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A kemence és az „otthon” melege
Tanya. A  mai kor emberének 

tudatában e szó hallatán az Alföld 

végtelen rónáin akácfákkal ölelt, az 

idő vasfogával harcoló, azalatt las-

san összeroppanó, romos vályog-

ház képe jelenik meg – sajnos nem 

ok nélkül. Az ’50-es évek centrali-

zációs politikájának értékromboló 

hatása a tanyavilágot sem kímél-

te. A vidéki családi, gazdasági élet 

egykori oázisain ma már jobbára 

csak a sík vidéken akadálytalanul 

száguldó szél zörgeti a mellig érő 

gyomot, gúnyosan elpöccintve 

egy-egy cserepet, a  haláltusáju-

kat fáradt közönnyel vívó épületek 

hátáról. Ha visszapörgetnénk az 

idő kerekét, a  polgári Magyaror-

szág hétköznapjaiba csöppenve e 

csendesnek hitt helyen a gyerek-

zsivaj, a  lábas jószágok bőgése és 

a napszámosok pletykáinak nap-

pali kakofóniáját este az olvasókör 

felolvasójának monoton baritonja, 

a  színjátszók próbáinak felhőtlen 

kacagása váltaná, elnyomva a gyer-

mekét altató anya generációk száj-

hagyománya szerint dúdolt dalát.

Mit is jelent ma a tanya? Ké-

pes-e betölteni egykori szerepét a 

családi élet, a hagyományok őrzése, 

a gazdasági élet és a közösségi mű-

velődés területén, abban a világban, 

ahol a tempót az internet, az autó-

pályák és a 4D-s mozik diktálják, 

s ha igen, milyen módon?

Szlávik Krisztina: 2012-ben, 

mikor még könyvtáros voltam két 

órában és hat órában családsegítő, 

a  kétsopronyi könyvtárban tartot-

tam mesedélutánokat, könyvtári 

becsalogatót a gyerekeknek és nya-

ranta mesetábort. Nagyon jó han-

gulatban teltek ezek a mesetáborok, 

valamint a mesedélutánokhoz kap-

csolódó agyagozás és kézműves-

ség, így lassan kialakult bennem, 

hogy ki kéne lépni a könyvtár falai 

közül. De hova lehetne elmenni 

Kétsopronyon? A  kukoricaföldre? 

A búzaföld közötti dűlőre? Se erdő, 

se víz, se patak, se folyó, se semmi. 

De van tanya! Jó lenne egy tanya… 

Ahogy ez így megfogalmazódott 

bennem, egyszer csak észrevettem 

azt a tanyát ott. Megtudtam, hogy 

a békéscsabai evangélikus egyház 

a tulajdonosa. Kimentük oda két 

barátnőmmel 2012 telén. Akkor 

éppen combig érő hó volt, a  kör-

nyező szántáson átvágtunk egymás 

lábnyomában. Gyönyörű naple-

mente volt, azon a februári késő 

délutánon, amikor először meg-

néztük a tanyát. Azt éreztem, hogy 

ez óriási, ez csodálatos. Pedig nem 

úgy nézett ki, mint most. Látva azt 

a kétszáz éves eperfát és az egész-Kemencés Tanya kívülről
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nek a varázsát eszembe jutott, hogy 

hogyan nem vettem ezt eddig ész-

re. Ha valamire elkezdesz vágyni, 

egyszer csak szembejön, aztán: „Jé, 

hát itt van!”

Tokár János: Aztán a felisme-

rést tett követte…

Szlávik Krisztina: A  következő 

év tavaszán tartottam egy szülői 

értekezletet azon gyerekek szüle-

inek, akik a mesedélutánra jártak 

– négy szülő jött el, köztük Szász 

Árpi, az akkor nyolcgyermekes 

családapa. Itt elmondtam a szülők-

nek, hogy ezen a most felfedezett 

tanyán csinálnánk meg a nyári me-

setábort, ezt követően elmentünk 

terepszemlére. Derékig ért a gaz 

és a felhalmozott törmelék, a  lakó- 

és melléképületek igen viharvert 

állapotban voltak, de észrevettem, 

hogy Árpi is meglátja ugyanazt a 

szépséget és varázst abban az ős-

burjánzásában, ahol az épített kör-

nyezet a múltat hordozza magán. 

