ÚJABB KÖNYV : RÉGI MESTERSZÁLLÁSI CSALÁDOK II.
Kedves Mesterszállásiak, Elszármazottak!
A tavaly decemberben megjelent könyvünk három nap alatt elfogyott. Januárban újból kiadtuk, de már ebből is csak 60 db maradt. A nagy érdeklődésre tekintettel újabb könyv kiadását tervezzük. Azokra számítunk, akik még egy családot szeretnének bemutatni, akik most kívánnak bekapcsolódni, vagy eddig nem is
ismerték ezt a lehetőséget.
Nincs okunk a változtatásra, olyan formában, úgy fogjuk megjelentetni, mint az előzőt:
1. Tehát minden jelentkező, író kap egy-három oldalt, ahol oldalanként közreadhat 1-3 valóban régi, legalább 50 éves képet felmenőiről. Leírhatja, kik vannak rajta, mikori a felvétel, mikor és honnan jöttek ide,
hol laktak, hogyan alakult az életük, érdekes történetet is megoszthat róluk, hol élnek leszármazottaik. Az
oldalon szerepelni fog a közreadó, író neve, lakóhelye, öt évnél nem régebbi arcképe. (Az internetes oldalon
(mesterszallas.hu) bemutatjuk a borítót és három oldalt azok számára, akik még nem látták a könyvet.)
A könyv képgalériájába olyan érdekes, régi képeket keresünk, amelyek nem férnek rá a családi oldalakra,
vagy más személyeket, csoportokat, kiadványokat, épületeket ábrázolnak.
2. Csak a célkitűzésünknek és szerkesztési elveinknek megfelelő oldal jelenik meg, a tartalomért mindenki
maga felel.
3. A szöveg megírásában, fotók digitalizálásában és a szövegszerkesztésben kérje gyerekei, unokái segítségét, de ahol nincs erre lehetőség, szívesen segítünk! (Az oldal mérete: A5, a kép és szövegmező: 12x18,5
cm, a betűk típusa, mérete: Times New Roman, 11-es. A képeket és a szöveget LibreOffice Writer (.odt)
formátumban, vagy .jpeg (kép) és Word 1997-2003 (szöveg) formátumban küldje el! Mi megszerkesztjük az
oldalt, és egyeztetésre, jóváhagyásra visszaküldjük.).
4. Az oldal megjelenésének feltétele az író közléshez való hozzájárulása, és 3 db könyv (kettő oldal = 4
db, három oldal = 5 db) megvásárlásának vállalása. A könyv akkor jelenik meg ilyen tartalommal
önállóan, ha július 15-ig legalább 90 oldal összejön. Akkor is megjelentetjük, ha csak 40-50 családi
oldal jön össze, de ebben az esetben társítani fogjuk az alább ismertetett kiadványunkkal. Persze abból
is lenni kell legalább 40-50 oldalnak, azaz együttesen minimum 90 oldalnak!
5. A könyv A5-ös méretben, ragasztott kötéssel, színes borítóval készül. Egy könyv legfeljebb 1500 forintba (ha 112 oldalnál hosszabb lesz, akkor legfeljebb 1800 forintba) kerül. December 10-ig átveheti a
könyvet, és megajándékozhatja vele szeretteit.
RÉGI TÖRTÉNETEK (MESTERSZÁLLÁSIAKTÓL, MESTERSZÁLLÁSIAKRÓL)
Ez a munkacíme új kiadványunknak, amely remélhetőleg ugyanolyan sikeres lesz, mint az elődje! Ebben
nem életrajzokat, hanem régi, legalább 50 éves történeteket szeretnénk közreadni! Lényeges, hogy
mesterszállási embertől eredjen, mesterszállásiakról szóljon, vagy akár másokról is!
Foglalkozhat az élet sorsfordító pillanataival, szerencséről, szerencsétlenségről egyaránt beszámolhat. Szomorú, elgondolkoztató vagy vidám epizód egyaránt jöhet! Szólhat az iskoláról, katonaságról, szerelemről,
házasságról, családról, szórakozásról, munkáról, halálról, és még ki tudja miről. Lehetőleg érdekes legyen,
jellemző a múltra, esetleg éppen abból kirívó!
