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BENK.
A múladozó lakodalomban ébrenlétemből riadok föl a település mivoltára.
Üldözött falu. A pár száz lelkes közösség Mándok társközsége. Az se könnyű kenyér. Társközségnek lenni. A bürokráciát leépítő törekvéseinkben felénk is tagositottuk a bizonyos lakosságszám alatti községeket. Hogy kevesebb legyen a költség,
a netáni kiskirályság.
Nagyszavú rendeletek védelmezik a társult kicsiket, hogy a nagyok be ne árnyékoljanak nekik. De hát azért beárnyékolnak. A régi mérték- és értékrendek
megváltoznak, mert elértelmetlenednek, és a régen nagy bölcsességet magukban
hurcoló közmondások is kiüresednek, tán hazuggá is válnak. Pedig az ilyen társulásoknál könnyen az ember szájára szalad a valamikori igaz szólás: jó a nagy fa
árnyékában. Vagy: nagy tűznél hamarébb rottyan az étel! Hanem a nagy fa árnyékában a napon szerető virág megsápad. És hosszú keze legyen a kisközségnek, hogy
a nagy tűz parazsához nyújtsa a paszuly leveses fazekát.
A nagyközség nagy tüze mellett az melegszik hamarébb, aki közelébb ül hozzá.
Nini, ez a régi közmondás milyen maiságot hurcol magában most is!
A nagyközségben víztorony van már, amott még ásott kút. Igaz, magánhidroforoknak való készülékeket árulnak a nagyközségben. Él is vele a kisközségben, aki bukszával bírja. Mert villany már van. De hát itt még akad ház, ahová
nem szalad be az áram. öreg házak öreg lakóihoz. Nem utálnák pedig. Vagy olyan
családoknál ég a cilinderes lámpa, amelyek a maguk kormányzásában áthatolhatatlan vakondtúrást találnak maguk előtt.
A kisközség mosógépét, televízióját csak akkor javítja ki a nagyközségben lakó
szerelő, ha a saját területének legszélső házában is rendbe rakta a megbetegedett
szerszámokat. A kenyeres kocsi is akkor megy ki, ha emitt jóllaktak.
Sok a kisközség behozhatatlan hátránya. Orvosért, patikáért, igazságért, rávonatkozó tudnivalóért be kell ballagjon a nagyba. A pedagógusok is oda települnek. Tovább hervad a lélekszám. Itt nem érdemes építeni, az isten háta mögött!
Amott hamarébb érik a közszolgáltatásokat. Könyvtárosi szemmel nézve, tájékunkon szomorúságokat látok. Viruló kis parkettás, jól ellátott könyvtárainkban a pókok szőnek-fonnak. Hetenként egyszer is elég nyitva tartani messzire világító társközségi könyvtárainkat. Nem megy bele a régi olvasó. Az aktív elmenekül, a megmaradt magabíró nekifekszik a háztájinak. Hogy erőre kapjon, tán az elmeneküléshez, tán a maradás városiasításához. Nem is ér rá olvasni. Információs központnak
ott a kocsma. Ott mindent tudnak. Meleg is van, sokáig nyitva tart. Annak pirosodik a paradicsom.
A boltnak már nem. A bolt is csak a napi árucikkeket tartja. Kenyeret, tejet,
kolbászárut. Egy jóképű kapáért, ha a régi fölmondja a szolgálatot, a nagyközségbe
kell menni. Egy meleg zokniért járműre kell ülni.
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Világjelenség! Az amerikai farmer is kocsiba ül, ahogy mai regényekben olvassuk, s beszerzi létének egész heti szükségletét. Csak hát az úgy is kezdte. Autóval,
távolsággal. De most, minden észokok dacára, mintha visszafelé mennénk. Hogy
nekifuthassunk?
Meg lehet szokni?
Benk megszokhatta léte több száz éves mivoltában. Történelme során csak
egy-egy kintlakó birtokos idejében mondhatta, mindene itt van. A bíró, a deres,
a pincebörtön, a magtár, ahonnét negyedévenként szétmérték a kommenciót.
