
A mi falunk 
 
    Egy szénakazal jut először eszembe, melyben minden szál százfelé szalad. 
Nyomában egy-egy arc éled fel, s a hozzá kapcsolódó történetek. Magam előtt 
látom a tájat is, a két domb vonulatát, a Dobogó és a Parlag aljában csordogáló 
Szent László patakot. Partjának két oldalához rét simul, egyik végében ott a 
focipálya, szívem csücske, örömeim örök forrása.  
A boldogság szigete számomra e táj, múltba vesző gyermekkorom világa. Itt 
születtem, növekedtem, innen indultam el az útra, mely egyetemre, a 
nagyvárosba vezetett. Orvos lettem, aki prófétává csak egy másik faluban 
válhat. Itt én életem végéig Öcsi maradok, később esetleg Öcsi bácsi lehetek, de 
doktor úr sohasem. Mennem kellett másik településre, de erős gyökereim miatt 
ugyanabba a világba, amit én nem a magaménak, hanem mindig a miénknek 
éreztem. Egy hely, ahol soha nem maradtam egyedül.  
Csak akkor érdemes valamiről írni, ha az ember igazán szereti, viszont nehéz 
fogalmazni, ha szinte szerelmes szívvel érzel iránta. Egymásra halmozódnak az 
emlékek, nehéz rendet rakni ebben a szénakazalban.  
    Hat és fél évtized telt el világra jövetelem óta. A szülői házamon tábla áll, 
rajta felirat: Horváth kert. A vendéglőben iszogatók közül kevesen tudják, hogy 
milyen nevezetes helyen múlatják az időt: Papp-Váry Elemérné Sziklai Szeréna 
nyaralt itt egykoron, s vetette papírra a híres sorokat: „Hiszek egy Istenben, 
hiszek egy hazában, hiszek Magyarország feltámadásában”. A húszas évektől 
nem volt olyan nap, olyan iskola, hogy e nemzeti imádság ne zendült volna fel 
az ajkakon a trianoni békét követően. 
A születési sorban második voltam, így én Öcsi lettem, s a négy évvel később 
született húgom, de az egész falu számára is az maradtam. Keresztnevemet, a 
Gyulát alig ismerik azon a tájon. 
Szüleim házassága regénybe illően indult. Leányszöktetéssel kezdődött a dolog, 
mert anyai nagyapám ellenezte ezt a kapcsolatot; s amíg élt, soha nem lépte át a 
házunk küszöbét, sem az apu az övét. Kemény ember volt mind a kettő, de 
szerethető és igazságos. Nagyapámat rendszeresen látogattuk, az unokák sosem 
voltak eltiltva. Nem kellett ahhoz névnap, születésnap vagy karácsony, hogy 
meglátogassuk. Peregovics nagypapa egyenes tartású, erős –talán egy kicsit túl 
erős – kissé kopaszodó, bajuszos férfiként él bennem. Rövid télikabátot hordott, 
kezeit a felső zsebbe dugva, peckesen, büszkén járt. Tizenegynéhány holdon 
gazdálkodó, gondolkodó, nemes ember volt, később ő lett az első tsz elnöke. 



