
Sz nui |ózsef

ú ton a meszeskocsí val

/.t yermekkoromban a meszesek lovas kocsival iárták az országot. Akkor mé g csak a fával é geté st ismertük. A hé t

\r eleié n beké szí tett kemence a hé t vé gé re kié gett. Szombaton, vasárnap kiszedté k a kemencé t, megrakták a lo-
vas kocsit 15 mása mé sszel, Vasárnap dé lután a családf  elbú csú zott a családjától, az ostor nyelé vel keresztet hr1,

zott a földön a lovak elé , é s elt nt az országban eey-ké t hé tre, Ezalatt otthon semmit nem tudtak róla, Id közben

az el bb hazaé rkez  szerencsé sebb meszes hoáa a hí rt, hogy itt vagy ott látta három nappal ezel tt a fé r|et, de
mé g fé lig volt a kocsiia. Az otthon aggódó asszony é s gyerekek bizony olykor rossz hí rt is kaptak- Útközben meg-

döglött aZ egyik ló, eltört a kocsikeré k, felborult a rakomány. Sok minden törté nhetett ez id  alatt.
Az l9l3. esztend  egyik ké s  é iszakáján hazaé rkezett a 43 é ves Király Mihály, A lovak szokás szerint maguktól áll,

tak be az udvarba, é s türelmesen várták, hogy kössé k ki  ket, De mé lyen elaludt, gondolta az asszony odabent,
amikor az udvarba beforduló szeké r zörgé se után €yanú san hosszú ra nyú lt a csend. Kiment, hogy é bressze urát, de
ez már soha többé  nem sikerült neki, Agyonverté k hazaiövet. Kifolyt agyveleié t sapkája gy itötte össze.

Ha apám a vártnál akárcsak egy kicsit is ké s bb é rkezett haza, né mán kuksolunk, é s mindenfé le ré mké pek ju-

tottak é szünkbe, Talán kirabolták, elvitté k a rend rök, mi lehet vele? Mié rt nem iön már? É s amikor a falusi é j-
szaka csendjé ben messzir l hallatszott a szeké r ismer s nyikorgása, a kerekek |ellegzetes zörgé se, é s a lovak
patái oly ,,Sz nyi,ritmusban" kopogtak a köves ú ton, vé gre megnyugodtunk, Mé g semmit nem láttunk bel lük,
de már kinyitottuk a kaput, aZ istálló aitaiát, mert a zalokból megismertük, ez csakis a mi kocsink, apu iött haza!

Apám olykor, ha rövidebbnek í gé rkezett az ú t, engem is elvitt magáVal. Egyszer egy mé szÚt (\dvápna\ után az
egyik ló felfrlvódott. Egé sz é iszaka virrasztottunk. Apám elküldött pálinkáé rt a Cí mer ]ani bácsihoz Sose futot-
tam enné l gyorsabban, Mezí tlábam nem é rezte a kavicsokat, A pálinkát beleer ltettük a ló torkába, fanlddal
emelgettük a ló nagyra n tt hasát, hogy szelelé sre ké nyszerí tsük, A feneké be csöveket dugdostak, de csak nem

akart kiiönni bel le a tú lnyomás, Anyámmal visszahú zódtunk a konyhába, né ha lopva összeakadt ré mült pillan-
tásunk. Aztán ú gy hajnal el tt né mán beiött az istállóból apám, keze egy,,most már minden mindegy"-g1 19-

gyintett, é s ugyanazzal a lendülettel kivette az asztalfiók legnagyobb ké sé t. A Rigónak el kellett vágni a torkát,

Ött pityeregtú nk anyámmal a nyitott fiókú  deszkaasztalon, É desapámat akkor mé g ,,tatikó",nak szólí tottam.
Láginkább Sz nyi Feri bácsi, a nagybácsikám, aki nekem csak Sztrico volt,   Vitt eI magáVal el Szeretettel, A csa-

ládban ú gy l2-13 é vesen é n voltam a legid sebb gyerek, Szí vesen mentem Vele, mert mindig izgalmas vállalkozás

volt egy ilyen hetes lovas kocsis csavargás, Úgy kellett könyöIögni aggódó szüleimnek, hogy engedjenek el.

