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Semmi sem lesz már olyan, mint volt azelőtt.
Nem tudom miért nem, s azt sem tudom, miért lesz más minden. Csak 

érzem, hogy valami van a levegőben. Ösztönösen, mint a kutya, amikor 
szűköl, mert veszélyt érez.

Valami ezekben a napokban nagyon, de nagyon megváltozik. Lám az 
égen felhők sokasodnak, s egymásra tornyosulnak egyre feketébben. 
Igen, valami rendkívüli fog itt történni! Érzem, ránk tör a döbbenet kén-
esővel, égiháborúval, lelkünkben dúló kíméletlen vad tusával.

Most még vihar előtti a csend, de a tó már fekete, a folyóból a halakat 
mind kifogták, s a völgy mélyén, az üresen maradt ház ajtaja kísértetie-
sen nyikorog. Még néhány nap, óra, perc vagy csak pillanat… és elkez-
dődik. Köszörűkön sikolt a penge, kardokat, késeket élez a világ. Az em-
beriség háborúra készül.

Pedig az Úr békét akar. Tejhatalma tudatában sem akar mást, ezért el-
küldte hozzánk követét. S a követ most ott megy az úton, fehér ruhá-
ban, mezítláb. A katonák még attól a jogától is megfosztották, ami a va-
lóságos ellenségnek jár, ha fehér zászlóval követségbe érkezik. Az övét 
kicsavarták a kezéből! – Nem tárgyalunk! – ordították a képébe, s a vál-
lára dütöttek egy keresztet kemény, nehéz fából. – Ez legyen a te zász-
lód! – gúnyolódnak vele az egyenruhába öltözött állatok. Az eszelősök 
– akik csak erejükkel képesek kérkedni –, íme példát akarnak statuálni.

- Lássátok, s véssétek eszetekbe! – kiáltották oda a bamba és jámbor 
népnek –, velünk nem lehet alkudozni! Velünk senki, de senki nem al-
kudhat, nekünk senki nem parancsolhat!

S korbácsütésekkel űzték tovább a keresztet vivőt, hogy aztán fenn a 
hegytetőn –, hogy mindenki lássa, hogy mindenki, aki netán titokban 
másképp érez, a látványtól rettegjen, s adjon fel minden hiú reményt –, 
szóval ott a csúcson, ég és föld között keresztre feszítsék.

Mert az ember már csak ilyen: az egyik fele hallgat és tűr, mint a bir-
ka. A másik fele meg gőgösen fitogtatja erejét, hatalmát, s diadalt ül a 
tébollyal.

*
Uram! Én mit tegyek? „Én csak sírtam és imádkoztam reggel, / s verset 

írtam az öreg szilvafáról.”
Uram! Most itt ülök egy ismeretlen váróteremben. Nagycsütörtök van. 

Köröttem horkoló emberek és fullatag sötétség. A sápadt lámpafény-
ben, mely imbolyog a peron felett, kibetűzöm az állomás nevét: Kocsárd.

Uram! Hol vagyok? S azok után, amit tesznek veled, megkönyörülsz 
még rajtam, rajtunk? Uram! Küldsz nekünk még ide, a kocsárdi állomás-
ra csatlakozást?

Golgota
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Észak-amerikai indián mese szerint kunyhójában egyedül 
didergő öregembernél – kinek fürtjeit fehérre festette a kor, 
minden porcikája reszketett, és nem hallott mást, csak a vihart, 
mely maga előtt fújta, söpörte a frissen esett havat – egyik nap 
megjelent egy sudár termetű fiatalember, akinek arcát pirosra 
festette a fiatalság tüze, szeméből szikrázott az életerő, ajkán 
mosoly játszott. Homlokát a harcosok homlokszalagja helyett 
édesfűből font koszorú övezte, kezében virágcsokrot tartott.

A mese végén – a fiatalember tettei hatására – a növények 
kiemelik fejüket a földből, csillognak az örömtől, mint a gyere-
kek szemei, visszajönnek a költözködő madarak, csupa zene a 
liget, végre megjelenik a nap, hatására az öregember nyelve 
megáll, a napvilág egészen megmutatta, ki volt a vendéglátó, 
akinek szeméből víz patakzott, egyre kisebbre zsugorodott a 
Tél alakja, végül teljesen elolvadt. Az egész természet örven-
dezett, megjött fiatalember képében a tavasz!

Falusi kisgyerekként a természettel együtt örvendeztem én 
is a rügyek fakadásának, a virágbimbók feslésének, illatának, 
a madárhangnak, s a kabát-levettető lágy melegnek. Ilyen kö-
rülmények között következett be március idusán a magyar 
emberek későbbi nagy nemzeti ünnepe, mely gyermekko-
romban csak lélekben lehetett igazi ünnep! 

Számomra a tavaszt hozó fiatalember Petőfi volt, akinek ver-
seit hamarább ismertem, mint olvasni tudtam. Az én nemze-
ti ünnepemmé Petőfi sodró lendületű, harcias, szabadságért 
kiáltó versei révén vált az 1848-as forradalom napja! Ez az ün-
nepnap végig kíséri egész életemet, sok ünnepségen, szava-
lóversenyen szavaltam Petőfi-verset, mondtam ünnepi beszé-
det.

Az ünnepi beszédek közül számomra legemlékezetesebb az 
1959-ben, Mezőkövesden, az 1848/49-es emlékmű talapza-
táról, a település kivonult összes iskolása számára elmondott 
beszédem, melyről fénykép is megmaradt, sőt elrakosgatott, 
őrzött ereklyéim között megtaláltam már fakuló gépelt beszé-
dem lapjait is. Örömöm a kincs megtalálásakor tetőfokra há-
gott. Boldogan idézem belőle kezdő sorait:

„...És lesz népünk, mely hazájának örül, mely nevének díszé-
re munkál, lesznek nagy embereink, akiket a világ bámulni fog, 
lesznek hőseink, dicső szellemeink, kikben újjászületünk, leszünk 
nemzet, mint még sohsem voltunk és az utókor írójának nem kell 
költeni, hanem csak a valót leírni, hogy a hazát dicsőítse.”

Több, mint 165 évvel ezelőtt vetette papírra e látnoki szava-
kat Jókai Mór. Az a Jókai, aki nem csak nagy írója, kedvelt me-
semondója nemzetének, de egyike volt a márciusi ifjak veze-
tőinek. Ott állt Petőfi, Vasvári és a többiek mellett a márciu-
si forgatagban, s a szabadság, a forradalom ügyébe vetett hit, 
lelkesedés vezette tollát. Vasvári Pál méltán jegyezhette fel: „A 
pesti ifjúság azt tevé, amit tőle az idő és körülmény megkövetel-
tek.”

Boldogan emlékszem arra a korszakra, amikor a nemzeti szí-
nű zászló kirakása nem törvényi rendelkezés alapján történt, 
hanem mindnyájunk belső, lelki indítékából. Március 15-én az 
emberek ablakaikat kis papírzászlókkal díszítették, még a há-
zak is ünnepeltek!

Huszka Jenő „Szép Juhászné” című operettjében írja: „Há-
romszínű ősi magyar lobogó / Fújja a szél, fújja... Tépázhatja bár-
hogyan is az idő, / Újjáéled két karunkban az erő... lengjen, ha 

Amikor lelkünk trikolórba öltözött

szél fújja!” Petőfi korában a lengő lobogót ágyúk dübörgése 
kísérte, ma már – mindnyájunk örömére – legfeljebb a tánco-
sok dübörgő tánclépései!

Petőfi lelkesedve mondta a szabadságról: „Te vagy a mi tör-
vényes királyunk! / Trónusodnál ünnepelve állunk! / ...Ne félj sem-
mit, megvédünk, csak egy szót, / Csak emeld föl, csak mozdítsd 
meg zászlód, / S lesz sereged ezer és ezernyi, / Kész meghalni vagy 
diadalt  nyerni!”

Ez a Petőfi által elképzelt összefogás többször megismétlő-
dött történelmünk során – de sajnos, nem vált a mindennap-
ok jellemzőjévé! 

A negyvennyolc-negyvenkilences történések ismerete – 
gyerekkori indíttatásom alapján – egyik életszükségletemmé 
vált. Egy egész polcnyi irodalom áll rendelkezésemre könyvtá-
ramban. (Még Mészáros Lázár 1845. évi értekezése, a Magyar 
Tudós Társaság levelező tagi székfoglalója A KATONASÁGRÓL 
címmel is !) Összeszámolhatatlan, az évek során hány ünnepi 
beszédet mondtam Európának példát mutató gyönyörű kor-
szakunkról. Nagyszerű anyagot szolgáltatott beszédeimhez 
Nemeskürty István „Kik érted haltak, szent Világszabadság” 
című könyve is mely mind ismeretek, mind érzelem tekinteté-
ben magával ragadja az embert.

Többszörösen beigazolódott jövőbelátó költőnk jóslata: „Ha 
elesnénk egy szálig mindnyájan, / Feljövünk a sírból éjféltájban, 
/ S győztes ellenségednek megint kell / Küzdeni – kísértő lelkeink-
kel!” Vörösmarty pedig igazolja forradalmár költőnket: „...Oly 
sok viszály után, / Megfogyva bár, de törve nem, / Él nemzet e ha-
zán.”