Egy fénykép tűnik lelki szemeimbe: nagyszüleim mellett egy délceg katona, egy 
rövidnadrágos siheder és két kislány áll. A legnagyobb Szabados, a három 
apróbb gyerek Peregovics. Az I. Világháború idején a nagyi nagyon szerelmes 
volt, de a vőlegény a frontra került. Ferenc Jóska villámháborút ígért ugyan, de a 
föld népe érezte: hosszú és véres harc vár mindenkire, s ezerszám ott veszhetnek 
a legdaliásabb legények is. Ők elpusztulhatnak, de a gyermekeikben tovább 
élhetnek, s ebbe az utolsó szalmaszálba kapaszkodva élték át a szerelem utolsó 
éjszakáját a terhességtől nem félve, hanem azt remélve. A baka a közismert 
dallal búcsúzott: „Csak egy nap a világ, csak egyetlenegy csók az életünk.” 
Szabados nagybátyám is így fogant, tovább élt benne egy nagyszerű legény, s 
Peregovics nagyapa nemes gondolkodására vall, hogy sajátjaként nevelte fel őt. 
Másik nagyapámat személyesen nem ismertem. Tizenegy gyermeke született, 
apu a tizedik volt, s mire felnőtt sorba került, a „fatert” – ahogy ő nevezte – már 
elvitte a II. Világháború. Apai nagyanyám hosszú életet élt, tésztától dús 
bablevesének íze itt van a számban most is. Amíg a lába bírta, gyakran eljött egy 
szoba-konyhás kis házunkba a Szőlőhegyre.         
Egyszerűen éltünk, apu föld- és erdőműveléssel foglalkozott, majd Tatabányára, 
a fatelepre került, s három műszakban vitte vállán a bányafát húsz éven át. 
Anyám a háztartással, a kerttel, az állatokkal és a három gyerekkel törődött. 
Éltünk, mint mindenki más. Az egyik szomszédban négy gyerek, a másikban 
kettő, az út túloldalán négy fiú, mellettük két kislány és egy fiú csintalankodott. 
Otthon, a házban alig voltunk, az utcán és az udvarokban nőttünk fel, ha éppen 
nem kellett menni az iskolába. Ha heten hancúroztunk egy udvarban, hét szelet 
lekváros kenyér, ha rossz fát tettünk a tűzre, hét nyakleves lett kiosztva. Etette és 
ütötte, szidta és szerette mindenki a szomszéd gyerekét is, mintha csak a sajátja 
lett volna.  
A gondtalan gyermekéveket korán kiegészítette a munka. Nem kell nagy 
dolgokra gondolni, a legtöbben libapásztorkodással kezdtük. Szerettem ezeket 
az órákat, mert egyedül voltam ugyan, de alsó tagozatos koromban már faltam a 
betűket, s a legelőre könyvet vittem magammal. Gárdonyi, Mikszáth, Móricz és 
Móra hamar a barátaim lettek; Fekete István és Bársony István vadászkalandjai, 
Dékány András tengerre hívó meséi kedvenceimmé váltak. Az én falum 
novellafüzérében otthon éreztem magam, de a Göre Gábor történetek már 
bántottak egy kicsit, mulatságos, de kínosan műveletlen figurák voltak.  
Anyám gyöngybetűi, hibátlan helyesírása után értetlenül olvastam ezeket a 
sorokat: „Testömet ajánlom a Zistennek, lölkömet a fődnek, vagyishogy 
mögforditva, nem azér pedig mintha mán szalmára töttek vóna, hanem mer 



elvégeztük, hogy az Ezöredik esztendő mögünneplésén münk is ott lögyünk, 
mert úgy dukál, hogy ott lögyön mindön magyar embör a ki ott löhet.” Göre 
Gábor bíró úr: Tapasztalatok 
Móricz Zsigmonddal is úgy jártam, hogy először faltam a Légy jó mindhalálig 
minden betűjét, de az Égi madár már nem tudott magával ragadni, ezek a figurák 
nem voltak ismerősök. A hét krajcár és a Fillentő még könnyeket csalt a 
szemembe, de Az első nap az iskolában, vagy a Magyar költő dicsősége már 
nem adta vissza számomra a falu hiteles hangulatát. Már felnőttként került a 
kezembe Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete, s Móriczról írt 
megállapításaival mélységesen egyetértek: „Romlott indulatú, érzéki hősei 
mellett csak itt-ott tűnnek fel munkáiban jó érzésű emberek. Nem a jóság és 
igazság diadalmaskodik a falu világában, hanem a hitványság és paráznaság, s a 
semmiházi emberek ravasz könyörtelensége. A magyar lélek nem üdül, hanem 
elkeseredik az ilyen művek olvasásakor.” Pósa Lajos két mondása jut erről 
eszembe: „Ha költő vagy, ne turkálj a szemétben!”. A másikkal Bródy Sándort 
tisztelte meg, aki a Tanítónő kéziratát megmutatta. „Olyat írj, ami 99-re 
jellemző, ne olyat, ami csak arra az egyre!” 
Valami hasonlót éreztem és érzek én is. Visszagondolva és újra olvasva a 
klasszikusokat, egyre szilárdabb a véleményem: én nem ilyennek ismertem a 
falusi embereket. A legtöbbje szorgalmas, jó akaratú, a végtelenségig becsületes, 
a mindennapos munka és a föld megszállottja volt. Kevés beszédű, de sokat 
mondó, a szöget a legtöbbször a fején találó öregek jutnak az eszembe. Közöttük 
is akadt alkoholista, verekedő, lassú észjárású, makacs, kötekedő, de nem ez volt 
a jellemző. (Még a rendszerváltáskor is élt belőlük tiszta gondolkodású: 
Nagyobb gödröt csinálnak ezek, mint amekkorát be kellene temetni. – mondta 
Gál Jani bácsi, a szomszéd.)      
A szívemhez, és a valósághoz is a legközelebb Bársony István ábrázolása áll. Az 
ő figurái, eseményleírásai, emberábrázolása, gondolatai a földről és művelőiről 
szeretettel szólnak, hozzáértésről tanúskodnak. 
A falun élők, de áttételesen minden ember számára a legfontosabb a föld. 
„Benned van a múltunk, belőled fakad a jövendőnk; te öleled magadhoz létünk 
kezdetét és végét; te vagy mindenünk: erőnk, fejlődésünk, éléstárunk, örök 
pihenésünk. 