Olyan formában kellene leírni, ahogy régen disznótorban, névnapon, ünnepi alkalommal komótosan elmesélték! Ahogyan a nagyszülő az unokáknak, a szülő a gyerekeinek, a rokonoknak, barátoknak tovább adta,
néha szinte unásig ismételve. Elmondhatja a közreadó, vagy szájába adhatja annak, akitől hallotta.
Ezzel az ismertetővel ötleteket akartunk adni. A további részletek, és magyarázatok helyett a lap másik oldalán bemutatunk három történetet, ami reméljük meghozza a kedvet az íráshoz!
Ide is csatolhatók képek, a közreadót ugyanúgy feltüntetjük. Gyakorlatilag olyan formában, és olyan
feltételekkel fog megjelenni, ahogy a családokról szóló részben szerepel. Ha abból önálló könyv lesz,
akkor ezt jövőre adjuk ki.
Legyen a szerzőtársunk! Jelentkezzen minél hamarabb, hogy belekezdhessünk!
Üdvözlettel:
Farkas Imre
(K. Farkas Dóra)
Kovács János
Elérhetőségeink: Farkas Imre: tel.: 0656/470484, 06204668030, e-mail: farkasimre53@t-online.hu
Kovács János: tel.: 0656/313103, 06303538118, e-mail: r.kovacsjanos@freemail.hu
ÍRJON EGY KÖNYVOLDALT ELŐDEIRŐL, HOGY EMLÉKÜK JOBBAN MEGMARARADJON!

HÁROM PÉLDA - A RÉGI TÖRTÉNETEK KIADVÁNYHOZ
Gyerekkori sérelmek
Édesapámnak, Farkas Imrének (1926-2002), a többi tanyasi gyerekéhez hasonlóan, nem volt könnyű gyerekkora. Tanyájuk közvetlenül a mezőtúri (csergetyűi) határ mellett állt, közel a Körös gáthoz, onnan 4 kilométerre esett az Alsórészi Iskola. Oda járt akár esett, akár fújt, akár térdig ért a hó, vagy a sárban majdnem
elmerült a csizma. Otthon sem unatkozott. Korán munkára fogták, a tanya körül bőven akadt teendő. Ezeket
természetesnek tartotta, két dolgot viszont nagyon sérelmesnek érzett.
Nemcsak erős és ügyes fiú volt, hanem jó eszű is, ezért az elemi iskola vége felé a tanító kiment hozzájuk, és
kérte a szüleit, taníttassák a gyereket! Nem voltak nagy álmai, kovács akart lenni. Jártak patkoltatni, vasaltatni, ahol lenyűgözhette az izzó vas látványa, az üllő csengése, a mester tudása. Szülei, Farkas Gábor
(1897-1968) és Gergulics Mária (1902-1989) azonban nem adták iskolába. Nyilván nem gonoszságból,
valószínűleg nem is a pénz hiányzott hozzá. Egyszerűen szükség volt a munkájára, és azt gondolhatták,
ő viszi majd tovább a paraszti gazdaságot. Volt ugyan egy három évvel idősebb fiuk, István (1923-1974),
akinek az elsőszülött jogán ez kijárt volna, csak nem nézték ki belőle. Nem számított betegnek, de enyhén
szólva nem volt egy talpraesett gyerek.
Innen eredt a másik baj is. Akkoriban a legények az istállóban aludtak. Nem a benti hely hiányában, mint
régebben, amikor több család, sok gyerekkel együtt lakott, hanem a jószágokra, javakra kellett vigyázni.
Istvánt a szülei nem merték kiküldeni, a 12-13 éves kisebbet viszont igen. Ágy helyett a jászolban aludt. Ha a
sok jószág miatt ott sem volt hely, akkor fölöttük, a gerendához lánccal felfüggesztett ajtószerű, deszka
tákolmányon. De őt egyáltalán nem a kényelmetlen vacok nyomasztotta. Többször elmesélte az alábbi
történetet... /Folytatása a könyvben!/ ...Úgy érezhette, hogy ez a két dolog kihatott az egész életére, mert jó
párszor felrótta szegény anyjának.
Halálos vicc
Régebben szinte minden disznótoron, névnapi összejövetelen szóba jött a halál. A komor történetek közül
kiemelkedett Gyalai Miska (1913-1986) sógorbácsi már-már hihetetlen története. Sokszor hallottam, mégsem tudom felidézni, mikor és hol esett ez meg. Így mesélhette el:
Tudjátok, amikor ez történt még házaktól temettek, ám néha mégis a halottas házban helyezték el a tetemet.
