
„Mindenem a föld és a munka”
Boros András egykor saját magtárában rendezett be iskolát

B e r e c z k i K á r o l y

N yíracsád (HBN) -  Boros 
András életútját nem írták tör
ténelemkönyvekbe, a valóság
ban azonban a huszadik szá
zadi m agyar történelm et az 
olyan  sorsok rakták egybe, 
m int a nyíracsádi nyugdíjas 
tanítóé.

Jó  kedélyű, hetven éve dacá
ra is sudár tartású, élénk moz
gású ember Boros András. Az 
elm últ hetven esztendő pedig 
mindent „elkövetett", hogy tar
tását megtörje: nemegyszer járt 
közel a teljes pusztuláshoz, de 
életereje, önmagába vetett hite 
visszahozta a mindennapokba.

Tanyasi gyerekként látta 
m eg a napvilágot. Külsőgúton 
akkor m ég élénk tanyasi élet 
zajlott. András bácsi édesapja 
többszáz holdon nagyüzem i 
gazdálkodást folytatott.

-  Édesapámnak mindössze 
négy osztálya volt, de valaho
gyan ösztönös tehetsége volt a 
mezőgazdasághoz. Emlékszem, 
a birkáink és lovaink a Hortobá
gyon legeltek. Édesapám test
vérbátyja még saját lován vonult 
be a hadseregbe, huszár főhad
nagyként verekedett az első 
háborúban. Tizenheten vol- | 
tünk testvérek két családból 
Apám ugyanis kétszer nős 1111 
első felesége halála után \ et
te nőül annak húgát, aki ma
ga is özvegy volt.

Boros András a hajdúdo
rogi görög katolikus taní
tóképzőbe járt, s még egy 
éve volt hátra, amikor Köl- 
sőgúton megjelentek a „fel
szabadító" orosz csapatok. Mi
v el apja korán elhalt, a nagy 
családról gyám ja gondosko
d ott. Őt elvitték az oroszok. 
Boros András tekintete elszür
kült a rászakadó gyászos em
lékektől: -  Éppen otthon tar
tózkodtam , am ikor két orosz 
katona rám  nézett, és azt 
m ondta, hogy „nyemec". Sző
ke hajam  volt, tán abból ítél
hettek ném etnek. M ire észre
vettem  volna, már oda is tusz
koltak a falhoz és rám em el
ték a fegyvereket. Ki akartak 
végezni. Én a félelemtől elájul
tam, s ha nem jön arra egy ér
telm esebb orosz hadnagy, tán 
m ég ájultam ban is belém lő a 
két ruszki. Ebből a sokkból a 
m ai napig nem épültem  föl 
rendesen...

S  milyen a sors, az is az oro
szokon m úlott, hogy tanítani 
kezdett. Nyíradonyból érkezett 
a parancs, hogy menjen Nyíra-

csádra, azonnal meg kell nyit
ni az iskolát. No, nem  azért, 
mert szívügyük volt a magyar 
oktatás beindítása, hanem azért 
elsősorban, hogy minél több 
megszálló erőt tudjanak a 
frontra küldeni a „hátországi" 
élet normalizálása nyomán. A 
háború elvonult, a „békehar
choz" is tapasztalt szakembe
rek kellettek -  Boros András 
pedig közben elvégezte mara
dék egy évét a tanítóképzőben. 
A tanyán sok volt a gyerek, ta
nítani kellett őket. Igen ám, de 
hol? Boros András a saját csa
ládi birtokuk magtárát rendez
te iskolának.

-  D öngölt agyag
padlón volt né
hány ócska pad, 
egy rongyos 
térkép és né
hány kréta, 
így nyitottuk 
meg az iskolát.
Abban a mag
tárban egy
m agám  taní
tottam  nyolc 
o s z tá ly t ,

így került aztán N yíracsád- 
ra Boros A ndrás. Itt m ég tíz 
esztendőt tanított, de szerveze
tét súlyos betegség tám adta 
meg. Hosszas kórházi kezelés 
után saját maga is gyógyítani 
kezdte önmagát. Akkor ism er
te fel a természetes gyógymó
dok, a gyógynövények áldásos 
hatását. M ára m ár hatalm as 
g y ó g y n ö v é n y g y ű jte m é n y e  
van.

Közben három gyereke szü
letett. Felesége egykoron tanít
ványa volt, így volt ideje hoz
zászokni férje „bogaraihoz". A 
nyugdíjaskor sem  hozott tét

lenséget. Boros András, 
okosan beosztva 

idejét, ha kell, 
gazdálkodik is. 

Kint, a tanyán 
v issz a k a p o tt 
egy kis fö l
det, vett egy 
kis házat, 
oda szeret ki- 
járogatni nya

ranta. -  M in
denem a föld és 

a munka -  
mondja, 
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Tanított, ezermester volt, s ma sem tétlen
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m inden tantárgyat. A kkor 
m indenhez érteni kellett. A 
m agtár végén fö lállíto ttu nk 
egy színpadot s azon rendsze
resen bemutattunk darabokat. 
Én is írtam egy darabot, hogy 
bővüljön a szűkös repertoár. 
Tanyán az ilyesmi nem ment 
ritkaságszám ba. M int ahogy 
az sem, hogy -  villany nem lé
vén -  telepes rád iót is szer
kesztettem, ha kellett, órát ja 
vítottam, csizmát, cipőt talpal
tam, m indent csináltam , am i
re szükség volt. A ztán jö tt a 
kommunista világ. Azt m ond
ták: vagy tanítok, vagy gaz
dálkodók. A tanítást választot
tam, a földet elvették. 1965- 
ben aztán elpucoltak onnan 
bennünket végképp. M a is 
szom orú vagyok, ha arra já 
rok. M icsoda élet, m ilyen iz
galmas világ volt pedig ott! A 
tanyákat megszüntetni végze
tes hiba volt!

nem titkolja rosszallását azért, 
hogy a visszakapott erdőrészét 
lelketlen zsiványok letarolták, 
a tanyáról is ellopnak mindent, 
ami m ozdítható. Szom orkás 
nevetéssel tudatja, hogy elmés 
szélkakast is fö lállíto tt a ta
nyán, ami elriasztotta az erdei 
vadakat. Valakik azt is elvitték 
egy éjszaka...

Ma is műszerészkedik. Nyír- 
acsádon a tévéjavítást is kita
nulta, de továbbra is órásm es
ter. No meg gazdálkodik a ház 
körül. M utat is két hatalm as 
kocát az ólakban, köröttük a si- 
valkodó malacokkal. -  Csak te
lik az idő -  mondja fáradt m o
sollyal. -  Azért hetvenévesen 
még fára mászik és úgy metszi 
a gyüm ölcsfát -  teszi hozzá a 
felesége. -  No, azért legtöbbet 
m ár csak olvasgatok -  toldja 
m eg nyugtatólag Boros A nd
rás, s vidám  redő gyűrűzik 
gondbarázdálta hom lokán...