1991. évi ünnepi beszédemből idézem büszkén a következő 
mondatot: „1848. március idusának csillaga betlehemi csillag-
ként mutat utat a mai Magyarország változó körülményei között 
minden, haladást őszintén óhajtó embernek.”

Planétánk felmelegedésével immár nincs igazi tél (mely hi-
deg hangulat, fagyos légkör – reményeink szerint – az embe-
rek közötti viszonyban is eltűnik), de legalább a minden lel-
ket, a természettel együtt, újjáélesztő tavasz uralkodjon kö-
zöttünk, s a 167 évvel ezelőtti ünnepi, embereket magával ra-
gadó hangulat legyen úrrá nemzetünkben!

Dr. Szedresi István

A kövesdi megemlékezés 1959-ben.  
Az ünnepi beszédet Szedresi  István gimnazista mondta
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„A KAPTÁRKÖVEK, amelyek szülőföldünk, a Bükkalja 
vidékére jellemzőek, különlegesek, titkokat rejtenek. 
Ez a misztikus, az ember keze nyomát is magán 
viselő természeti képződmény jelképe lehet az 
összetartozás, a közösségi érzés kifejezésénak 

mindennapi életünkben is.”

Gál Mihály

Cogito ergo sum...
Ülök a cserépfalui pinceházban, az asztalon az üvegben jó 

bor, Leányka. Poharamból kortyolgatok, gondolkodom, medi-
tálok egymagamban. Cogito ergo sum... 

Egyedül vagyok! Vendégekre,  barátokra, EMBEREKRE várok. 
Verőfényes április végi délután, az ajtón át látom a gyönyörű 
tájat. Sárga repcetáblák, virágos kertek, virágillat.

A barátok, vendégek nem jönnek. Így hát egyedül kortyol-
gatom ezt a csodálatos nedüt, ezt a csodát,  amely az ember és 
a természetfölötti között kapcsolatot teremt.

Meditálok immár az elröpült 66 évem felett. Mennyi min-
dent megéltem, mennyi sok szép emlékem van és mennyi po-
font kaptam az Élettől.

Egy korty borral búcsúzom a sok-sok elmúlt embertől, ro-
kontól, baráttól, munkatárstól, jó ismerőstől, ellenségtől, azok-
tól akik már régen a túlparton vannak.

Én még itt vagyok, s meditálok. Gondolkozom azon, milye-
nek is tudunk mi emberek lenni. Egyszer nagyszerűek, csodá-
latosak, önfeláldozóak, nemesek és igaz barátok. Máskor alja-
sak, rosszindulatúak, gyilkosok és nemtelenek.

Közben óriási sebességgel száguldunk a világűrben. Meg-
döbbentő ha rászámolunk:

másodpercenként 3o km-es, percenként 1800 km-es, órán-
ként 10800 km-es sebességgel száguldunk és 24 óránként 
2.592.000 km-t teszünk meg.

Kimondani is ijesztő, elgondolni pedig szinte lehetetlen pa-
raméterek. Nézem a bort a pohárban, vizszintes. Nem mozdul, 
nem rezeg, nem hullámzik ekkora sebességnél.

Rohanunk, száguldunk együtt ezzel a kék bolygóval, amely-
nek 75 százaléka víz. Évente egyszer megkerüljük ezt az élte-
tő, érthetetlen, meleget adó csodát: az ÉLETET adó NAPOT. No 
ez a világűr-utazás legalább ingyen van, ebben a kutya-betyár 
világban!

Közben nem tudjuk, s nem is nagyon gondolkodunk rajta, 
hogy mikor vagyunk talpon, mikor lógunk fejjel lefelé és mikor 
állunk tüskeként a Föld egyik vagy másik oldalán.

Borozgatunk, meditálunk s egymást marjuk. Beleharapunk 
a másikba, mert ő szebb, okosabb, ügyesebb, vagy éppen 
szebben dalol,  mint mi. Kicsinyesen lefokozzuk a másik em-
bert, mert ő barnabőrű, vagy boxosan fekete, vagy éppen na-
gyobb orrú és az eszét is százszor jobban tudja használni, mint 
mi. Haragszunk az embertársainkra, mert ők Istenben, Allah-
ban, Mohamedben, Sivában, Jehovában, vagy éppen semmi-
ben sem hisznek. Haragszunk arra aki elesett, hajléktalan, ápo-
latlan és koldul.

Nem szeretjük a jólöltözöttet, az ápoltat, a gazdagot és főleg 
azt, aki többre vitte nálunk. Nem szeretjük azt, aki játssza, amit 
Shakespeare frappánsan megfogalmazott: ”színház az egész 
világ, s színész benne  minden férfi és minden nő.” Pedig ezt a 

szerepet itt e száguldó sárgolyón mindannyian eljátsszuk ez-
alatt a 60-70-80 év alatt, váltakozó sikerrel!

Nagyszerűek és szánalmasak vagyunk egyszerre itt e gyö-
nyörű kalitkába bezárva.

Rohanunk irdatlan sebességgel a semmiben, ezen a semmi 
ágán ülő földgolyón.

Közben vívjuk kicsinyes, gyülölködő, nemtelen harcunkat 
egymás és a jövő nemzedéke ellen. Eszetlenül szennyezzük az 
unokáink, dédunokáink jussát: a földet, a vizet és a levegőt! 
Rohanunk irdatlan sebességgel a semmibe, s még csak nem is 
gondolunk rá, hogy ez a rohanás és a parányi kis életünk egy 
pillanat alatt véget érhet. Nem kell más, csak a világűr trilliárd 
meteoritjából egy csapódjon a Földbe és vége lesz a földi élet-
nek! Van még ezen kívül ezer ok arra, hogy megszünjön a mi 
kis „színház”-unk világa. Rák, infarktus, fertőzések, balesetek, 
természeti katasztrófák, háborúk és így tovább. El kellene 
gondolkodnunk a lét és nemlét témakörén. Meditálnunk kel-
lene az emberségen, a megértésen, a szereteten. Fel kellene ír-
nunk az agyunk homloklebenyére:

„AZ EMBER EGY PORSZEM, NEM LÁTJA SENKI, DE ENNEK A 
PORSZEMNEK KELL EMBERNEK LENNI!!”
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Azt hiszem, mindenekelőtt azt kell tu-
datosítani az olvasóban, a magyar ál-
lampolgárban: van ilyen is, hogy sajtó-
nap. Mert úgy gondolom, nem vagyunk 
mi annyira fontosak országnak-világnak, 
mint az egyes sajtóguruk hiszik a szak-
máról és önmagukról. Következésképp 
szerintem sokan mind a mai napig nem 
tudják e kis hazában, hogy a bányász-, a 
vasutas-, a pedagógusnap, vagy például 
a fehér bot napja mintájára kineveztetett 
egy nap nekünk is. Ráadásul ez a sajtó-
napnak kikiáltott 24 óra Petőfiék nyom-
dafoglalásának, valamint a Nemzeti dal 
és a 12 pont kinyomtatásának emléké-
re március 15-ére esik, amikor úgy is van 
ünnepelni való bőséggel. Pont’ ránk fi-
gyelne akkor, mondjuk Pusomai Aladár 
Bogácson?

Persze függetlenül attól, hogy tud-
nak-e a népek vagy sem a sajtónap-
ról, mi e napon általában megünnepel-
jük magunkat. Vagy batyusbál módjá-
ra, hogy mindenki hoz otthonról egy kis 
motyót, bort, sört, pálinkát, pogácsát és 
rántott húst, vagy ha szerencsénk van, és 
jut rá egy kis zsozsó a fenntartó – neve-
zetesen szociális foglalkoztatónak is – ré-
széről, akkor még arra is nyílik lehetőség, 
hogy megünnepeltetjük magunkat né-
hány ünnepi szpícs, egy páros debrece-
ni mustárral, és egy fél üveg kövidinka 
erejéig.

No, ennyit a sajtónapról általában. 
Hogy ezek után ünnep-e számomra e je-
les nap, erre a kérdésre diplomatikus fe-
leletet adok: talán. Tudom, ez nem meg-
nyugtató válasz, konkrétabb feleletet 
várnak tőlem. Jó, mondjuk ötven száza-
lékban lehet ünnepnek is nevezni. Hi-
szen ünnepi ruhát öltünk, találkozunk a 
társmédiumoknál dolgozó kollégákkal, 
akiknek feltehetjük a kérdést, amely az 
oldalunkat régóta fúró kíváncsiságból 
fakad: hogy vagytok?

S öltönyben feszülve, miközben esz-
szük a virslit, a debrecenit, vagy ha több 
a zsozsó, akkor a rántott szeletet, meg-
tudjuk, hogy az a másik jól van, vagy csak 
lassacskán, netán pocsékul. Ha az utóbbi 
választ halljuk, egészen megnyugszunk, 
sőt kezdjük már-már jól is érezni magun-
kat, hisz mennyivel könnyebb elviselni a 
saját nyomorúságunkat, ha azt halljuk, 

Hajdu Imre

Ünnep-e a sajtónap?

hogy a szomszéd tehene már előbbre 
tart a megdöglés folyamatában.