A szóban forgó közismert ember is ott várta temetése napját. Komája vagy ellensége lehetett annak a két
fiatalembernek, akik meg akarták vele viccelni a falu népét. Kivitték a halottas házból, és odatámasztották a
bálterem ablakához, közben nyilván fogták. Elképzelhető a bálozók megdöbbenése, rémülete amikor a halott
befelé néző arcát megpillantották. Volt ott sikoltozás, ájulás, kiabálás, káromkodás, minden, amire a két
haszontalan ember eredetileg is számított. Azután elkapták őket, mindenféle büntetést beígértek nekik, de
mindenek előtt vissza kellett vinniük a halottat a helyére. Meg is tették, csak történt egy kis malőr...
/Folytatása a könyvben!/… Hát igen, a halállal nem jó viccelni!-vonta meg a tanulságot Miska bácsi.
Valami az asztal alatt
Seres Katalin unokanagynéném (1922-2003) nemcsak A pusztai vadóc című nagyszerű könyvéről ismert.
Naiv festőként megörökítette a régi -főleg vallásos- népszokásokat, valamint számtalan szentképet festett
templomoknak és magánszemélyeknek. Több képét őrizzük, egyik remek, virágos csendélete nappalinkat
díszíti. Rám a legnagyobb hatást, mind közül, egy elfelejtett képe tette...
1962-ben, Farkas nagyszüleimmel együtt, beköltözhettünk a Szabadság út 44. szám alatti új házunkba.
Falusivá lett mamámmal hamarosan indultunk Kunszentmártonba, az Újvilág úton lakó húgaihoz. Annuska
néni (1904-1975) és férje, az ugyancsak mesterszállási, Major Sándor bácsi igyekezett a kedvemben járni.
(Nekik nem született gyerekük, ezért örökbe fogadták Kató néni két öccsét. Andriskát a kútgémről leesett vas
nehezék ütötte agyon, Lacit a beomló föld zúzta halálra.) Ilonka nénit (1909-1976) kissé bogarasnak
tartottam, de vele is jóba voltam. Mindig azt akarták, hogy az ő szobájában aludjak, ahol bőven volt fekhely.
Én azonban ilyen olyan okokra hivatkozva inkább Sándor bácsiék szobáját választottam. Valójában egy kép
miatt nem mertem ott aludni, amely Ilonka néni ágya fölött függött. Négy ünneplőbe öltözött férfit ábrázolt,
akik az asztal mellett ültek. Jól érezték magukat: pipáztak, kártyáztak és borozgattak. Mi volt ebben a
rémisztő? Az, hogy az asztal alatt... /Folytatása a könyvben!/ ...Vajon hová lett a kép? Mit szólna hozzá
manapság egy 8-10 éves gyerek?
.
Viszonyítási alapként szolgálhat, hogy egy könyvoldalra kb. 370 szó (2700 karakter) fér rá. Az első történet
háromnegyed, a harmadik fél oldalt tesz ki.

Gergulics István és Kiss Anna gyerekeikkel (1916)

István (187Ő-1919) és Anna (1879-19ő1) kunszentmártoni redemptusok (Gergulics György (1717-1792) céhmester, Kiss Balázs (169ő-17őŐ) f bíró) utódai.
Dédszüleim Mesterszálláson esküdtek 1898-ban. Tanyájuk a Nyárijáráson, a
Szarvasi út mellett állt, a Kovács S. Antal-féle k keresztt l jobbra. Jószágokat
tartottak, ő0 kat. hold szántót műveltek.
A képen István (1898-19Őő) és Katalin (1900-1931) hátul állnak, a többi gyerek (balról kezdve): Anna (190Ő-197ő), János (1911-2000), Ilona (1909-1976),
László (191Ő-19ő6) és Mária (1902-1989). Feln tt még egy öccsük, Péter
(1917-1992).
Hamarosan véget ért a családi idill, a gazda idegsokkal tért haza az I. világháborúból, majd felakasztotta magát. Minden gond özvegyére maradt, felnevelte, és
– Ilonát kivéve – kiházasította gyerekeit. Katalin házassága rossz, korán meghalt (lánya, Seres Katalin, A pusztai vadóc című könyvében bemutatja a család
életét). Dédanyám követte Ilona és Anna lányait Kunszentre.
