám, de a szocializmus~

ban sokáig tövestül vágták. A
romlást és rombolást látva
néhányan mentettük, ami
menthető. Gondolom, most
fóleg ezért a díj. Amentés
nem ment könnyen, sőt bün
tetéssel járt. Késóbb ez a
munka lelki ügyévé vált
azoknak, akiknek volt va
lami a szívükbe oltva. Akadt
tanítványom, aki hajnalban
Hunyán kapált, de hazafelé
táskájában régészeti lelete
ket hozott. Sokak lelkében
ébresztettem fel a szülőföld

iránti szeretet vágyát, bár ez
ne tűnjék dicsekvésnek. A
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egy bizo- tek. Akkor mértem fel, mit
nyos párt. végeztünk, mert két óra
állambeli Ma- alatt előadásra készen áll-
dách.bemutatóról, amikor- tunk,. Angyalruhákat lepedő
is egyes funkcionáriusok bó1 készítettünk, összálIítot
inkognitóban érkeztek a tuk a palástok~t, mindenki
tájházba. Hogyan is tör- segített, Dallamok, szöve
tént? gak, megmentett tárgyak -

- Az elSŐK között kap- ez minden. Legutóbb holland .
tunk díjat a Madách-~emu- turlstáknak mondhattam el,
tatóra a SorQs-A1,apítvány~, hogy szegények vagyunk, de
tól, miko\ az alapítvány Ma- . szellemi kincs.ekben gazda
gyarországon . egyáltalán gok. Mire megnéztek 'min
megjelenhetet~. A bemutató dent, megváltozott rólunk a
ürügyén híre terjedt,. hógy véleményük, ugyanis eddig
itt mise van, jöttek is sietve azt hitték, a Balkánho.ztar:
az elvtársak ellenőrizni. tozunk. Egyszerű bútor~k

Nem tudtunk mit tenni, Ma- mutatják itt a.mívességet, de
~ách Imre a darabba bele- kész:ítöik teh~tsége tagadha
uta az Urat, az angyalokat, tatlan.
Lucifert is. Színültig megtelt _ Ba Endrőd kulturá
a ~jh,áz, a ~.ártbizottságr~l . lis, szellemi ereje nem is,_
besugokat kuldtek. ?erme- gazdasági jelentőségené.
szetesen folytattuk es befe- mileg megcsappant. Évti
jeztük az előadást, méltat- zedekkel ezelőtt 14-15 ez-
lan lett volna hozzánk az el- Jlt k 'tt 6-7_" ren e e l • ma ez-
lenkezoJe. Ez a nyolcvanas E'rt 'km t" nk '", ". . ren. e en o mu aj3.
evek kozepen esett meg, Vl- h gy" . ~~~. .. . •.' ,o an ""'bg ossze a saJ-
déken még erős bástyakent ál t l' ül" k?, .. " ... n a os eep esse .
alltak helyukon a polItlkal An k 'd ", , . . - . .na l eJen megsem-
munkatarsak. Megls, ekkor '. 't tt 'k d t

, t"bb t t" k E ., 'k IlUSl e e a gaz ag anya·mar o e mer un . mle - .,
Vllagot, amely a megmara-

szem, a hetvenes években dá l t't' It B
'd hát' k ., s e e emenyese vo. e-

szomsze om . so apuJan . "k"lt k . . l h h,

tt k dt k b h ' 'd" S.zu u. e az ütem e etos-e-se en e . e e ozzam l os , .
, 'k h E d'l ' Z gek, a munkasvonatok elvlt-nem, ogy r e y1 suzsa

- magnójára mondják szöve
geiket.

- Az Endrődi Tájház
múzeumi berkekben jegy
zett intézmény. amelyben
pótolhatatlan értékeket
halmozott fel.

- Akinek a Jóisten gondo
latot, tettet adott, végre kell
hajtania a parancsot. Tilos
rosszul sáfárkodni adottsá
gainkkal, mert egyszer min
denért számot kell adni. Si
került legyőznöm a sok go
noszságot, amellyel pályám
során találkoztam. Mikor
szüleim elhaltak, tanítvá
nyaim álltak mögöttem. Jár
tak a tájházban japánok,
kérték, adjuk le, játsszuk el
a HáTornkiTály~járást. A Ma
gyar Tudományos Akadémi
áról küldték óKet, nem lehe
tett kibújni, Hirosimából jöt-

ték a legjobb .erőinket. A fő

város és környéke elszívta,
beszippantotta a munkabíró
endrődieket. Másrészt, a
pártállam helyi vezetői'nem
láttak tovább az orruknáL
Egy művelt kulák megje
gyezte, nem elvenni kellene
a tóldjét, hanem helybéli
gazdálkodóknak kiosztani.
Öregszólő felé· terjeszked
hettünk volna, hiszen a Kö
rös gátat szab. Egyébként
az elvándorlás országos je
lenségnek számított, nem
helyi sajátosságnak. Az is
igaz, hogy Gyoma ügyesen
szipkázta el az endl"ődi~ket,