Szóval, úgy egészében jól elvagyunk 
egy ilyen sajtónapon, amiből persze az 
„ünneplés” csak két-három óra, a mara-
dék huszonegy-huszonkét órát akár ibo-
lyaszedéssel is eltölthetjük a természet 
lágy ölén. Mindenesetre a „fénypont” – 
60-as Tungsram égővel megvilágítva –, 
az a két-három óra, amikor kezet szorít-
hatunk ezzel is, meg azzal is, meghallgat-
hatjuk feljebbvalóink személyes dicsére-
tét: „Te, az a múltkori cikked nagyon talá-
ló volt. Hogy melyik is? Momentán most 
nem jut eszembe, de akkor, amikor ol-
vastam, mondtam is a kertszomszédnak, 
te ez a Hajdu írt egy olyan, de olyan…”

Szélesre kerekedik a szám, vigyorgok 
kényszeredetten, mert jól tudom, egy 
hónapja nem írtam semmi jót, hacsak az 
nem számít annak, hogy adtam jó taná-
csot a petrezselyem mag elvetéséről.

- Te, ez a kövidinka nem is olyan rossz 
– váltja az egyik főnököt egy kipirult arcú 
fiatal kolléga, akiről fogalmam nincs, 
hogy ki is ő valójában, s hol, melyik szer-
kesztőségben, mit csinál újságíró minő-
ségben. Nyilván az öreg motorost látja 
benne, s most ezért próbálkozik beszéd-

be elegyedni. (A fiatalok már csak ilye-
nek!)

- Ugye, te már sok sajtónapot megél-
tél? Nem is tudom, kérdezi-e vagy állítja. 
Gondolom a ráncaimból jutott erre a kö-
vetkeztetésre.

- Igen, sokat – válaszolom neki szűk-
szavúan és kissé nyersen. Nem tehe-
tek róla, bosszant, hogy ezt a felszolgált 
kövidinkát jó bornak tartja. Istenem! Hol 
van már az a régi jó újságírói ízlés!?

- Régen is ilyenek voltak a sajtónapok? 
– hallom az újabb firtató kérdést. Be kell 
látnom, a srácnál hatott a kövidinka, s 
ezen az estén nem fogom tudni magam-
ról levakarni. Legalább nő lenne!

- Voltak ilyenek is, meg akadtak más-
milyenek is – adom a semmitmondó fe-
leletet, ám ő nem kedvetlenedik el.

- Akkor is megjelentek a köreitekben a 
politikai élet jeles képviselői?

- Megjelentből sosem volt hiány, de 
hogy ki volt jeles és ki nem, ennek bon-
colgatására most nem vállalkozom. De 
ha nevekre vagy kíváncsi, egy-egy ilyen 
sajtónapon – nekem ez a mostani a har-
mincharmadik – kezet fogott velem 
Bodnár, Grósz, Fejti elvtárs, és sok ma, 
vagy a közelmúltban funkcionáló sze-
mélyiség, Pozsgai Imre, Horn Gyula, Né-
meth Miklós, Göncz Árpád, Dávid Ibo-
lya, Pokorni Zoltán, Áder János. De tu-
dod barátom, nekem még sikerült kezet 
fognom, sőt hosszan elbeszélgetni – s én 
erre vagyok igazán büszke – Kuczó Já-
nossal, Slezsák Imrével, Kalász László-
val, Szalipszki Endrével, Sólya Lászlóval, 
Bobaly Istvánnal, és a sort hosszan foly-
tathatnám.

- Ők, kik? Az utóbbi neveket én még 
soha sem hallottam – jegyzi meg csodál-
kozva az ifjú kolléga.

Honnan is tudhatná!? – gondolom.
- Pedig ők az igazán nagy főnökök! 

Legalábbis azok között, akikkel újság-
írói pályafutása során találkozhat az em-
ber. Mert róluk, nekik szól az újság, értük 
szól a harang, s ők azok, akiktől, ha jól csi-
náljuk ezt a keserédes mesterséget, hiva-
tást, a legnagyobb, legrangosabb elis-
merést kapjuk. Ugyanis ők a mi főnöke-
ink, az olvasók! Tudod barátom, ha már 
így belemelegedtem az „igehirdetésbe”, 
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elmondom neked, hogy kétféle sajtónap 
van. Az egyik ez a mostani. A hivatalos, 
amikor eszünk, iszunk, jópofáskodunk, s 
az „illetékes elvtársúrtól” mindig egy út-
ról hallunk, amelyiken ennek a népnek 
végig kell mennie, de sírni csak a legvé-
gén, ott is csak a győztesnek szabad. Ré-
gebben Lenin(i) útnak mondták, s bal 
felé kellett haladni, most viszont Euró-
pa út a neve, és jobbra van az állítóla-
gos jobb. Szóval ilyesmi köthető ehhez 
a hivatalos sajtónaphoz, illetve ha marha 
szerencséd van, kapsz még egy plecsnit 
is, korábban csillaggal, most kereszttel, s 
hozzá némi suskát. (Egy részével - mivel 
adó formájában levonják - te jutalmazod 
meg az államot.)

Van viszont egy másik sajtónap! Rá-
adásul az a másik nem egy, hanem sok. 
Évente 364, szökőévben 365 nap. S azok 
az igazi sajtónapok. Legalábbis nekem 
azok. Amikor például ülök Kuczó János-
sal a gagyapáti háza konyhájában, a me-
legen duruzsoló sparhelt mellett, s a há-
zigazdát a bölcsesség titkairól faggatom. 
Vagy amikor ülök a kakukkfüves árokpar-
ton Fancsal község határában Szalipszki 
Endre bátyámmal, akinél okosabb pa-
rasztembert még nem hordott hátán a 
föld. S talán ezért is mi másról beszél-
gethetnénk, mint a földről, s azon a zer-
gejárta tájon meghonosított virágzó al-
matermesztésről. Vagy amikor banduko-
lok felfelé a meredek kaptatón Szögliget 
fölött Szádvár romjaihoz Bobaly Pista bá-
tyámmal, ki meseszerűen felidézi nekem 
a sötét középkor eme fényes várának tör-
ténetét... Igen, ezek az emlékezetes saj-
tónapok! Sőt, igazán csak ezek az em-
lékezetesek! Tudod, a hírlapíró – ahogy 
telnek a pályán eltöltött évei –, úgy lesz 
egyre gazdagabb. Nem, nem! Nem az 
anyagiakra gondolok! A sztárolt bábokat 
leszámítva az újságíró nemcsak bohém, 
hanem általában véve csóró is. Ugyan-
akkor élményekben, emlékekben, szó-
val lelkiekben mindenkinél gazdagabb. 
Igaz, ezért a gazdagságért a piacon nem 
adnak semmit, de ha adnának is, ezt a 
gazdagságot semmiért sem szabad elkó-
tyavetyélni… No, de azt hiszem, be kell 
fejeznünk a diskurzust. Úgy látom, hiva-
talos pohárköszöntő következik.

„A Magyar Sajtó Napja alkalmából sze-
retettel köszöntöm a sajtó borsodi mun-
katársait. Engedjék meg, hogy e szép ün-
nepnapon…” Semmi kétség, ünnep ez a 
nap. Ráadásul a mi ünnepünk!

Ezek szerint minket most ünnepelnek? 
Vagy minden látszat ellenére csupán mi 
ünnepeljük önmagunkat?

Czipott György

Ágyút, hazavívót!
Kökösi mezőn vért, pipacs se mutat már.
Ördögszekeret fú, tovagörget a szél.
Bontóban szótalan, valaki kalapál
túlélni vasakat, csak szerszáma beszél.

Fitetek* dalt, lélek zugán hazahívót:
Se megfáradt zsoltár, se törtszárnyú ének.
Holt harangból hites ágyút, hazavívót,
pattantyús mesterek hogyan önthetnének...

Feketeügy lomha kondulást hintálgat,
botlik Hadak útján, túl világhatáron.
Élő igazságból várhatunk-é hármat?

Anyánk s apánkért hív seregelni össze
megtartó imára. Vérünk, Gábor Áron,
hitünkből pattantyút még önteni jössz-e?
*Fitetek=keresek, kutatok

Dr. Pázmándi László

Segesvár alatt
Segesvár alatt alszik az idő,
Mit is tehetne egyebet.
Felszentelhetetlen temető,
Ahol a szabadság elveszett.

Kopott ruhájú évszakok járnak,
A völgyben leomló ormokon.
Nem hoznak koszorút a halálnak,
Pedig voltak itt bátrak egykoron.

Helyt álltak ők, mindanyian,
Senki sem volt a sors kegyeltje.
A történelem mély árkaiban
Borult rájuk az örök este.

A költő árnya is itt bolyong,
Kihajtott ingje néha felvillan.
Ha lemenőben a napkorong,
A fehér látomás elillan.

Őket örzi mégis az idő,
A győzteseket rég elfeledte.
A felszentelhetetlen temető,
Örök mementó estelente.

Itt emlékmű minden,ami van,
Koszorúk nélkül sem feledhető,
Hegy, a fák, a látomás, a vihar,
És a tovább szendergő idő.
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Somogyi Dénes

 Ki vigye a gyászlobogót?
Szomolya község múltjából

Bajzát Lukács ugyan olyan ember volt, mint a falunak töb-
bi kőfaragója, kik a kőfaragást a földműveléssel együtt vé-
gezték. Mindig meghívták az egri templomok kőmunkái-
hoz, a hortobágyi kilenclyukú híd felújításához, az Ország-
ház kőmunkáihoz, és ki tudná még megmondani, hogy hová 
hívták. Úgy, mint a falu többi, kétlaki mesterét is meghívták 
mindenfelé. 