Az öreg tanya Péteré lett, testvérei közeli tanyákon gazdálkodtak. István a II. világháborúban odaveszett. Bomlott a tanyavilág. János Tiszaföldvárra települt, Mária (Farkas Gáborné, a
nagyanyám) velünk költözött a faluba, kés bb Péter is így tett.
István, Katalin, Mária, János, Péter leszármazottai ma is élnek,
igaz, már egyikünk sem Mesterszálláson lakik.
Farkas Imre (Tiszaföldvár)
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(K.) Farkas Imre és (L.) Kovács Sarolta családja (1944,1948,1957)

Imre (1926-2002) szülei K. Farkas Gábor és Gergulics Mária (őŐ.old), Saroltáé (1929-2013) L.
Kovács Flórián és Jordán Lídia (71.old.). Gyerekként súlyos csalódások érték ket. Imre kovács szeretett volna lenni, ám szülei nem taníttatták. Saroltát kétéves korában öcsödi nagyszüleire
bízták, majd miután már megszokott náluk, 10 év
után vissza kellett mennie szüleihez.
Az alsórészi tánciskolában találtak egymásra (szüreti báli kép 19ŐŐ-b l, eljegyzési kép 19Ő8-ból). Közös életüket 19Ő9-ben a Farkas tanyában kezdték. A
földosztáskor kapott 6 kat. hold, és a sok munka ellenére nehezen boldogultak,
nagyapám ezért 19ő1-ben belépett a téeszbe. Egyetlen gyereküknek könnyebb
életet szántak, ezért 19ő9-ben a faluba költöztek, házat építtettek (Szabadság
út ŐŐ). Nagyapám nehéz munkát végzett, zsákolt, rakodott, néha italozott, de a
téesz általi biztonságot sokra értékelte. Nagyanyám tanította,
tanulásra biztatta iukat, és bolti eladóként dolgozott. Amikor
tehette, kézimunkázott. (Imre iuk, Pusztáról a Parlamentbe
című könyvében bemutatja szülei és többi felmen je életét.).
Apáék Tiszaföldváron, Gábor öcsém Budapesten, én gyerekeimmel (Léna, Andor) Gyöngyös mellett élek, de sosem feledjük Papát és Mamit, a velük töltött szép mesterszállási id ket!
K. Farkas Dóra (Atkár)
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Kovács János és Ugrai Géza templombúcsún (1962)

Egy Kisboldogasszony napi templombúcsún készült a két felvétel. Az els a
körmenetet ábrázolja, ahol édesapám, Kovács János (1920-2003) és unokaöcscse, a mez túri Ugrai Géza (1928-1990) látható. Édesapám szülei R. Kovács
János (1883-19őŐ) és Varga Mária (1891-1986) voltak. Géza bácsi gyermekkorom kedves alakja. Szülei a mez túri Ugrai Zsigmond (1890-19Ő6) és a mesterszállási Varga Borbála (1893-1932), aki nagymamám testvére volt. R. Kovács
János nagyapám részt vett az 1. világháborúban és az Alsórészen gazdálkodott.
Kuláklistára került és kitelepítették a tanyájából. Édesapám is részt vett a 2.
világháborúban, ahol megsebesült, valamint három és fél évet töltött szovjet
hadifogságban. Ifjú éveiben b ven kijutott neki a szenvedésekb l és megpróbáltatásokból.
A másik képen a iatalabb generáció látható, én és Ugrai Géza, amint a serg n
ülünk. Hiszen ez a nap a gyerekeknek is sok mindent jelentett: serg t, bambit,
fagylaltot, körhintát és búcsúiát. A búcsúünnepség után ünnepi ebéd volt a tanyán, s általában ilyenkor ünnepeltük meg nagymamám, Varga
Mária neve napját is. Ugrai Géza bácsiék is ekkor rendszeresen
kijöttek Mez túrról kocsival, mivel Géza bácsi magánfuvaros
volt. Olykor még búcsúsokat is hozott Mez túrról a templombúcsúra, amely ekkor még jelent s, nagy éves ünnepnek számított. Ma is jó rá visszaemlékezni.
Kovács János (Mesterszállás)
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