   Ha megfekszem homokbuckáid sárga katlanában; ugyanazt a meg nem 
fogyatkozó vonzalmat érzem irántad, mintha az Alföld fekete humuszát taposom. 
  Szeretlek önmagadért, azért a sok jóért, amiben az embert részesíted, azért a 
pártfogásért, amit mindenkorra ígérsz!… 



S ha egyszer elkövetkezik ránk a küzdelmek vége, a prózai kimerülés utolsó foka, 
te akkor is hű és jóságos maradsz gyermekeidhez, földanyánk! 
Odasimulunk mind a kebledhez, ahol megkezdjük az örökös szunnyadást, s te 
körülveszel majd gyöngéd kímélettel és beolvasztasz a saját szívedbe… 
Akik utánunk következnek az évszázadok lepergése közben: benned találnak újra 
minket, apáinkat, akiknek eszményképük volt az őserő, a föld.” Bársony I: Csend 
 
Művelője, a gazda úgy ismerte, mint a juhász a birkáit, aki száz közt is pontosan 
tudja, melyik egyik, melyik másik, neki nincs két egyforma. A parasztember is, 
ha kiment tavasszal a határba, első pillanatra látta, ha elmozdult a mezsgyekő, 
ha akár csak egy öllel is kisebb lett a parcella: „A mezsgye azt jelenti, hogy eddig 
az enyém, túl rajta a másé. Két ilyen mezsgye közt minden rög, minden szál 
termés együvé tartozik. A mezsgye tehát a jog és az igazság őre, tanúja, 
bizonyítéka, amelyet nem szabad megsérteni, fondorlatosan leszántani, s így 
mozdítani el ősi helyéből. 
     Nincs is olyan elvetemedett gazember, aki ilyesmit meg merne próbálni. Az 
ilyen ellen fellázadna az egész falu és kivetné magából. Mert aki lovat lop, az 
még lehet a virtusában megtűrt ember, akin hadd keresse az igazságot a 
törvény... A mezsgye szent és sérthetetlen.”  Bársony István: Az én világom  
Szent és sérthetetlen, akár a család és az otthon, melynek melegét féltő gonddal 
őrzik a mi világunkban.  
Ragaszkodás a földhöz, az otthonhoz, egymáshoz. Nagyapám még az iskolai  
tankönyvében találkozott az alábbi sorokkal: „Ebéd után nagyon jó volt itt a 
kiterített gyékényen egyet szundítani, este megható volt hallgatni a falusi harang 
csengését-bongását, amíg el nem csendesült minden. 
    Az ember önkéntelenül is összetette a kezét, s imádkozott. 
    Nagy benső öröm, igazi mély boldogság volt az. 
    Ha azt mondta volna valami égi hatalmasság: maradjatok itt örökre, el ne 
menjetek innen, mert ez a ti otthonotok, aminőt soha, sehol többé nem találtok; 
szívesen ottmaradtunk volna. 
    De nem szólt mihozzánk így senki sem. 
    Inkább még jött az élet sok mindenféle ügyes-bajos nyomorúsága, és 
elszólongatott bennünket onnan. 
    Elmentünk, elköltöztünk. 
 A kis húgom tapsolt, örült, hogy milyen szép új világot fogunk megismerni. 
Milyen más lehet, mennyivel szebb lehet a nagyvilág, mint ez a falusi kert, ahol 
minden nyáron ugyanazok a virágok nyílnak, ugyanolyan fajta finom borsót meg 



babot termel az édesanyánk, aki szegény, folyvást ugyanúgy bosszankodik és 
szidja a kotkodácsoló tyúkot, a csipegő-pittyegő csirkét, ha ki meri kaparni az ő 
drága veteményét. 
 
