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Kósa László 
 

Ezermesterek 
 
Mikszáth Kálmán Különös házasság című regényének epi-

zódszereplője Vidonka Józsi, az ügyes szlovák parasztasztalos. 
Dőry báró parancsára furfangos szerkezetet barkácsol, amivel a 
mélyen alvó, fogoly Buttler gróf szobájába csempészik Dőry 
Mária ágyát. Vidonka Józsi bizonyára nem tudta, hogy talál-
mánya segítségével milyen áldatlan pereskedés indul, emberek 
élete életfogytig megkeseredik. Nem értette az urak dolgát, s 
alázatos jobbágyként engedte, hogy technikai tehetségét földes-
ura alantas célokra használja. A bonyolult emelőszerkezet 
Mikszáth fantáziájában született, de Vidonka alakja bizonyára 
nem a semmiből pattant elő, élő másaival nem eggyel talál-
kozhatott az író. 

Hány és hány elkallódott tehetség, mennyi érték ment 
veszendőbe! Gondoljunk az ezermester székely alakjára, aki 
valóságos típussá nőtt a köztudatban: szegény ember lévén 
maga megépíti a házát és a csűrét, megfaragja a szekeret, meg-
csinálja az asztalt és a bölcsőt, életre kel kezében a holt fa. A 
margitszigeti zenélő kút eredetije a múlt században Maros-
vásárhelyt állt. Alkotója, Bodor Péter kiemelkedően neves ezer-
mester nem érvényesíthette igazán tehetségét, s végül bankó-
hamisításra adta a fejét. De az ezermesterek közé tartozott az 
ágyúöntő Gábor Áron is. 

Ma is találkozni lehet falun-városon olyan emberekkel, 
akik hosszú évtizedeken szántottak-vetettek, s közben fölszerel-
ték gazdaságukat elmés szerkezetekkel, alkalmaztak néhány 
saját találmányú eszközt. Az érdeklődőnek megmutatják műhe-
lyüket, ahol a laikus szeme rengeteg értéktelen ócskaságot lát, 
de a gazda kezében minden eldobott gépalkatrész, furcsa fada-
rab megtalálja helyét, értelmét. Ilyenkor óhatatlanul arra gon-
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dolunk, hogy milyen jó mérnök, tervező vagy akár iparos válik 
ebből az emberből, ha tanult volna. Ő és a hozzá hasonlók szűk 
körben élték le életüket, tehetségük partikuláris ügyességgé 
soványodott. Már az is óriási emelkedésnek számított, ha az 
ügyes legényből uradalmi gépészkovács lett. Az ezermester 
leleményesség megnyilvánulásaival a paraszti élet számos 
területén találkozhatunk. Leginkább a gazdálkodáshoz kap-
csolódnak. Megkönnyítik például a kukorica vetését vagy a 
burgonya ásását. A drága vetőgépre ugyanis nem mindig telik a 
kis gazdaságból. Legtöbb újítás a kapásnövények, a zöld-
ségfélék, általában a magyar mezőgazdaságban honos növény-
fajták termesztéséhez kapcsolódik, nem a sok évszázados 
hagyományt őrző gabonatermeléshez. Főbb jellemzőjük, hogy 
elterjedésük regionális, sokszor csak tervezőjük, készítőjük 
használja őket. Máskor néhány szomszéd vagy egy utca 
kölcsönkéri vagy másolja az eredeti gépet, eszközt. Ritka dolog, 
ha a község határain túl is ismertté válik, más falvakban is hasz-
nálják, utánozzák. 

A paraszti találmányok a gépesített mezőgazdaság szem-
pontjából anakronisztikus, elkésett jelenségek. De külön fejezetét 
jelentik a feltörekvő, polgárosuló magyar parasztság életrajzá-
nak. A jobbágyfelszabadítás 1848-ban utat nyitott a szabadabb 
fejlődésnek, viszont a száz esztendőn keresztül ismételten 
konzervált, feudális kötöttségektől terhes nagybirtok akadá-
lyozta, hogy a nyugat-európai értelemben korszerű parasztbir-
tok kialakulhasson hazánkban. Ez a felemás folyamat kárhoz-
tatta arra a falusi ezermestereket, hogy tehetségük ne üzemek-
ben, gépesített gazdaságokban kamatozzék, hanem házuk táján, 
szűk térségben, némelykor meddő fúrás-faragásban vesszen el. 
A paraszti találmányok annak a hallatlan nagy akarásnak, lele-
ménynek és szorgalomnak az emlékei, melyek egy lezárt törté-
nelmi kor parasztságát jellemezték.      

 
 