Í  t,"lab"n 2_3 lovas kocsi indult egyszerre ú tnak a faluból, A VöIösvári hegyen fölfelé  ké t ]ó nem bí rta felhú z,
ll,ni a mé sszel megrakott kocsit, Eié rt az egyik kocsiból kifogtuk a lovakat, a másik elé  kötöttük a kocsirú dra

í brcy na 1io), í gy a né gy ló már elbánt a sú llyal, A hegltet n kifogtuk mind a né gy lovat, lementünk a másik kocsi-

é rt. A heg},tet n mindegyik a saiát kócsijába fogott be, é s tovább már nem volt szüksé gük egymás segí tsé gé re
(pipinkuiat). Mé g együtt kocogtunk a Bé csi ú ton Óbudáig, ott eIVá]tunk, é s mindegyik ment a saját, megszokott,
bejárt, iSmert vidé ké re,

irtemritkán el fordult a vörösvári hegyen, hogy egyedül indult ú tnak a meszeskocsi, mivel nem volt segí tsé -
ge; a fé l fuvart lerakta az emelked  aljában, felment, ott lerakta a másik felé t, üresen lement az otthagYott fé l

fuvaré rt, fellapátolta, felment a hegyre, ahol a másik fé l fuvarral ismé t telirakta a kocsit, é s folytatta Útiát to-
vább. A saroglyába lucernát, abrakot raktunk, a szatyorba szalonnát é s hagymát friss kenyé rrel, hogy ló é s gaz-

dája ne é hezión az ú ton. A kocsi elejé n egy-egy sátortartó volt kiké pezve a sú beron, melyre es  eseté n ráhe-

lyeztük a kocsi oldalára er sí tett ponyvatartó í udat, A láterí tett ponyva sátorteteje alatt nem áztunk meg, a
mé sz nem olvadt meg az es t |. Egé sz é iszaka mentünk, hogy hainalra odaé riünk. A mé g meleg mé sz tetejé n
jól lehetett szundikálni. Sztricóval a csepel-Szigetet barangoltuk be. Az volt az   helye. Halásztelek, TökÖl ré gi

ismer ské nt fogadott minket. A kocsmáros táié koztatott, hol kik é rdekl dtek mé szé rt, Vé gigkiabáltuk a falvakat:

meszet| kóIich| vápno| _ attól függ en, milyen nemzetisé gú  faluban iártunk, A hú zós mé rleg vé gé n lógó vödörben
mé rtük ki kilónké nt a meszet, Ha valahol egy kosárral ké rtek, az már nagy vev nek számí tott.

Dé lid ben a Duna-parton megebé deltettük a lovakat, Amí g abrakoltak, a sosem látott, imponálóan nagy fo-

lyam partján csú zlival vadásztam a ví z felszí né n ú szkáló kis halakra- Egé sz napi barangolás után esté re valame,
lyik kocsma udvarán parkoltunk le. Ha nem volt olyan kocsma, akkor egy té ren, vagy egy faluszé li ház udvarán,

A szerr  í r|a: A mé §zé 8eté s é v§áradok óta nap|alnliilg a fat! lakól sámára megé lheté §t btztosí tó foglalkoá§_volt. Mára, Ú8y t -

nlk, vé glelesen klhal Óz a mestereé g. Az utókór már nern í og|a l§neml ennek a munklnak a forté lyalt, a mé szé get  é leú otma
.o..nákáját. rgy n.m sántót lsmeósöm kí váncst é tdekl dé se döbbentett rá, hogy nem öí ökí gük meg, akkor ennek a' Ó§l, tl-
ptkusan tót (sdóvák), |ellemz en §ántól, a falu é leté t meghatározó fotlalkoásnak nemccak a flzlkal meg§enntsülé §é t é í iük
meg, de az e.mlé ke ts ;eghal. Ezé rt váltalom a megöfökí té st, hogy legalább né mt dokürnentum marad|on, aml az ütóko. sárná,
ra J-lé k."tet iil 