    És elmúlt sok esztendő. 
    Megismertük a nagyvilágot, amelytől olyan sokat vártunk, amelyet olyan 
gyönyörűnek hittünk. 
    Láttuk a sok hiú csillogást és a sok hamis gyémántot, ami nemcsak az ujjukon 
ragyog az embereknek, hanem sokszor a szemükben is, a lelkükben is. 
    És visszakívánkoztunk a mi kis kertünkbe, ahol minden, de minden olyan 
nagyon igaz és őszinte volt mindig.” Bársony István: Az elveszett Paradicsom 
Semmi nem lehet fenékig tejfel. Faluhelyen is kidőlt néha a liszt, s nincs minden 
templom mellett „békítő szoba”, ahova két hétre bezárják beszélgetni a válni 
szándékozókat. Higgadjanak le, nyugodjanak meg. Abban az erdélyi faluban, 
ahol ez még ma is élő szokás, az utóbbi tíz évben egy válásra került sor, a 
többiek megbékéltek egymással. 
Bársony István falusi alakjai sem háborognak, hanem bölcsen túllépnek a 
dolgokon. Csergő Balázs molnárlegény esete jó példa erre. Feleségül vett egy 
lányt, akit mintha könnyebben adtak volna, valószínűleg azért, mert egy másik 
legény – akihez nem akarták hozzáadni – már a kelletén túl is bent volt a lány 
szívében. Egy téli napon hűlt helyét találta az ifjú arának. Hűséges kutyájával 
útnak indult s hosszas keresés után egykori babája ölében találta meg az 
asszonyt egy idegen házban. Belesett az ablakon, s így gondolkodott: „Ha ő 
most belépne s egyet intene ennek a lompos Bundásnak, milyen nagy komédia 
lenne abból. Hogy szorítanák össze az éles farkasfogak az asszonycsábító legény 
gégéjét! S neki még csak a haja szála se görbülhetne meg érte, had keresné a 
törvény a kutyán a maga jussát. 
     Hanem akkor ez a szép asszony megint csak az ő nyakába találna szakadni, 
az pedig bolond bosszúállás lenne egy okos embertől. 
     Had legyen csak ezentúl inkább a deli legény gondja az a hűséges asszony. 
     Még egy pillantást vetett a szobába, de rögtön elfordult. Azok ketten nagyon 
is biztonságban érezték magukat s majd felfalták egymást. 
     Megtörölte a homlokát, kiverte a makrapipáját s nyugodtan, gondosan 
megtömte. Azután, amikor kicsiholt, félreállt, nehogy belülről valamiképpen 
észrevegyék a tapló sziporkáját. 
     Csettintett Bundásnak s bodor füstöket fújva, nyugodt lelkiismerettel indult 
vissza a havon, hazafelé, a dobrai malom irányába.”Bársony István: Nyomok a 

pusztában 



 
    A mi falunkban is megtörtént egy s más. Megestek lányok, akadtak tiltott 
szerelmek, házasságtörés is előfordult, de a jellemző mégis más volt. Csendesen 
csordogált a Szent László patak, s ha télvíz idején kiöntött medréből, a rétet jég 
borította, korcsolyázva mehettünk iskolába. Az igazgató bácsi engedélyével a 
csavaros korcsolyák az órán is fennmaradhattak. Aki felelt, az olajos padlón 
kicsoszogott, s a szünetnek viszont minden percét a fellocsolt udvaron 
csúszkálva tölthettük. Mészáros igazgató úr arra is figyelt, hogy az alma és a 
körte magját mindenki skatulyába gyűjtse. Az aprócska szemek tavasszal az 
iskola kertjének földjébe kerültek, csemetéket neveltünk, szemezni, oltani 
tanultunk, s amikor kiültetésre került a sor, üzent a szüleinknek. 
- Kérdezzétek meg otthon, milyen gyümölcsfákra van szükség! Ingyen viheti el 
mindenki.  
Meddig nőnek ezek a fák? Meddig őrzik a közös emlékeket? Ameddig bennem 
élnek, addig bizonyosan. 
      