Nekünk, alföldi embereknek, ahol 

minden négyzetcentiméter a me-

zőgazdasághoz hasznos, minden 

a célszerűségnek van alávetve, egy 

kis darab természet kincset jelent. 

Nem tudom már, hogy melyikünk 

mondta ki, hogy kellene építeni 

egy kemencét. Volt egy nyolcvan-

éves bácsi, aki már több kemencét 

is felépített, s  felajánlotta a segít-

ségét. Összehoztuk a rávalót és a 

bácsi felügyelete mellett Árpi, az 

öccse és jómagam építettük fel a 

kemencét, és heteken át renováltuk 

a tanyát – ettől lett Kemencés Ta-

nya: az első kemencétől.

T. J.: Hogyan költözött élet az 

épület falai közé?

Sz. K.: Rendbe hoztuk annyira a 

tanyát, hogy meg lehetett csinálni 

az első tábort. Tulajdonképpen az 

Árpi gyerekei adták a 80 százalékát 

az első tábori legénységnek. A  he-

lyi mezőgazdasági vállalat hozott 

egy nagy kupac homokot, hogy 

tudjanak homokozni a gyerekek, 

egy vállalkozó a gépeit adta a te-

reprendezéshez. Mi magunk meg 

kaszáltunk. Eszméletlen jó volt az 

egész indulás. Volt egy varázsa.

T. J.: Tehát így indult az első „ki-

helyezett” mesetábor. Milyen élmé-

nyekkel gazdagodtatok?

Sz. K.: Az első táborunk há-

romnapos volt, mint a mesében. 

És persze sokat imádkoztam az 

egészért, mert mindenféle rém-

történetek törtek rám, hogy „Hú, 

kimennek a gyerekek a kukoricás-

ba, és nem fogjuk őket megtalálni!”, 

vagy „Kimennek a főútra, és elüti 

őket az autó…”. De féltem többek 

közt az időjárástól is, hogy 40 fok 

lesz és megőrülünk, ott meg nincs 

víz, vagy „Ha vihar tör ki, hová 

megyünk be?”. Vagányul próbál-

tam szervezni, hogy aludjunk is ott, 

mert a mesetábor akkor az igazi, 

hogyha a természetben vagyunk éj-

jel is, tábortűz mellett és a csillagok 

alatt. Véget ért a tábor, a  fazekast 

hazavittem Mezőtúrra. Éjfél körül 

értem vissza, és már láttam, hogy 

villóznak a fények a látóhatáron, 

beálltam a garázsba, és akkor ki-

tört az égi háború. Olyan iszonya-

tos vihar volt akkor éjszaka, hogy 

ha akkor, ott kint vagyunk a sátrak-

kal… Na, ilyen volt az első tábor.

T. J.: Milyen kilátásaitok voltak 

a jövőre nézve, hiszen az Evangéli-

kus Egyháztól csak egy évre kaptá-

tok meg a tanyát.

Sz. K.: A  tábor után elmentem 

Kondor Péterhez, az akkori evangé-

likus espereshez, és mondtam neki, 

hogy hálásak vagyunk, de ez az egy 

év, ez semmire nem elég. Nagyobb 

a tanyának a romlása, mint ahogy 

A névadó kemence

Kemencében sült fi nomságok
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ezt mi rendbe tudjuk egy év alatt 

hozni, és pályázni sem tudunk úgy, 

hogy az ingatlant csak egy évre 

kaptuk meg, szükség lenne leg-

alább 5 évre – így erre az időszakra 

a segítségével megkaptuk a tanyát. 

Majd egy infrastruktúra-fejlesztési 

pályázatnak köszönhetően tíz évre.

T. J.: A  programokat közösen 

szoktátok kitalálni a Tanyára kijá-

rókkal, vagy te vagy az ötletgazda?