Azért kétlaki, mert leginkább télen faragtak, míg nyáron a 
falu határában található földjeiket művelgették. 

Ezen a május végi szombaton, már zöld színét öltötte ma-
gára a határ. Lombba borultak a gyümölcsfák, a falut határo-
ló erdőknek fái. A falu alatti szántóföldeken bársonyos, zöld 
búzamezőket ringatott a langyos szellő. Bajzát Lukács, így 
szólt kedves feleségéhez, Róza asszonyhoz:

- Kedves feleségem, édes Rózám! Ballagjunk már le a 
Bentelki földünkre! Ugyancsak kíváncsi vagyok, hogy a 
krumpli ültetvényünk növekedik-e, vagy elvadult már akkor 
is, ha nem nézünk feléje.

- Éppenséggel lemehetünk, de én úgy látom, mintha vi-
harfelhők gyülekeznének az Eged hegy irányában. - figyel-
meztette párját kedves felesége, de Lukács határozottan ki-
jelentette:

- Nem lesz abból eső! Amire ideér, eloszlanak azok a feke-
te, viharfelhők. Ha hiszed el, ha nem, édes párom. - állapítot-
ta meg a kétlaki kőfaragó, ami után mégis csak elindultak a 
krumpliföld megtekintésére. 

Egy félóra sem kellett hozzá, amikor a Szérűskerten ke-
resztül, a Kánya patak mellett, a Mezőkövesd irányába veze-
tő poros földúton, ballagtak a Bentelki krumpliföld irányába. 

Egy-egy kapa volt általvetve vállukon, mert úgy gondol-
ták, erre szükségük lehet. Az bizony igaz, hogy május vége 
felé, már ugyancsak elszaporodnak a gyomok. Ki kell onnan 
irtani valamennyit, mert kiélik a földet. Elveszik a földerejét 
a krumpli elől, miután őszre nem terem semmi, nem lesz mit 
kiásni a földből. 

A kapa segít az ilyen gondokon. Ám azon már a kapa sem 
tud segíteni, ha az emberek között fordulnak elő az élősködő 
gyomok. Már pedig kerülnek, de őket nem szabad kikapálni.

Elérték a krumpliföldet, amikor az Eged hegy felől az első 
égdörrenést hallották. Csak éppen megtekinthették a növe-
kedő krumplit, amikor Bajzát Lukács kijelentette:

- Erre bizony már nagyon kellene az eső!
Alighogy óhaját kimondta, egy nagyobb villanás cikázott 

át az Ég boltozatán, amit kis idő multával, újabb dörrenés kö-
vetett, csak az előbbinél most sokkal nagyobb, hiszen már 
jóval közelebb jött a vihar.

- Gyerünk gyorsan hazafelé, mert mindjárt megázunk! - fi-
gyelmeztetette feleségét, aki nem is habozott egy pillanatig 
sem, hanem igyekezett ura után lépkedni, a hazafelé vezető, 
ekkor még poros, földúton. 

Igen ám, de a vihar gyorsabbnak bizonyult, miután már-
is hideg eső csapkodta arcukat. Nem beszélve arról, hogy ha-
zafelé igyekezetükben, a vihar elébe siettek, hiszen az Eged 
hegy irányából érkeztek az esőtől terhes fellegek. 

Még a legszélső házat, a Toter mama házát, sem érhették el, 
amikorra a hideg eső teljesen eláztatta őket. 

A kőfaragót már este folyamán kirázta a hideg, csúnyán be-
lázasodott. Hiába tekerték vizes lepedőbe, nem ment lejjebb 
a láza. Másnap reggel bogácsi orvost kellett hozzá áthívni, ám 
a tüdőgyulladásával ő sem tudott mit kezdeni. 

Alig egy félóra múltán, két ló vontatta szekér igyekezett 
az egri kórház felé vezető, sáros földúton. Aki látta és hallot-
ta a nyögdécselő kőfaragót, szinte mindenki bizonyosra vette, 
hogy utoljára látja élve. 

A faluban, gyorsan terjedt a hír B. Lukács állapotáról, ami kő-
faragó társainak, a Hangya szövetkezet kocsmájában jutott a 
fülükbe. 

Nagy István kocsmáros, Bótos Pista apja, szolgálta fel az ita-
lokat, melyeket a Hangya szövetkezet, udvari jégvermében, a 
télen elraktározott jegével igyekezett lehűteni.

Kovács Imre postamester, Csíki Szabó Gyuri, Lakatos Imre, 
Szalóki Gazsi János, Víg Sándor, Bauer Lajos kőfaragók voltak 
jelen.

Mivel a postamester halotta meg először Bajzát Lukács szo-
morú esetét, igyekezett mielőbb tovább adni:

- Hallottátok már, mi történt Lukács sógorral? - kérdezte a 
többieket, akik szintén sógornak vallották, hiszen Szomolyán 
mindenki sógorságban van egymással, mind a mai napig, ki-
deríthetetlen  oknál fogva. És ezt most nem is érdemes tovább 
vitatni. Sógornak, akkor is sógor, ha csak lyuksógor.

- Mi történt az Isten áldjon meg? Mondjad már, mert meg-
öl a kíváncsiság - sürgette Csíki Szabó Gyuri a postamestert, és 
máris letette félig kiürült poharát az asztalra.

- Hát, súlyosabb tüdőgyulladást kapott, majd bevitték az 
egri kórházba! De nem jó híreket hallani felőle. Már azt is hal-
lani lehet, hogy Róza asszony, a felesége, már a haló ruháját is 
előkereste. - mondta Kovács Imre  lehangoltan, és ez a szomo-
rúság nagyon gyorsan átragadt mindenkire. 

-  Ezt már nem hiszem el! Olyan ember, mint Lukács, nem 
hallhat meg! 

Egy olyan ember, mint Lukács sógor, akinek a pesti cirkusz-
ban volt bátorsága szembeszállni a hipnotizőrrel, az nem hall-
hat meg! Én mondom ezt nektek! Ha hiszitek el, ha nem! - ta-
gadott mindenféle hamis pletykát Bauer Lajos, aki ismerte a 
nagybeteget, miután nagyon hitt abban, hogy Lukács sógor 
nem hallhat meg, sem most, de még máskor sem. 

Ebben aztán mindannyian egyetértettek és a beteg ember 
egészségére koccintottak, a jégverem jegével lehűtött borból.

Miután koccintgattak egy párszor, máris beszédesebbek, 
okosabbak lettek. Egymásután mesélték el Bajzát lukács kő-
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faragó vicces eseteit, amiből volt bőven, mert a humoros ol-
daláról volt ismerős a faluban. 

A sok humoros történet, no meg aztán a hűtött borocs-
ka hatására, emelkedetté vált a hangulat. Már volt közöttük, 
olyan, aki cigányzenét követelt. Ezt meglehet érteni, hiszen 
mit ér a dalározás, óbégatás, ha semmilyen zenével nem kí-
sérik. 

Márpedig minden szomolyai nóta sorra került. Sőt, néme-
lyikük már a szomszéd faluk nótáját is zengedezte, minden 
ép fület erősen borzongató bömböléssel. 

Amikor tetőfokára hágott a hangulat, akkor nyitott be Bor-
csa mama az ajtón, és rendreutasítóan kiáltotta:

- Nem szégyellitek magatokat! Szegény Lukács halva fek-
szik, ti meg, úgy bömböltök, mint a jászol elé kötött, éhes ba-
rom! Azon sem csodálkoznék, ha a jászol előtt együtt falná-
tok a barmokkal a szénát!

Erre aztán nagy csend kerekedett hírtelenjében. Mindenki 
letette poharát az asztalra és olyan is akadt közöttük, akinek 
könny csillant meg a szeme sarkában. 

Borcsa mama igazmondásában egyetlen percig sem kétel-
kedtek. Mindannyian tudták, hogy még a posta sem képes a 
hírek terjesztésére, olyan gyorsan, mint a kocsmába most be-
lépő megvénült, pletykásasszony. 

Sokat pletykált, sok hírt továbbított, de még több házas-
ságot összeboronált már eddig. Ezek között voltak, olyan pá-
rok is, akik sohasem szerették egymást, mégis összeboronál-
ta őket. 

Az igaz, hogy összeboronálva sem szerették meg egymást, 
azonban Borcsa mamát ez már egy cseppet sem érdekelte. Ő 
a dolgát elvégezte.

- Igaz lehet ez Borcsa nene? - kérdezte Lakatos Imre kőfara-
gó teljesen lesújtva, miközben kobakjáról leemelte kalapját, 
és e tettét követték a többiek.

- Még hogy igaz lehet-e? Hát, mondtam már én olyat, ami 
csak egy kicsit is közel áll a hazugsághoz? Ne tudjak innen el-
menni, ha nincsen most igazságom! - méltatlankodott Bor-
csa mama és ekkora hitetlenkedés, sérelem hallatán, leg-
jobbnak látta, kívülről azonnal becsukni a kocsma ajtaját. 

Ha az örömre ittak eddig, akkor most a bánatra még in-
kább inni kellett. 

- Hej micsoda ember volt ez a Lukács! Hogy tudott ez kö-
vet faragni! De még, hogy tudott viccet mesélni. A bátorsága 
sem volt akármilyen! Gondoljatok csak arra, amikor a pesti 
cirkuszban, szembeszállt a hipnotizőrrel. És most mégis hal-
va fekszik! 