Benk tépázottabb történelmi múltú, mint az ezeréves, sokat próbált Tápé. Pedig
annak is akadt módja a tápláló Tiszával, tatárral, törökkel megbirkózni. Szeged
1948-ig villanyt sem adott neki, csak árnyékot.
Hanem Benkkel megesett, ami a máig létező több száz tiszai település közül
nem sokkal, hogy az istápoló Tisza-anya a jobb partjáról átkergette a balra. Annyi
lehetett ez a folyónak, mint egy tehervivőnek füveszsákját egyikről a másikra átdobni. Tett ugyan a Tisza goromba lépéseket lejjebb való településeivel is. Az évszázadok során Szentesnek félvárosnyi utcáit döntögette magába. Kiásta alóluk a
talajt. Benkkel úgy bánt, hogy egyutcás háznyájacskáját elnyelte. De ebből egy
fogpiszkálónyi gerendaszilánk nem is maradt. Csak a megmenekült lakosok tudatában, vágyaiban élt. Födél nélkül, egymásba kapaszkodó házsorok nélkül hogy is
lehettek volna sokáig? Annyira vágyták a tűzhelyet, a védettebbnek hitt másik
parton, mint a fecskék, nyálukkal ragasztva, emberzsírral vízhatlanítva r a k t á k
házaikat a Tisza tenyerébe. Hová is tágulhattak volna? Világgá szaladni? Soha!
Az akkoriban alig kétszáz lelkes embergomolyag nem fordított hátat a Tiszának. Ásóra, kapára! Benk nem szűnhet meg!
A Tisza-könyökben, ahogy Záhonytól visszafordul a folyó, ötvenházas falut
raktak. Pár száz méterrel szembe a régi hellyel. Mégis mennyire más világ. Akár a
benne elkövetkezett élet.
Amikor 1297-ben adománylevélbe írják a nevét, zavaros történelmi á r a d m á n y ban úszik a drága magyar haza. A Tisza minden hordalékával tisztább, mint az
akkori idők folyása, ötven évvel vagyunk a tatárjárás után. Ez a Csák Máték és
más kiskirályok kora. V. István fia, közismertebb nevén Kun László, az ország
elnéptelenedett területének belakosításával foglalkozik. Buzgón munkálkodik a behívott kunok megszelídítésén, letelepítésén, fegyveres ereje révén a határvédő limesek kiépítésén. Ennek a gyepűrendszernek egyik láncszeme Benk. A védelmi övezet
a Tiszára támaszkodva mélységben is tagozódik. Vizek, lápok, bercelek, földvárak,
falvak láncolata ez. Ma már csak helynevek őrzik az egykori láncolat nyomvonalát.
Nyírlövő, Őrmező, Örladány, őrpátroha, Lövő, Csobajdlövő, Ör, Városlövő, Dobos stb.
A védővonal Záhonytól Tokajig húzódott. Élet- és vagyonmentő szükségét nem
akkor találták föl. A magyarok beköltözése előtt is próbált, lakott helyek voltak
ezek. Például az avar puszták bolgár fönnhatóságának idején. Feltehető, hogy az
avarok is náluknál fejlettebb népektől leshették el a több napi járóföldes védelmi
rendszer hasznosságát. Benk létezett Kun László előtt is. A kunok évtizedes k ü lönbségekkel, több hullámban érkeztek erre a tájra. Először görög hittérítők, örmény kereskedők kíséretében. Az igazi nagy kun áradat, negyvenezer fegyveres,
1238-ban érkezett a tatároktól a Kalka vizénél elszenvedett vereség után. IV. Bélánál kopogtattak bebocsátásért. Harcias, nyughatatlan népek voltak, ezért a FelsőTisza két partján, elég mostoha területen kapták királyi járandóságukat, amiért
cserében a magyar hatalom szerette volna őket rendes házakban lakatni, keresztény hitre téríteni.