Sz. K.: Inkább az utóbbi, vagy-

is amikor egy organikus dolognak 

vagy a része, akkor már egyszerűen 

jön magától az egész. Jött például 

a Reformáció 500, s  akkor egyből 

tudtam, hogy ez egy olyan archai-

kus környezet, ahol rekonstruálni 

tudjuk, hogy például az anabap-

tista habánok, hogyan készítették 

a kemencében az ételeiket, milyen 

ruhában voltak. Sok minden más 

is adódik abból, hogyha van egy 

nagyon természeti beágyazottsá-

gú környezeted, és abban vannak 

folyamatok – akkor az egyik hoz-

za magával a másikat. Erre lehet 

természetvédelmet fűzni, hagyo-

mányőrzést, szakmatanítást, kép-

zést, lekvárfőzést, közösséget, te-

ret… tehát magától adódik.

T. J.: Már az első táboron sütöt-

tetek a kemencében?

Petrovszki Anita: Kriszta meg-

kért Bennünket, hogy segítsünk 

felfűteni a kemencét, és süssünk 

közösen valami fi nomságot. Nyolc-

an vagyunk testvérek, s zömmel itt 

a megyében élünk, így elhívtam 

őket is segíteni. Az egyik testvé-

rem, Éva nagyon ügyesen süt-főz, 

ő irányította a munkát. A receptek 

édesanyámtól voltak meg. Többen, 

akik részt vettek az első sütésben, 

korábban nem mertek otthon kelt 

tésztával próbálkozni, aztán itt 

többen is kedvet kaptak hozzá. Na-

gyon érdekes volt megtapasztalni, 

hogy az első alkalomra még hívni 

kellett mindenkit, de legközelebb 

már azt érezték, hogy itt a helyük.

T. J.: Ez a tanya varázsa…

P. A.: Igen. Itt, Kétsopronyon 

nagyon sokan nevelkedtek fel ta-

nyán, őket egyfajta kellemes nosz-

talgiával tölti el, ha felfűthetik a ke-

mencét. A közös sütés, de általában 

a közös munka összekovácsolja az 

embereket, ugyanakkor a tanyának 

megvan az a fesztelen szabadsága, 

ami oldja a hétköznapok fásultsá-

gát. Talán sokat számít az is, hogy a 

Kemencés Tanyára időt kell szánni. 

Ha kimegy oda az ember, arra fel 

kell készülni, arra időt kell szánni. 

Ott nem lehet csak úgy hazaugra-

ni apró-cseprő dolgok miatt, így 

az emberek csak egymásra tudnak 

fi gyelni.

T. J.: Ezt Ti is jól tudjátok, hi-

szen magatok is Tanyán éltek.

Szász Árpád: A  döntést, hogy 

tanyára költözzünk, a szükség szül-

te. Fiatal házasok lévén nem sok le-

hetőségünk volt. Anita sógorának 

volt egy tanyája, amit később meg 

is vásároltunk, így kerültünk ide. 

Kezdetben sok kihívással szembe-

sültünk, de ma már nem adnám 

semmiért. Itt a gyerekek nyugod-Tábori pillanatok

No, ki van a középpontban?
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tan játszhatnak, lehetnek nyakig 

koszosak, szóval: megélhetik a gye-

rekkorukat.

T. J.: Azok a gyermekeitek, akik 

az első mesetábor részesei voltak, 

már most nagyobbak. Részt vesznek 

valahogyan a Tanya életében?

P. A.: Akik akkor már 12-14 

éves fejjel vettek részt a táborban, 

ők nem igazán „nőttek bele” a  Ke-

mencés Tanyába, de akik már egész 

kicsi koruk óta odaszoktak, ők már 

aktívabbak. Két éve, a Pajtaszínház 

Program keretén belül bemuta-

tott mesejátékon is szívesen vettek 

részt, a  tavaly karácsonyi betlehe-

mes darabot pedig egy szereplő 

kivételével a mi családunk vitte 

színre Árpi öccse, Gyuri hathatós 

irányítása alatt. A  mi tanyánkon 

zajlottak a próbák, és a Kemencés 

Tanyán, a  karácsonyi programon 

játszották el a darabot.