Úgy bizony, tegnap még viccelt, és ma már temetjük. Ennyi 
az élet! - fejezte be a megboldogult méltatását Lakatos Imre 
kőfaragó, mire még azok is levették kalapjukat, akik eddig, a 
hirtelen nyakukba zúduló gyász miatt, mindezt elfelejtették. 

- Kedves, gyászoló munkatársaim, kedves barátaim! Bár-
mennyire fájdalmas gyász ért bennünket, túl kell lépni ezen 
az idegeket borzongató bánaton, hiszen az élet megy to-
vább! Nincsen most annál semmi fontosabb, mint a megad-
ni a méltó, végső tiszteletet Lukács sógornak. 

Olyan temetést kell rendezni, ami a megboldogult életét 
leginkább emlékezetessé teszi a faluban, de még azon túl is. 
- mondta Csíki Szabó Gyuri és mondta a kocsmárosnak, hogy 
a borosüvegekkel teli asztalon, gyújtson meg egy szálgyer-
tyát. 

Ahogyan ürültek a borosüvegek, úgy mélyült a gyász lel-
kükben és tettek egyre több ígéretet. Vállalták, hogy kö-
zösen faragnak, olyan kőkeresztet, aminek párja nemcsak 
Szomolyán, de még azon túl sem található. 

Megegyeztek abban, hogy kik emelik vállukra a 
szentmihálylovát, amivel a megboldogult koporsóját viszik 
a sírhoz.

Csak abban nem tudtak megegyezni, hogy a halottas me-
netben ki vigye a gyászlobogót, azaz, a halállobogót. Ezen 
aztán parázs vita keveredett, mert mindenki vinni akarta.

 
Amikor a borgőztől fűtött fejek a legnagyobb vitába keve-

redtek, megnyílt a kocsma ajtaja és a szélesre tárt ajtón be-
lépett Bajzát Lukács, maga a megboldogult, teljes életnagy-
ságban és így köszöntötte a gyászolókat:

- Adjon az Isten jó napot!  Úgy látom jó huzatja van a bor-
nak! - mutatott az eddig kiürült üvegekre, melyek úgy sorjáz-
tak egymás mellett az asztalon, mint szántó eke után a fris-
sen felszántott föld.

Víg Sándor tért először magához, a megrémült kőfaragók 
közül. Ezt az általános rémületet meglehet érteni, hiszen 
most egy feltámadóval állnak szemben, és ez, egy igen ritka 
esemény a világon:

- No, de, Lukács sógor! Neked hallva kéne most lenned! Hát 
nem haltál meg?

- Meghaltam én, de Szent Péter nem engedett be a Menny-
országba, hanem így szólt hozzám:

- Édes fiam! Nem jött még el a te időd! Menjél vissza a Föld-
re, ahol eddig a bűnös életedet élted, és a kocsma helyett, 
járj el gyakrabban a templomba, mert így soha nem juthatsz 
be az én angyalaim közé.

Én meg most ezt mondom nektek; ha már itt találkoztunk, 
akkor mégiscsak itt kell megünnepelni a viszontlátásunkat. - 
mondta a feltámadó, mire mindannyian koccintottak Bajzát 
Lukács feltámadó egészségére, ha már a halotti torán, az üd-
vösségére nem ihattak tovább.

Ezzel az írással köszöntjük a 77. életévét betöltő 
Somogyi Dénest. Az Isten éltesse még sokáig!
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Február utolsó hetében jártunk. Napok óta melegen sütött 
a nap. A hó már rég elolvadt, fel is szikkadt a föld. Verőfényes, 
tavaszillatú, gyönyörű délután volt. Nem lehetett otthon ma-
radni.

Négy darab tízes és három darab hatos söréttel töltött pat-
ront tettem a kabátzsebembe. Vigyázva arra, hogy páratlan le-
gyen s lehetőleg hét, mert biztosan szerencsét hoz.

Mint vadászatba indulás előtt mindig, most is beköszöntem 
lányaim szobájába, csak úgy, az ajtónyíláson bedugott fejjel.

- Szervusztok. Aztán tanuljatok, s mire édesanyátok hazajön, 
mosogassatok el!

- Nagy kalappal, apuka! – kiabálták a lányok virgonc jókedv-
vel, s miközben egy pillanatra megállították a videomagnót, 
még hozzátették – Persze, hogy tanulunk, és a szemetet is le-
visszük. Majd.

Már húztam volna be az ajtót magam után, de az a nyavajás, 
sokat hallott és nagyon utált „majd” megállította a mozdulato-
mat.

-Ne majd! Egyáltalán ne majd! Mert abból megint csak az 
lesz, mint mindig. Nyugodtan elücsörögtök itt a tévé előtt, 
amíg anya meg nem érkezik, s akkor menthetetlenül hangos 
civódás lesz abból, hogy a két nagylány csak lustálkodik egész 
nap, a sok szennyes edény meg ott van a mosogatóban. Meg 
a tegnapi szemét sincs még levíve. Ráadásul a macska tányér-
ját sem mosta el senki.

- Te könnyen beszélsz, te itthon sem vagy. Csak beülsz az au-
tóba és mész az erdőbe – vágta oda a kilencéves kisebbik, mire 
a nagyobb, a másodikos gimnazista, jelentőségteljesen bólo-
gat hozzá.

- Így van. Igaza van a húgomnak, bár ez az anya szövege, ezt 
tőle hallotta.

- Ne mondjatok már ilyet – bizonytalanodik el a hangom – 
már három napja nem voltam kinn az erdőn. Gyönyörű tava-
szi idő van. Hét ágra süt a nap. Inkább gyertek ti is velem – de 
már le is tettem a hátizsákomat, mert a lelkifurdalás keserűen 
és mélyem belémmart.

 
Veronika, az elsőszülött lányom évekkel ezelőtt már egyszer-

kétszer elkísért délutáni, koraesti őzlesegetésre, de ezzel le is 
tudta a vadászatot, mert nem volt türelme az egyhelyben való 
ücsörgésre, s nem volt hajlandó csendben maradni sem.

A kicsit viszont még egyszer sem tudtam kicsalni.
Ám most fényes kis szemük egy pillanat alatt kikerekedett, 

s a szokásos „dehogy megyünk mi a szúnyogos, kullancsos er-
dőbe” helyett egymás szavába vágva záporoztatták rám a kér-
déseiket.

- Miért, elvinnél? Hová mész? Mit akarsz lőni? Meddig ma-
radnánk? Sokat kell-e ott gyalogolni?

Nofene! Ezeket meg mi lelte? Ekkora kíváncsiságot régen 
nem tapasztaltam.

S csak úgy, talpig zöldben, gumicsizmában lerogyom a heve-
rő sarkára, és szép sorban válaszolok a kérdéseikre.

Bélapátfalva környékére, pontosabban a cementgyár fölé 

Fridél Lajos

Erdő mélyén, magaslesen
készülök kimenni a Szászkerülő nevű területrészünkre. Dúva-
dazni szándékozom, szajkót, szarkát szeretnék lőni, esetleg ró-
kát, ha sikerülni. Már felszáradtak a földutak, autóval be tud-
nánk menni a völgybe, úgyhogy nem szükséges sokat gyalo-
golni, csak amennyihez kedvetek van. Ha meg besötétedik, in-
dulunk haza.

Összevillan a tekintetük, egymástól várják a biztatást. Má-
sodpercnyi néma csend, aztán szinte egyszerre bólintanak.

- Megyünk! – s már ugranak is.
- Mit vegyünk fel? Hideg van-e ott az erdőben? Kötelező-e 

oda a zöld színű ruha? Nekem csak fehér sapkám van. Bakancs 
jó lesz? – sorolja Veronika.

A kicsi pedig kifejti, hogy a szokásos teája nélkül egy tapod-
tat sem hajlandó tenni, sőt készítsek vajas kenyeret is, mert 
soha nem lehet tudni, s ha ne adj’ isten, elakadunk, nehogy 
szomjan vagy éhen haljunk.

Mire ide eljutottam, már én is ráhangolódtam erre a „csalá-
di vadászatra”, hiszen amikor megemlítettem a lehetőséget ne-
kik, nem gondoltam én azt, hogy ilyen hamar ráállnak, s hogy 
egy pillanat alatt ekkora lesz az elszántságuk.

Megörültem, hogy kimozdulnak, hogy velem jönnek, s amíg 
ők a már megszokott hangos vitatkozásukkal, civakodásukkal 
öltözködtek, gyorsan két szendvicset papírszalvétába teker-
tem, s az iskolai uzsonnás, színes, nagymintájú vászonzacskó-
ból előhalásztam a fél literes műanyag flakont és teletöltöttem 
teával.

- Indulhatunk, de már most szólok, hogy az erdőben nincs 
helye a hangos beszédnek. Semmiféle vita ne legyen. Csak sut-
togás és az óvatos lopakodás az, ami az erdőbe való. Megértet-
tétek? – tettem hozzá mintegy nyomatékként a végére, hogy 
érezzék mondandóm rendkívüli komolyságát.