A Kálti Márk Képes Krónikájának egyik ábrázolásán Lajos király környezetében öt főkunt láthatunk. Fejedelmi alakok. Bokáig érő selyemkaftánban, törökös
bugyogóban, aranyzsinórral megkötött csőrorrú saruban állnak. Barna hajúak, b a j szosak, fésült szakállúak. Egyiknek kezében nyíl, a másikéban kard, a harmadikéban pajzs, a többiekében is ölő szerszámok. Tartásuk egyenes. A meghódolásnak,
hajlongásnak semmi jele.
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Nyakas kunok! Én mondhatom, öregapámat jámbor egysejtű embernek ismertem. Köszönt a bodzafának is. Szorgalmas volt, az ördögöt kihajtotta lyukából, ha
értelmét látta. Kun létét gyermekkoromban nem latolgattuk, mert én Békés megyében révészelődtem ennek a világnak a partjára. Nagyapám szülőföldjét csak
katonakoromban puszilhattam meg, amikor ő már kilencvenéves korában újra hazaköltözött, meghalni. 1957 tavaszán Hatvan városából őriztem a hazát. Minden
szombaton elengedtek bennünket, azzal a paranccsal, hogy hétfőn hajnalra érjünk
vissza. Szegedet nem lehetett annyi idő alatt megjárni. Lepattantam nagyapámhoz,
Jászberénybe. Éppen akkoriban az ország lecsillapításán működött a politika.
Berénybe is országos politikust vártak. Ahogy vasárnapra fölvirradunk, azt mondja
öregapám: — Na, gyerekem, hallgassuk meg ezt a szónokot, hátha megmondja,
merről kel föl ezután miránk a nap?
A Lehel-szálló erkélyéről szálltak az igék. A kunok, jászok tízezres tömege
hömpölygött a téren. Az illető politikus az előző napokban Bács megyei helységekben szónokolt. A tegnapi megszólítás még ott bizsergett a száján. Amikor belesóhajtott a mikrofonba, úgy kezdett: Kedves kiskunok! A tömeg fölmorajlott. Nagyapám
is tipródott. Néhány percnyi zajgás után ú j mondat: Kedves nagykunok és jászok!
Nagyapám égnek emelte a kezét: — Na, azért!
A gyűlés utáni ebédnél faggatom nagyapámat. Mire volt jó ez a nagy zúgás?
— Hát kiskunoknak nevezett bennünket.
— Hát azoknak is földig ér a lábuk. Jászberényben születtél, akkor mi vagy
te, jász vagy kun?
— Én azt nem tudom, de kiskun nem vagyok! Látod, a tízezer ember közül egy
sem vállalta.
— Nyakasok.
— Ügy lehet, az tartott meg bennünket. A nyakasság.
Benk nevének papírra vetése előtt, a feudális anarchia posványában úszik az
ország. Mindenki úr akar itt lenni. Az Abák, a Csákok. De nyújtogatják felénk
kezüket a csehek, morvák, a Habsburgok. Velence az ország delén levő négy-öt
városunkat bekebelezte. Amikor a pápa keresztes hadakat küld a pogány kunok
ellen, Kun László a nagáj tatárok segítségéért kiált. Jönnek tűzzel-vassal. A kunok,
hogy nagyobb legyen a nyomorúság, bosszúsan dúlják föl a Dunántúlt. László haragjában a pápa követét adja fegyveresei kezére agyonnyilazásra. Az anyakirálynő
megszökteti a halálra szánt legátust, a bosszús kunok föllázadtak a királyi hatalom
ellen. Vezérük Oldamúr, a hódmezei csatában vereséget szenvedett. Esett az eső,
az állati bélből készült íjak megereszkedtek, nem röpítették ki a nyílvesszőket.
A maradék sereg újra kiköltözött Havasalföldre. Az itthon maradottak meggyilkolták a 28 éves királyt, Kun Lászlót.
Benk lakói póri népek, szolgák, várkatonák, szabadosok, vívók, menekülők, kik
kapott sebeikre, bajaikra faluközösségük örök melegében találták meg a gyógyírt.