""olgál 
 setnk logtalkoásatnak egylké r l. (sz nyl 

'óz6ef 
Ptlts§ántó polgá.me§teí e - Á srelk.)
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ha befogadtak minket, A lovakat kifogtuk, megetettük, a szeké r alá Szalmát terí tve megágyaztunk. A kocsmában
velem is feln ttké nt volt bánva, mert stampedli kevertet rendelt a SZtriCo, amit fé rfiasan meg kellett innom. El
is ájultam t le, nem é bredtem fel reggelig, ha csak egy egé r át nem szaladt a nyakamon é iiel, vagy egy kóbor
kutya nem szimatoit a fülembe, fu é n legf bb feladatom az volt, hogy ne legyen egyedül a Sztrico, Vigyáztam a
mé szre, ne dé zsmáliák meg, amí g ó bement valahová, Ké t-három kilós vev né l é n könnyebben ugrottam fel a
kocsira, Csoszogós né ninek segí tettem az árut a kamrába vinni. A Csepel-sziget homokos d l in lovainknak bir.
kózniuk kellett a sú llyal, nekünk is neki kellett d lni a l csnek, örültünk, amikor már felé re apadt a kocsi,
Könnyebben fé rtünk el, é ijel már a kocsin is tudtunk aludni a ponyva alatt, a lovak pedig vidámabban hú zták
sorsukat, Csodáltam a ló é s gazdáiának harmóniáját, Pisszené sekb l é rtettünk szót egymással. Nem tudom,
hogyan vetté k át a mi hangulatunkat? Velünk örültek, ha jól ment az üzlet, é s lógott a feiük, ha egé sz nap ba-
tangolva nem adtunk el egy stampedlire Való meszet. É rezté k a vihar közeledté t, é jszakai pihené sük alatt is
é ber  rök Voltak, Füleik forgatásával, kaparássai, prüszkölé ssel, horrogássa1, farkcsóválással é s egyé b más, sZá-
munkra teljesen é rthet  beszé dformákkal jelezté k é szrevé teleiket- Ha nem is tudtuk mé g, hogy mié rt nyugtala-
nok, utó]ag mindig bebizonyosodott: Volt oka,

lé rkezett az utolsó nap, melynek esté lé re már várható volt, hogy csak elkopik az a né hány kiló mé sz, Ha
.Ll mé gsem, azt a pár róg megmaradt meszet odaadtuk a kocsmárosnak, aki egy darabot a kú tba dobott, hogy
fert tlení tse, Általában dé ]utánra, esté re üresedtünk meg, é s indultunk haza, Pesten át már nem volt forgalom,
Nyugodtan elaludhattunk az ülé sen, é s rábí Zhattuk magunkat a lovakra, Kí Vülr l tudták aZ utat é s a kocsma he-
lyé t- Maguktói beáIltak a kocsmához, é s arra é bredtünk, hogy a kocsma el tt állunk. Miné l inkább közeledtünk
haza. lovak annál vidámabban szaporázták lé pteiket. Bár aludtunk ú tközben, mé gis a váltakozó aszfaltos, maka-
dám, macskaköves Bé csi ú t jellegzetes kocsi- é s patkózajáró] csukott szemmel tudtuk, merí e járunk. A Szam, a
Fán, a Szarvas, a Halmai kocsmák felté teles megállók voltak. Ahogy közeledtunk hazafelé , a lovak unszolás né l-
kül is szaporábbra fogták, Nyerí tettek örömükben. Mi is.

Általában öt-hat napnál tovább nemigen Voltunk táVol, A Vasámapi misé re haza kellett é rni, A kapott pé nz
aztán Úra be lett forgatva az üzletbe, Sokszor csináltunk árucseré t- Cukrot, gabonát, sz l t, lisztet, kukoricát,
dinnyé t hoztunk haza pé nz helyett. Nagyon szí vesen emlé kszem vissza ezekre az id kre, mert bár szegé nyes vi_
lágot é ltünk, mé gis megtalált minket a boldogság! Minden kis sikernek tudtunk örülni, igaz, megdolgoztunk é r-
te, Mint kissrácnak, az ilyen utak után jó volt é Iezní , hogy szüksé g volt rám.

A lovas kocsis korban ritka látványosságnak számí tott, ha egy autó beté vedt a faluba, A porcsí kból messziról
láttuk, hogy Vörösvár el l autó é rkezik, llyenkor kiszaladt a falu apraja,nagyja csodálkozni. Mi, a gyerekek, az ú t
szé ]é n áilva jó mé lyre szí ltuk magunkat leveg vel, é s amikor ,,elviharzott" el ttünk a csodamasina beleszalad-
tunk az ú t porából felkavart ,,kondenzcsí kos" porfelh  izgalmas homályába. Nem látva a másikat nemegyszer üt-
köztünk egymásba, Az é vek mú iásával, az ország fejl dé sé vel jassan té rt hódí tott a motorizáció a mé szé geté s-
ben 