- Hogyne értenénk. Nagyon is értjük. Kiabálás nincs, csak ti-
pegés néma csendben – szól a nagyobbik végtelen komoly 
arccal, s még int is a kezével nyugtatólag, ám közben huncutul 
les kishúgára. Érzem, kristálytisztán érzem a hangsúlyán, hogy 
valamiféle „okosabb enged” jellege van a dolognak. Egysze-
rűen és nagyon okosan rámhagyja, hogy hadd mondjam, de 
akárhogyan és akármi is lesz, ez az ő napjuk, pontosabban az ő 
délutánjuk, s ha már így alakult a dolog – akkor ők ezt elrontani 
nem engedik, bárhogyan is próbálom őket agyonfegyelmezni.

 
Nem akartam vitatkozni, a szót fölöslegesen szaporítani, 

mert én is ugyanígy gondoltam, hisz amire eredetileg készül-
tem, ahhoz még egy ember is sok, nem még három. A szarka 
vagy a szajkó esze, tapasztalata, látása annál sokkal jobb, hogy 
csak úgy cserkelgetve puskavégre kaphassa a vadász. Pláne 
díszkísérettel.

Ám azért nagyon drukkoltam, hogy lássanak őzeket, rókát, s 
hát az erdő sok-sok csodájából lehetőleg minél többet.

A rendkívül színes fantáziával megáldott, rutinos farsan-
gi jelmezes felvonulók is kezdő amatőröknek tűnhettek hoz-
zánk képest, ahogy nagy büszkén, libasorban vonultunk az au-
tóhoz. Veronika hófehér sildes sapkában, sötétkék szabadidő-
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ruhában – mert az hasonlított leginkább a zöldhöz – s az én 
egyik magas nyakú pulóveremben, nyakában a keresőtávcső-
vel. A testvére egyik régi, s a tucatnyi jelvénytől csillogó va-
dászkalapomban, recés talpú, kopott bakancsában, hátán az 
elmaradhatatlan uzsonnát rejtő neonzöld iskolatáskája. S hát 
az apjuk sem volt egy átlagos, hétköznapi látvány sajátosan 
összeválogatott, de kényelmes és célszerű vadászruhájában, 
ott a város délutáni megszokott forgatagában.

De kit érdekelt ez? Ismétlem, olyan büszkén vonultunk, mint 
a párizsi sztár manökenek egy nemzetközi divatbemutató ki-
futóján.

A büszke vadászapa, és az őt kísérő, mindenre elszánt, erdő-
be induló, édes két csemetéje. Elmondhatatlanul boldog vol-
tam.

 
Ahogy elhagytuk a várost és Almárnál befutottunk a 

lábaserdővel beborított helyoldalak közé, majd a vadregénye-
sen szép szervaskői szoroson is átértünk, beszélgetésünk té-
mája egyre inkább a természet lett.

A jobboldali magas szikla-szirten gyakran látni muflonokat, 
s hogy az ember által megközelíthetetlen, megmászhatatlan 
ormokon költ a holló. A baloldalon pedig, nyár elején simoga-
tó szellőtől mily varázslatosan hullámzik ott fenn a napos ol-
dalban az árvalányhaj. És bármennyire is védett, minden év-
ben akad egy-két olyan elvetemült, aki képes még ott is letép-
ni. És ezen túl más, a környezetét tönkretevő hány meg hány 
olyan cselekedete van az embernek, ami érthetetlen, amivel 
ezt a csodát, ezt a semmi máshoz nem hasonlítható gyönyö-
rűséges nagy csodát, a természetet sérti, csúfolja, csorbítja, 
pusztítja.

Nem volt olyan kilométer, hogy az út melletti patakmeder-
ben – de még azon túl is – benn az erdőben ne láttunk volna 
mindenütt szemetet. Most, hogy nincs levél a bokorágakon, 
és nincs magas fű s más aljnövényzet, messzire belátni az er-
dőbe. Van ott minden.

Mosógéproncs, autógumi, akkumulátor, nylonzsákokban ki 
tudja, hogy micsoda, építési törmelék, rossz cipő, sezlonrugó, 
törött vécécsésze, csipkés szélű kispárna.

Egercsehi felé vettem az irányt, mert ha nem sietek, szívesen 
teszek kerülőt, szívesen autózom a területünkön. S ha valami 
feltűnőt, a megszokottnál eltérőt látok, megállok és távcsövön 
keresztül alaposan szemügyre veszem. Igyekeztem most mi-
nél több érdekeset, szépet megmutatni lányaimnak, így ami-
kor Mikófalva szélső házait elértük, elkezdtem mesélni nekik a 
faluról. Bőven volt mit, mert ennek a nyolcszáz lakosú kis fal-
unka a múltja sok meglepőt rejt.

 
Valamikor a koraközépkorban ez a falu a Bél nemesség bir-

toka volt 1282-ben  II. Mikó nyerte el a királytól, s innen kap-
ta a Mikófalva elnevezést is. 1749-ben három részre osztották. 
Egyharmada az Almásyaké, a másik harmada a Bekényieké, a 
harmadik rész pedig a Kovács és Kelemen nemességé lett.

Ma is sok Kovács nevű ember él a faluban, sőt a polgármes-
tert is Kovácsnak hívják. Ő is vadászik, mi több, szenvedélyes 
vadászember Flórián. A falu népe is kedveli, hiszen már har-
madszor választották meg Mikófalva első emberének. Tőle tu-
dom, hogy a falu háromszor leégett. Ennek következménye az 
volt, hogy itt a házakat nem is fedték többé szalmával.

De a természet más vonatkozásban sem kímélte a telepü-
lést, mert 1900. április 30-án hatalmas felhőszakadás és jég-
eső pusztított itt.

A falu környéki szántókról még a termőföldet is lemosta, hi-
dakat tett tönkre. A hegyről alázúduló esővíz végighömpö-
lyögve a falun, óriási károkat okozott a háziállatokban és a ter-
ményekben egyaránt.

S ez a rettenetes vízözön okozta árvíz 1912-ben megismét-
lődött.

 Mikófalva a palócföldhöz tartozik. Gazdagon berendezett 
falumúzeum őrzi a palóc világ mindennapi életének emlékeit. 
Hűen tükrözi a kor hangulatát az itt élő emberek életformáját, 
foglalkozását, ruházkodását.

Göböly József kovácsmester 1849-ben itt bújtatta el 
Mártonffy Lajos honvédhadnagyot. A kovácsműhelyből nyílt 
egy rejtekajtó, ami mögött volt egy kis fülke. A szabadságharc 
bukása utáni nehéz időket itt vészelte át a hadnagy. Ma ez is 
kiállítóhelyként működik, az itt látható szerszámok az 1860-as 
éveket idézik.

A falu eszes vezetői 1920-ban kitaláltak és megvalósítot-
tak egy igen bátor tervet. Országos hírű passiójátékot rendez-
tek, melyhez színpadot építettek tornyokkal, ívekkel, kapuk-
kal, oszlopokkal.

A helyoldalba vágott nézőtéren több ezer ember fért el, és 
volt külön negyven páholy is kialakítva.

1922-ben júniustól szeptemberig negyvenezer embert lát-
tak itt vendégül a szombati és vasárnapi előadások alkalmá-
val, a passiójátékok idejére vasúti megállót is kapott Mikófalva, 
amelyet véglegesítettek is. A jó humorú vasúti kalauzok, azu-
tán, amikor a vonat ideérkezett, így kiáltottak az utasokhoz: 
„Készüljenek a leszálláshoz, a Szent Föld következik.”

 (folytatás a 10. oldalon)
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Mikorra végére értem a mondókámnak, már a bélapátfal-
vi cementgyárnál jártunk. Itt volt elhelyezve ennek a terület-
résznek a beírókönyve. Gyorsan végeztem a beírással, és már 
autóztunk is a Szászkerülői-völgy felé.

Az autóból kikászálódó lányokat ismételten csendre intet-
tem, s amíg ők ittak egy korty teát, én oldalt lépve betöltöt-
tem a sörétest.

- Halkan, beszélgetés nélkül gyertek utánam! Egymás mö-
gött haladva, de nem lemaradva. Érthető? – tettem hozzá je-
lentőségteljes nyomatékkal, mindezt már suttogva.

- Persze – vágták rá kórusban, de természetesen normális 
megszokott beszédhangerővel.

- Mondom, hogy csendben! Ne kiabáljatok! Vadászember 
kinn a területen nem hangoskodik. Látjátok ott azt a nagy fát? 
Na! Oda megyünk. Van rajta egy magasles, arra felülünk, s on-
nét nagyon sok szépet láthatunk majd. Csak óvatosan lopa-
kodjatok utánam!

S a plédekkel, pulóverekkel kitömött hátizsákkal és puská-
val a hátamon elindultam szinte lábujjhegyen járva előttük.

Egy perc sem telt el, amikor azt hallom, hogy kuncognak, 
illetve majd megfulladnak a visszafojtott nevetéstől, a már-
már kicsattanó kacagástól.

Oldalra tekintek és meglátom mindhármunk hosszú árnyé-
kát a friss, világoszöld búzakelésben.

A két kis pajkos csibész a számukra teljesen idegen és ezért 
igencsak furcsának, viccesnek tűnő lopakodó, óvatos lépé-
seimet, testtartásomat utánozta, de olyan tökéletes módon, 
hogy belőlem is kitört a röhögés.

S amikor észrevették, hogy elnevetem magamat, kicsattant 
belőlük az addig visszafogott, erőlködve visszatartott kaca-
gás.