Olykor a leleszi prépostság ügyel rájuk, máskor gyepűbárók tizedelik el a termésüket. Nemritkán rájuk rontó, települő idegen katonaság nyomorgatja őket. Azután
megint vizek, tüzek, ragadványos járványok. A közéjük költöző földbirtokosok alá
szívesen odaadták magukat. Akik elmúltak, de születtek helyettük újak. Volt idő,
amikor egészen elgazdátlanodtak, mégis együtt maradtak. Tán annak a földvárnak
a révén, ami határuk és Endes puszta között haloványocskán ma is mutatja magát. Ezekből a földhányadékokból a kőből rakottak mellett a t á j arcán ma is kitapinthatunk néhányat. Ilyen a közeli Hímös. Mészöly szófejtése szerint a hímös
a karó, amivel sűrűn körültűzdelnek egy földhányást, azt alaposan befonják fűzzel.
, A fonadékot megtöltik földdel. Kész az erősség. Ez a hímös.
Napjainkban a népmesék hímes udvarát az olvasó néha valami díszesen kialakított udvarnak foghatja föl. Pedig hát vár az.
A földvárak rengeteg gyalogmunkát, igát kívántak. És értő embert. Annak
megépítéséhez gyakran messzi földről csábították ide a mestert, aki olykor szökve
mentette az életét, ha elkészült a munkájával, mivel az építtető vigyázott arra, hogy
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az ellenség kezére ne játszódjanak az egyszerű, de rejtekes járatokkal, alagutakkal
készült erősség tudnivalói. A hímes sánccal erődített földvár emberi lakásra is alkalmasnak készült. Félig leásott házak benne, állattartásra való istállók, földbe v á j t
gabonatartók, kutak, fegyvertárak. És palota a várúrnak. Néha tapasztott falú.
A mai népek szóbeli emlékei között ez a kor csak sóhajtásokban maradt meg.
Kun László szekere, mondják a végtelen szegénységre, amikor ember húzza a
hámot.
Ám Benkben, mint mákszemben az eljövendő élet, benne maradhatott minden.
A gyökérzet, szárazat, virágzat, a kiteljesedésig. Csak éppen a szeleket, a beporzó
méheket nem hordhatta magában.
A tizennégy emberi generáció idegrendszerében ott a lenyomata annak az életnek. Szidolozom a mákszemnyi Benk glóriáját. Az ő révén a föld színéről sok eltűnt
falu sorsába belelámpázhatok.

MÁNDOK
Tóth Ernő rokonom révén nyomás szavú emberre találok ebben a nagy faluban.
Régről lakott település. A Tisza, meg a vele cimboráló szelek, magaslatokat v a r á zsoltak a falu alá. A Tetenke domb ötvenméteres, s neve tán a tekintetből eredezhet, mivel innét messzire el lehetett látni. A falu környékét csak állóvizek vették
körül, ezért a malmai is járgányos lóval, ökörrel mozdultak. Ezért áttételesen közösködik a többi víz menti településsel. Nagyságrendje szerint egy időben vagy
65 éven keresztül, a tiszai járás székhelyéül szolgált. Nevét a mélyebbre ásó kutatók szeretik valamilyen tulajdonos személynevéből eredeztetni, de végső összegzésként biztosat egy tanulmányíró sem tudott eddig az asztalra tenni. Pedig az évszázadok során sokféle okkal-móddal megidéződik Mándok. Birtokpörökben, a török
hódoltság idején adózási ügyekben, a különböző háborúságok révén a porcióért,
katonaállításért írogatták le súlyos fenyegetések ígérgetése közben a nevét. Mándok
rendületlenül áll a Tetenke tetején.