's, 
Teherautóval több meszet messzebbre é s gyorsabban tudtunk szállitani,

A piac kitágultl Szállí tási Vállalatoktól teherautót lehetett bé relni, Csepelek, majd ZIL-ek forogtak a kemen-
cé k köIül, Ekkor mé g nem lehetett senkinek salát teherautója. A szociaiizmus mé g nem tudta elfogadni az irri-
táló gazdagság ekkora státusszimbólumát magántulajdonban,

\/öröSVáron fióktelepet nyitott a Zay utcai TEFU,_.amely kimondottan a meszesekre szakosodott, Ambrus Ió-
Y zsi bácsi nem gy Zte kielé gí teni az igé nyeket,   volt a tBpu f nöke. A mé szpiac kitáguláSáVaI sokka] több

meszet tudtunk eladni, több anyagot ke]lett a kemencé hez hordani, Kialakultak a meszes-sof r-párok. A mesze-
sek ragaszkodtak a megszokott Sof riükhöZ, é s viszont, hiszen a sof r óhatatlanul bele kellett lásson az üzleti
titkokba is, Nem kellett mindenkinek tudni, mikol, hová, mennyi meszet szá]lí t, hol van 1obb piac, mikor, hol
van jó szé n, hogy lehet szerezni, hol lehet ezt-azt kapni, Ugyan sokáig nagy titkokat nem lehetett fenntartani
egymás el tt, de a napi, pillanatnyi el nyöcské ket mindenki igyekezett kihasználni a maga iavára.

A meszesek között kialakult piaci felsé gterületeken ügynökök, vagyis cenaárok dolgoztak nekünk, Feladatuk é s é r-
dekük az volt, hogy miné l iöbb meszet tudjunk eladni, Minden eladott máZsa után l0 Ft juta]é kot kaptak. Ecsé den
Balogh |ani bácsi, RÓzsaszentmártonban Báti Feri bácsi vo]t a cenzárunk, Ferj bácsi nem is annyira a saját falujá-
ban tevé kenykedett, hanem a 1ászsági falvakat járta, Amikor összejött egy fuvarra való, feldobott egy táviratot, mi
visszaigazoltuk a szállí tás id pontját, é s a vev  pontosan megkapta az í gé rt, mé g forró, friss meszet.

A nap mé g é jszaka kezd dött. Elmentem a sof ré rt a lakására, kimentünk a TEFU-teIepre a teherautóé rt. A
portás kapott egy százast, hogy ké s bbi id pontla, 5 órára í ria a kivonulást é s ne é lfé l utánra, Az í gy megspó-
rolt id  alatt kiszedtük a meszet, jól megraktuk a ZIL-I, csak ú gy imbolygott a kanyarokban.

Kocsirakás közben a sof r aludt, menet közben - rakodó társammal - mi ketten, Amí g a hatvani vasú tállo,
másí a é rtünk, ahol találkozónk volt a cenzárral, kialudtuk magunkat, Hidegben a fülke volt a hálószoba, ide-oda
csapódott menet közben a bóbiskoló fej. Nyáron a meleg mé szrakás teteié n, a pon),r/a alatt lehetett átaludni a
hosszú  hajnali utat. AZ el re é rtesí tett vev k már vártak, A ZIL hátsó ajtaját lenyitottuk, a vasmé rleget a
noszillóval (mé szhordó láda) aláhelyeztük a föIdre, é s egy mázsánké nt mé rtük é s hordtuk a meszet a vev  által
meghatáí ozott vé dett helyre, Bizony disznóóltól fáskamráig mindenfé le szorult lyukba hordatták velünk a má-
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zsákat, mert ha nem tudták azonnal oltani, hát es t ] mentes zárf helyet kerestek neki, Gyors é s kel]emes volt,
amikor csak az udvarra kellett kiszórni a ládából az el re kiásott meszesgödör mellé , Attó1 függ en, hogy kb. 80
mázsa meszet hány é s milyen ,,lyukba" kellett szé thordani, né hány óra alatt vé geztünk. Sietni kellett visszafelé ,
hogy mé g pé nztárzárás el tt é riünk szé né rt, Gazdaságtalan lett volna üresen hazajönni, É telhez már csak ekkor
jutottunk, a sürg s munka után, Ha elment az id , é s remé nytelen volt a TüZÉ P elé ré se, hazafelé  megebé del-
tünk a hatvani Sárgacsikóban Vagy a Csintoványiban, a kis bagi csárdában, Fóton a Pistánál, Pirí tott mái Vagy
pacai voit a sláger. Holtid ben, amikor a mé sz uborkaszezonja volt, a távolabbi, ismereilenebb vidé kre kel]ett
mennünk szemé lykocsival, ú j mé szhelyet keresni. Keresé shez biztat  jelnek bizonyult egy té glarakás az udvar-
ban, egy beton házalap a földben, egy üres meszesgödör, egy alig é pül  ház, ahol remé lhet leg szüksé g lehe-
tett mé szre, Egy id  után felbukkantak itt-ott aZ é pí t anyag-keresked k, Zsákos oltott meszet iS árultak, mely-
hez a darabos meszet t lünk vetté k, Ide máI fuvarszám hordtuk a meszet, nem kellett ládába hordani, egyszer -
en csak lelapátoltuk a kocsi mellé  a tárolóba, Az utóbbi id ben már szinte csak keresked knek szállí tottunk, Iit-
kán voit egyé ni megrendelé s, Feleslegessé  vált a mé rleg, a láda, Csak lapát kellett.