És zengett a völgy, zengett a domb, zengett az egész Bükk-
alja, úgy nevettünk. Hangosan hahotázva kacagtunk mind-
hárman, boldog gondtalansággal, felszabadult vidámsággal.

Riadtan repült világgá a szajkó, égig emelkedett rémületé-
ben a szarka, s minden olyan vad, ami hallótávolságon belül 
volt, biztosan megfogadta, hogy ennek a helynek még a kö-
zelébe se merészkedik napokig.

Percek teltek el, amíg sikerült annyira lecsillapodnunk, hogy 
újra sorainkat rendezve folytathattuk utunkat a magasles felé.

 
Vénséges akácfára épült ez a les. Vagy másfél évtizede.
Befutotta a borostyán, körbeölelte mindenféle inda, iszalag. 

Nagyon hangulatos volt. Mint valami kis barlang, úgy sötét-
lett ott a fa koronájának aljában. És kényelmes is volt. Mind a 
hárman elfértünk rajta. Elhelyezkedtünk, elcsendesedtünk. Tíz 
perc után megfújtam a rókahívó sípot.

- És erre majd jön a Vuk? Mert azt hiszi, hogy nyuszi zo-
kog ilyen szomorúan? – kérdezte Marcsi lányom -, mire elma-
gyaráztam neki, hogy igen, mert azt gondolja a róka, hogy 
egy másik róka nyulat fogott, és hogy ő is ehessen belőle, 
hát idesiet.

- De nem mindig, mert a róka eszes, óvatos és a hallása is ki-
váló. Nagyon nehéz becsapni, főleg ilyenkor, amikor már talál 
élelmet, nem úgy, mint a havas, fagyos időben.

Talán öt percig bírták szó nélkül.
- Nem jön! Majd bolond lesz! Ugye, te se látod? – suttogja a 

nagyobbik.

- Nem jön az ide, hallottad, hogy okos – teszi hozzá bölcsel-
kedő komolysággal a kisebbik – pedig de jó lenne látni életben 
egy igazi, szép rókát – fűzi hozzá vágyakozva.

- Csend legyen! Majd jön. De ha nem, hát az sem baj. Őzeket 
biztosan fogunk látni, mert ez a friss, zöld búzakelés idecsalja 
őket. Ezt nagyon szeretik legelni. Csak ne beszéljetek, és ne mo-
corogjatok, mert meglátnak, és nyikorog is ez a magasles, és ha 
meghallják, nem fogtok látni semmit. Nicsak! Ne mozdulj! Ott 
jön egy róka. Itt a távcső, nézzétek ezzel.

- Jé! De szép! Mosolyog. Ilyet még nem láttam – hüledezik a 
kicsi, miközben szorítja a távcsövet, mert a testvére már tépné 
ki a kezéből, hogy ő is láthassa az egyelőre még a domb aljában 
kocogó, de egyértelműen felénk tartó ravaszdit.

Mikorra Veronika is távcsőhöz jut, a rókát eltakarja a sövény-
sor.

- Majd kibújik mindjárt – mondom, s már nyúlok a sarokba tá-
masztott puskáért.

- Jaj, de izgulok! És meglövöd? Meg tudod? – s előrehajol, 
hogy kilásson a sűrű iszalag, száraz levél közül.

Ám valószínű, hogy a fehér sapka villanását, meg valamelyi-
künk mozdulását csak kiszúrta a vörösbundás, mert bizony nem 
bújt ki ott, ahol vártam. Sőt. Sehol sem bújt elő. Szőrén-szálán 
eltűnt, nagy valószínűséggel a sűrűben lefelé elsomfordált.

- De kár! Szép szőre volt. Nem baj. Majd jön másik – sorolják 
érezhetően megnyugodva a lányok, de hangjukból az őszinte 
együttérzés, biztatás is kicseng.

- Apa, ehetek? – kérdezi halk bizonytalansággal Marcsikám, 
mert ennyi izgalom már elég volt ahhoz, hogy megéhezzen. 
Testvériesen elosztva a vajas kenyeret percekig csendben ma-
radtak. Pontosan addig, amíg ettek – amíg le nem nyelték az 
utolsó falatot.

- Fújjál már megint olyan nyulasat! – kapom a biztatást. Apa-
it-anyait beleadva elmakogok egy haldokló nyúlsirámot, csak 
úgy zeng bele a fenyves alja.

- Jaj, a fülem! – kapja kezét füléhez a kicsi. – Ilyen hangosan 
kiabál a bajba került nyuszi?

- No hallod! Végső kétségbeesésében, halálfélelmében 
hogyne kiabálna! – válaszolom.

- Szegényke! – sajnálkozik az egyik, és helyeslően bólogat a 
másik is.

- Na, de most móresre tanítjuk a rókáját. Biztosan jön, de 
neki akkor annyi! – jelenti ki teljes magabiztosságal Veronika.

- Az biztos! Arról én gondoskodom – mutatok a puska felé. 
Ebben a teljes nézetazonosságban ücsörgünk épp, amikor a 
távcsőben megláttam a völgy végében egy apró, vörös moz-
gó pontot.

- Jön! Jön ez, gyerekek! Meg ne mozduljatok! Nehogy észre-
vegyen! – Figyelem a távcsővel. Azonos ritmusú lassú futással 
tartja az irányt. Folyamatosan közeledik.

- Húzódjatok le! Meg ne lásson bennünket! – leteszem a táv-
csövet, s már szabad szemmel is jól látom hatalmas, dús far-
kát, sötét – csaknem fekete – füleit, s szép zsemleszínű, tömött 
bundájú, termetes alakját. Hatalmas kanróka.

A két gyerek lélegzetvisszatartva lapul. Rajtam elhatalmaso-
dik a vadászizgalom, felemelem a puskát, kibiztosítom, s már 
a csősínen végignézve figyelem, ahogy ritmusváltás nélkül – 
mintha dróton húznák – kocog felénk. A távolság most hetven 
méter, már csak ötven.

A feszültség nő, a lányok a les deszkái között kukucskálnak 
ki, én már szaporán lihegek. És ekkor, talán harminc méterre 

(folytatás a 9. oldalról)
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tőlünk megáll a róka. Megáll, leül, s gyanakodva les fel a lesre. 
Eldördül a 12-es. A róka eldől.

 
Itt fenn, a fedett lesben a puskadörrenés rettenetes nagyot 

szól. A gyerekek már ettől megijednek. A visszafojtott izgalom 
most pattan ki, egy pillanat alatt oldódik fel.

Felegyenesednek, és rémülten néznek rám.
- Meglőtted? – kérdezik szinte egyszerre, s látom hogy sze-

mükben a rémület vibrál.
- Meg. Ott fekszik lent – mutatom, de ekkor elszabadul a po-

kol.
Irtózatos sírásba kezd mindkettő.
Visító, hisztériás, zokogó, könnycsurgató sírásba.
- Szegény! Megölted. Azt az édes, mosolygó arcú kis rókát. 

Mit tettél, apa? – visítja a kicsi.
- Ezt nem gondoltam volna rólad. Azt az okos, aranyos álla-

tot – így a nagy, és sírásuk még hangosabbá, még nekikesere-
dettebbé, még vádlóbbá, még kétségbeesettebbé válik.

Azt hittem, álmodom. Erre nem számítottam. Ilyet elképzel-
ni sem tudtam. És fogalmam sem volt arról, hogy mit tegyek.

A szívem majd megszakadt, úgy sajnáltam a lányokat, mert 
ilyen sírást nemhogy nem láttam, de ismétlem, elképzelni sem 
tudtam volna.

Lenézek a rókára. Meg sem mozdul. Nézek a gyerekekre, 
akik változatlanul zokognak, és úgy néznek rám, mint valami 
vérszomjas orgyilkosra, mint egy Krisztuskínzó pribékre, mint 
egy középkori, szadista, elvetemült, gyalázatos lelkű hóhérra.

- Édeseim! Csillapodjatok már le! Ne sírjatok már, hisz ezért 
jöttünk – hebegem, s figyelem, van-e valami nyugtató hatása 
a szavaimnak.

Egyenlőre semmi. Vigasztalhatatlanul bőgnek, annyi az ösz-
szes változás, hogy állnak a lesben, és a tűzberogyott, moz-
dulatlan rókát nézik, miközben görcsösen szorítják az oldal-
deszkát.

Elkeseredett, szép arcukon csak úgy gurulnak lefelé a kövér 
könnycseppek.

- Drágáim! Figyeljetek már rám egy kicsit! Hallgassatok már 
meg! Nagyon sok kisnyulat, kisfácánt mentettünk mi meg 
most, nyugodjatok már meg, ne sírjatok, mert a szívem sza-
kad meg.

- Akkor szakadt volna meg, amikor agyonlőtted azt az édes, 
drága jószágot! – csapott végig lelkemen az újabb éles meg-
jegyzésük.

Nem lehetett meg nem történtté tenni az elmúlt percek ese-
ménysorát, bár ha megtehettem volna, nagyon sokat áldoz-
tam volna érte. Már szinte a fejemet vertem kellemetlen, szo-
rult helyzetemben, hisz fogalmam sem volt, hogy ezt a várat-
lanul rámszakadt, egészen ismeretlen szituációt hogyan old-
jam fel. Mi a fenét mondjak, mit találjak ki, amivel megnyug-
tathatom őket.

A boldog, vidám, gondtalan együttlétük egy pillanat alatt 
vált iszonyatos drámává.