Ha a gyomai neveket meg
vakarnánk, talán egyenlő

volna a lélekszám. A ~anyá

ról beköltözó'k EndrőQön

nem kaptak portát, .ezért
odaát építkeztek. Hogy az
elvándorlás, mint társa
dalmi jelenség mit okozott?
Elkeseredést, alkoholiz
must, gyÖkértelenséget. Né- .
hány mezőgazdasági mun~

kához való eszköz, három
porotvatok, fábÓl faragott
kegytárgyak maradtak ír
m~gnak, amelyet elhagyott,
porig rombolt tanyákból
hoztunk ki, A múltat nem

támaszthatjuk fel, csupán
emlékeztethetünk rá. Lelki
ismeretfurdalásra a felelő

söknek lehet okuk.
- Gyomát és Endrődőt

tízegynéhány éve egyesí
tették. a települé~ hat éve
város. Sokáig úgy élt a
köztudatban, hogy ebben

. a házasságban Endrőd a
szegény menyassz·ony.
ezért ennek megfelelően

illik viselkednie. Mit gon-
"dol erről ön. aki ismert
közéleti szereplő'aváros
ban?

- A józan paraszti ész
nálunk sohasem hibádzott,'
csak a tulajdonosát elfelej
tették megkérdezni.. A két
tanácselnök összedugta a
fejét, de sok jó nem sült ki
belőle. A nagy összevoná
sok ideje óta számtalan,
erőszakkal összeboronált
település elvált egymástól,
mi maradtunk. A bajok for
rása, hogy nem egyformá
kultúrákat kapcsoltak ösz
sze, Endrőd katolikus,
Gyoma református. Ha a
gazdagabb testvér mindig
többet kap, a szegényebb
megsérődik. Ezt nem lehet
az ittenielmek megmagya-

rázni, az lrlgység, félté-
kenység ősi emberi tulaj
donság. Mindezzel a fiata
lok keveset törődnek, ÓK: in
kább házasodnak. Endrőd

'öregszik, tíz-húsz év,. és ki
halt utcák, bezárt házak
jellemzik majd. Sajnálom,
hogy hatalmas érték megy
v~szendőbe..

- Mindenesetre tény,
hogy manapság is elég
egy körömnyi gyufaláng,
veszélyben a puskapor.

'Sokak szerint a két gyo
mai általános iskolát end
rődi városatyák szavaza
tainak . köszönhetően

egyesítették, miközben
értelmetlenül ragaszkod
nak a polgármesteri hiva
tal kirendeltségéhez. A
két településrész között
66 millió forintért felé
pült az egyházi iskola, pe
dig a szegény Endrődöt a
jobb módú gyomai cégek.
vállalkozások, adózók
tartják el. Mi erró1 a véle
ménye?

- Ezek .inkább pletykák,
mint·valóság. A szülóK beí
ratják az egyházi iskolába
gyermekeiket, ők dönte
nek. Ki mit mond? Enged
jünk el egy zsák pelyhet a
toronyból, és kérjük meg a
lakosságot, hogy szedjék
össze. Nem vagyok már
igazán aktív közéleti em
beT. ezért óvatosan bírálok.
Aki tenni nem tud, ne kriti
<:á1j')n. Márton Áron püs
pök nt :llondta, Erdélyt a
ma.g,y..\T 2.nyák veszítették
el, mei't csak egy gyerme
ket szült-ek. Így vagyunk
ezzel itt is. Néhány éve
több ezer, a válást szorgal
mazó aláírást gyűjtöttünk

össze, az elképzelést akkor
kivitelezheUük volna.
Azóta megnyugodtak az
endrődiek, nem téma a sza
kítás. Aki szítja a tüzet,
nem egyenes úton jár. Söté
tebb fellegek gyűlnek az ot
szág felett - nézzünk im.
már nagyobbra is.

(Fehér)
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