Gazdái eladósodásuk révén sokszor cserélődnek a bérlők. Hosszú ideig a Losonczi család birtokteste, később a Forgáchoké. A nép szája Mándok nevét ebből az
adom-veszem világból következteti. Szerintük egyszer valamelyik földesúr hűséges
kengyelfutójának adományozta Mándokot. Az egy este, nyelvét kiöltve esik a faluba,
annyit vakkant, hogy ettől a pillanattól kezdve itt minden az övé. Kérdik tőle a
jobbágyok, hogy mi a neve. De az nem sietett a válasszal. Ahogy jól bevacsorázott,
annyit mondott, hogy m a j d mondok holnap. A régi jobbágyok iszogattak az ú j
úrral. Faggatták, mi a neve. De az csak hajtogatta: mondok holnap, mondok holnap! Holnapra az ú j birtokos meghalt. Így a lakosok nem tudták meg, mi a neve.
Az elhunyt úr, kicsit kunos kiejtéssel, ázó nyelvjárásban beszélt, tehát azt mondta,
mándok holnap, mándok holnap. Így lett Mándok. Amikor jött az ú j gazda, az nem
halt meg. Tudomásul vette, hogy Mándokon él. Rakatott magának kőből való udvarházat, erős, védhető fallal kerítve. Kastélya ajtóit, kapuit megvasaltatta. A környéknek oltalmat kínált. Fönnhatósága kiterjedt a tájra. Az ilyen alakulást napjainkban természetes földrajzi központnak nevezik. Lassan az utak is beletaláltak
Mándokba. Volt is miért idejönni. Vásározó hely. Ítélethirdető, igazlátó, malmos,
boltos, kocsmás, templomos. Az ukrán vallásúaknak cerkofban rebegték el a miatyánkot, a görögkeletieknek görögül, pásztoruk magyarul szólt a katolikusokhoz.
És a kegyúr mindhárom egyház fölött a mindenkori birtokos.
Ahogy terebélyesedett a falu, a későbbi ideköltözőknek már nem jutott hely a
szárazulatokon. Leszorultak a laposokba. Idekötő, ragasztó anyagul, földet osztottak,
persze a rosszabbjából, az éheseknek. Telekhelyek is mérődtek. Nyomortanyák
rajtuk.
Az irodalom Mikszáthtól Jókain át Féja Gézáig koronként érdeklődött Mándok
iránt. Féja Géza így ír:
„Azután Szabolcsba utaztam. Mándokra. A szegénység fertályát »Kanadának«
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nevezték, mivel talajvizes területre telepítették a kétkezieket. Esős időben lakásuk
földpadlója lekvárszerűvé vált. Ám ez még hagyján, de huzamosabb esőzések idején
némelyik házban a feltörő talajvíz elérte az ablakot. A faluszéli házikóban szállottam meg. A házigazda bedurrantott a kis dobkályhába, kellemes meleg terjengett.
Gyorsan elaludtam, éjfél tájban felébredtem, hát csupa víz a fejem, pedig nem
izzadtam, hanem kihűlt a kályha, s véle a levegő, tehát a talajnedv harmata csapódott a fejemre. Reggelre nyirkos lett a ruhám, a fehérneműm, jó ideig dideregtem, míg megszáradtak rajtam. Vizet kértem, húzták a kútból, lilásszerű, zavaros
volt, nem merészeltem inni belőle.
— Márpedig nékünk ezt kell innunk, ha nem akarunk szomjan veszni — mesélte a szomszéd.
— Első feleségem és három gyermekem tífuszban halt meg, négy temetésem
volt két esztendő alatt. Nincs itten jóravaló család, ahol tífusz vagy vérhas ne lett
volna.
— Forralni kellene a vizet — kockáztattam meg.
A szomszéd a fejét fogta, és kacagott kínjában.
— Főzni a vizet? Nincsen fa az egész határban.
Alig eszünk meleg ételt Nyárra elfogy a kamrából minden, a szegénység rárohan a nyersre, az uborkára, a dinnyére, a tökre, és jön a vérhas. Pusztul a felnőtt, de még inkább a gyerek!"
Mándok maiságáról hangos szóval beszélget ő maga. A most fölcsöpörödő generáció már csak helytörténeti munkákból veszi tudomásul, milyen volt a falu
Kanadája.

IMRE LAJOS METSZETE
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