A meszet, ha volt mé rleg, a helyszí nen mé rtük, ha nem, akkor ú tközben egy tsz tanyán, egy üzemben, ahol ta-
láltunk nagy hí dmé rleget, Csalni nem volt é rdemes, mert a keresked  ú gyis é szrevette oltás után, mennyit sza-
porí tott a mé sz- Ha nem találta meg a számí táSát, keresett másik mé szé get t, AZ üZlet megköté Sé hez nem kel,
lett szerz dé s, ügyvé d, elé g volt egy becsületes ké zfogás, É vekig hordtuk í gy a meszet megszokott kuncsaftia-
inkhoz Diósdra, Ecsé dre, Kenderesre, Kecelre, Rákospalotára,

^ 
mikor máí  a maszeknak is lehetett teherautóia, mi is Vettünk egy öreg IFÁ-t, Ehhez nem kellett rakodótárs,

la.lebillenté shez eleg voltam é n is, Ett l kezdve egyedül jártari" mináenhová, É jfé lkor e]induitam meszet
szedni, Vörösváron felvettem Gosztola lanit vagy Decsi Imré t, A kemencé né l rábabráltuk az ahsira a stecftIámpát

é s másfé l óra alati fellapátoltunk 80 mázsa izzó meszel a kocsi platójára, Mé g az é jszaka tú l kellett é rni Pesten,
É jjel egyedüli autóké nt mentem át a városon, nem kellett fé keznj a piros lámpánál, Nappai nehé z lett voina
közlekedni ekkora sú llyal, A veszedelmes papucsosok sem voltak mé g kint, Gödöll nyi, üll nyi, taksonyi távol-
ságra elkapott az álmosság, Egy parkoló csendjé ben rád ltem a kormányra szundikálni egyet, A hajnalpí I már
messze Pestt l talált, valamelyik alföldi országú ton. Mindig elb völt a hatvani vagy szolnoki egyenesben a ho-
rizontra ráguruló, felkel  nap, amikor szembené zett velem. Ekkor mé g bele lehetett né zni a napba, Hajnali tár-
saim voltak az országú ton a zöldsé gesek é s a sátras árusok, Sajátosan vidám, csalogány, meg rigófüttyös, é led 
í ze volt ezeknek a szé p hajnaloknak. Áimosság ellen hangosan kiabálva é nekeltem magamnak a fülké ben, ver-
senyezve az lFA-motor é ktelen zajával, A cé lállomáson lebillentettem a meszet, elszámo]tunk, megittam egy
bögre kávé t é s igyekeztem vissza, hogy valamelyik ú tba es  TÜZÉ P-en az é jszakai vagonból mé g kapjak szenet,
Szé nnel megpakolva hazafelé , kifizettem a tú lsú lyé rt kirótt bünteté st a bolosjen i posztos Iend rnek, ú tközben
felvettem a ké t társamat, é s a második fuvart - már hárman rakodva - egy közelebbi helyre vittem a meszet,
Diósdra, Rákospalotára, Pilisvörösvárra, ahová bármely id pontban mehettem, mert kulcsom volt hozzájuk, Ha
minden jól ment, esté re üres volt a kemence, A mé sz el Volt adva.

Egy kis pihen  Feketko Misi bácsival

2358