T. J.: Ti már a kezdetek-kezde-

tétől részesei vagytok a Kemencés 

Tanya mindennapjainak. Hogyan 

látjátok a jövőjét?

Sz. Á.: Nehéz megmondani. 

A Kemencés Tanyára szüksége van 

a településnek, hiszen ezt a helyiek 

hozták létre, s szinte mindenkit köt 

valamilyen élménye ide. Nagyon 

fontos színtere ez azon emberek 

bevonásának, akik csak az utóbbi 

években költöztek a faluba. Ők a 

Tanyán találkoznak, beszélgetnek 

a már generációk óta itt élő csa-

ládokkal, együtt készítik el a ke-

mencébe valót. A Tanya nem csak 

közösségi hely, de egyfajta identi-

tásképző erő, mely által a települést 

igazán otthonuknak érezhetik.

Tanya. Az emberfi a itt a maga 

eredendő valóságában tapasztalja 

meg mindazon adományokat és ki-

hívásokat, melyet reá a Jóisten a Te-

remtéskor és a Paradicsomból való 

kiűzetésekor bő marokkal mért: 

a  természet szeszélyes viszontag-

ságát és csendes rendjét, a munka 

fáradalmát és annak zöldellő-rü-

gyező eredményét, a  magányt és 

az együttműködést, a  sehová se és 

a valahová tartozás érzését.

Jelen sorok írója a tavalyi esz-

tendőben költözött egy kétsopro-

nyi tanyára.

SZLÁVIK KRISZTINA harminchat éve végzi közösségfejlesztő munkáját Kétsoprony 
községben. Korábban a falu könyvtárosaként, családsegítőként, jelenleg a Kemencés Ta-
nyát működtető PONT MI Közhasznú Egyesület elnökeként fejti ki értékőrző tevékeny-
ségét. Összefogja a falut környező tanyavilág családjait, képzéseket, közösségi programo-
kat szervez számukra. Jelenleg Békéscsabán dolgozik, a „Védőburok” Szenvedélybetegek 
Nappali Ellátó Intézmény terápiás munkatársa.

SZÁSZ ÁRPÁD tanulmányait a Rózsa Ferenc Gimnáziumban végezte, ahol 1992-ben 
érettségizett majd asztalos szakmát tanult. Évekig dolgozott a szakmájában, majd 2013 
és 2018 között Lichtensteinben vállalt munkát. A közelmúltban hazaköltözött, hogy az 
idejét a családja körében tölthesse.

PETROVSZKI ANITA a Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziumban érettsé-
gizett, jelenleg tizenegy gyermek főállású édesanyja. A gyermekek közül 7 fi ú (akik közül 
6 igazolt focista) és 4 lány. A legidősebb lány, Gréta 23 éves, míg a legfi atalabb fi ú, Antal 2 
éves. A család mintegy 20 éve lakik a tanyán.

TOKÁR JÁNOS tanulmányait az Eszterházy Károly Főiskola Történelem (BA), valamint 
a Szegedi Tudományegyetem Történelem-hittantanár (MA) szakán végezte. 2015-ben 
elvégezte a Nemzeti Művelődési Intézet Közművelődési szakember I. képzését. 2013 
októberétől 2016 végéig a Nemzeti Művelődési Intézet Országos Önkéntességi Szakmai 
Központjának munkatársa volt. Jelenleg a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei 
Igazgatóságának módszertani referense. Békés megyében az ifj úsági és a közösségfejlesz-
téshez köthető szakmai területeken dolgozik, továbbá nevéhez köthető a Békés megyei 
kistelepülések értékfeltáró és értékmegőrző tevékenységének felkarolása, emellett részt 
vesz a népfőiskolai feladatellátásban is. 2014 óta vezeti az „Ifj úsági Műhely” elnevezésű, 
közösségi aktivitásokra épülő ifj úsági szervezetet Kondoroson.

A Szász család legkisebb tagja, Antal csodálja a horgászatot