A pajkos vihogásból elkeseredett zokogás lett.
Leginkább velük bőgtem volna és is tehetetlenségemben, 

mert mérges voltam magamra, és őket nagyon sajnáltam.
Hát ha még majd anyjuknak is elmesélik! Mert akkor rögtön 

három az egyhez. Az biztos.
Nem várhattam tovább, valamit kellett mondanom, illetve 

tudtam, hogy valami módon meg kell őket nyugtatnom.

- Szép róka! Gyönyörű. Ennek nagyon szép lesz a prémje 
is, anyu biztosan nagyon fog neki örülni. És hány meg hány 
nyúlanyát meg fácánmamát mentettünk meg a hatalmas 
gyásztól azzal, hogy ez a róka már nem öli meg a kicsinye-
iket.

Mert sok ártatlan, pihés kis jószág min rókaeledel lett vol-
na.

- Ne mondjál már ilyeneket, mert az is olyan szomorú!
- Pedig így van. A róka nagyon kegyetlen tud lenni azokkal, 

akiket el tud csípni. Még az őzgidát is megöli. A rókát min-
dig is vadászták, mert nem szabad, hogy nagyon elszaporod-
jon. Ez már egy öreg, rafinált jószág volt, azokra a kis életekre 
gondoljatok, amiket most megmentettünk – adok bele apa-
it-anyait monológomba, s lesem az akkorra már kisírt szemű, 
vörös képű gyerekeimet.

Szipognak, de úgy tűnik, javul a helyzet. Még mindig a ró-
kát nézik, de látom, hogy erősen törik a fejüket, gondolkod-
nak, töprengenek.

- És a bundáját ki készíti ki? – szólal meg Veronika.
- Elviszem Mezőkövesdre, a szűcshöz, ő nagyon szépen tud-

ja elkészíteni. Majd mindjárt lemegyünk és megnézzük köze-
lebbről.

- Én ugyan oda nem megyek! Én meg nem nézem! – tiltako-
zott Marcsikám -, és érzem, hogy még korai lenne az indulás.

Lassan elapadnak, elfogynak a könnyek, megszáradnak az 
orrok, de most meg a gyászos csend az, ami jelzi a nem min-
dennapi élmény hatását.

Úgy tűnik, most már beletörődnek az eseményekbe.
A lőtt vad vonszolására használt kötelet hurkoltam a jól 

meglőtt rókám két hátsó lábára, és úgy vittem az autóhoz. 
A két leányzó néma csendben követett vagy három méter 
távolságból, s amíg a kocsi csomagtartójában el nem tűnt a 
zsákmány, nem is jöttek közelebb.

 
Kínosan kerültem a témát a hazaút során, igyekeztem mi-

nél könnyedebb, vidámabb beszélgetést kezdeményezni, de 
nem sok sikerre.

Nem mentem fel a lakásba. Azonnal indultam a szűcshöz, 
hogy minél előbb megjárjam. De nem is lett volna kedvem 
ahhoz, hogy újra magyarázkodjam, s még a feleségemet is 
igyekezzem meggyőzni arról, hogy semmiféle olyan dolog 
nem történt, ami ekkora hatást kellene, hogy kiváltson.

No, persze, ha előre tudom, hogyan reagálnak a lányok, be 
se töltöm a puskát, sőt, nem is kellett volna elvinni. Amikor 
hazaértem, a gyerekszobából vidám csevegést hallottam. Le-
pakoltam a hátizsákot, szekrénybe raktam a puskát, a csizmát 
kitettem az erkélyre. Ekkor lép be feleségem a nappaliba, s 
mosolyogva, lelkesen, szinte büszkén újságolja a remek hírt:

- Mesélik a lányok, hogy vadászni voltatok, és valami gyö-
nyörű nagy rókát lőttetek. Kiválóan érezték magukat, és alig 
várják, hogy mehessenek veled legközelebb is.

Szólni sem tudtam hirtelen. Néztem a szemébe, hogy komo-
lyan beszél-e, de semmi kétség – amit mondott, és ahogyan 
mondta, abban semmiféle fals dolgot nem éreztem.

- Na ugye! Téged is hívtalak már, miért nem jössz? – nyög-
tem ki nagy nehezen, de bizony nem szóltam és többet egy 
szót sem.

Ha meg újra akarnak vadászni, majd szólnak ők.
Hat év telt el azóta.
Még nem szóltak.
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Erdésznek születtem:  
Dr. Kapusi Imre erdőmérnök

(Pápai Gábor Erdészportrék című készülő könyvéből)
- Hosszúpályiban születtem 1941-ben. Az erdészet iránti ér-

deklődésemet tulajdonképpen nagyapámhoz vezethetem 
vissza, aki földműves volt. Általános iskolás koromban vele so-
kat jártam az erdőre tuskót ásni. Ez a munka főleg télen folyt, 
iskolai szünetben. Én voltam a közösségi tűz ápolója, amit 
egyébként nagy örömmel vállaltam.

Hétfőtől szombatig kint éltünk az erdőben. Földbe ásott 
kunyhóban laktunk, mint a valódi „vákáncsosok”. Nagyapá-
mék a földből a tuskókat kiásták, széthasogatták, köbméter-
be rakták, majd a munka végeztével a harmadát hazavihették. 
Tűzre kiváló fa volt a tuskó.

Úgy emlékszem, hogy hetente öt- hat köbmétert tudtak ki-
ásni, összevágni, méterbe rakni . Tudni kell, hogy mindezt egy-
szerű szerszámokkal végezték; ásóval, kapával, fejszével, csá-
kánnyal. Akkor ez a munka hozzátartozott a falusi emberek 
megélhetéséhez. 

Nagyapám is, apám is nagyon keményen megdolgozott 
azért, hogy a család téli tüzelője meglegyen. Az erdőn több-
nyire szalonnát, lebbencslevest, meg slambucot ettünk. De 
nem mindenkor volt meleg étel.  Nos akkor találkoztam elő-
ször egy igazi erdésszel, aki szépen fel volt öltözve erdészru-
hába, vállán a puskája, és hintóval járt. Ez nekem annyira meg-
tetszett, hogy elhatároztam, én is erdész leszek.  Láttam, hogy 
az erdésznek tekintélye van, szabad ember, és még puskát is 
tarthat. 

- A szülőfalum egyik fele tipikusan nyírségi táj, a másik fele 
inkább bihari. Mi a falu nyírségi részén laktunk a vasút mel-
lett, ahol volt egy kis akácerdő. Nyáron oda jártam játszani. Ott 
csináltam magamnak egy kunyhót és hozzá vezető kanyargós 
ösvényeket, amelyeken mezítláb jártam. Ma is érzem az árnyé-
kos, hűvösen simogató homokot a talpamon. 

A Rákosi rendszerben piros nyakkendős úttörő voltam. Még 
egyszer jutalomból a csillebérci táborba is elvittek. Megmon-
dom őszintén, tanulni nemigen szerettem, és mégis jó jegye-
im voltak, mert ha a tanár jól magyarázott, az tanulás nélkül is 
bennem maradt. Később persze ebből nem lehetett megélni. 
De annyira hozzászoktam ehhez a kényelmes ismeretszerzés-
hez, hogy mindig abból éltem, amit láttam, hallottam.. 

Nem voltam kiugróan jó tanuló. Többnyire a négyes szin-
tet tartottam. Inkább szerettem játszani, csavarogni, a köny-
nyebb felén múlatni az időt. A Rákosi rendszerben apám ti-
tokban vágta le a disznónkat, és a padlásunkról a vetőmagnak 
szánt termést elvitte a végrehajtó. Akkor ez a falvakban általá-
nos szokás volt.

Emlékszem egy Lájtner nevű végrehajtóra, akit nagyon utál-
tak a faluban. Ö egy lelketlen, könyörtelen ember volt. Képes 
volt az utolsó falatot is kivenni az emberek szájából.

Ennek ellenére mondom, hogy a Rákosi rendszer nekem 
jó volt. Gyermekfejjel az igazi terrorról én semmit sem tud-
tam. Viszont az a tömeg pszichózis ami Csillebércre vitt, ab-
ból sokáig éltem úgy hogy bizony nekem jó dolgom van. Még 
most is eszembe jutnak azok a nóták amiket az úttörő tábor-
ban énekeltünk. például a „vagyok olyan legény mint te,vágok 

olyan rendet mint te…”.Lelkesen énekeltünk, mosolyogtunk, 
meneteltünk, élveztük a helyzetünket. 

Én a Rákosi rendszerben kaptam szüleimtől a kerékpárt, lég-
puskát, futball labdát. Egyáltalán nem éreztem, hogy olyan 
rossz az a rendszer. Mivel csak nekem volt labdám, én mond-
tam meg, hogy ki játszhat, ki nem. Ezt nagyon élveztem.

A légpuskám is vonzotta a gyerekeket. Azzal szórakoztunk, 
hogy töltény nélkül sütögettük egymásra a fegyvert, ami kö-
zelről jól megcsipkedte a bőrünket. A falusi gyerekek klott ga-
tyában jártak a nyári melegben. Egy ilyen csipkedéskor oda-
tartottam a puskát az egyik klott gatyáshoz, de elfelejtettem, 
hogy közben megtöltöttem. Belelőttem az ólom lövedéket a 
fenekébe, és futhattunk az orvoshoz, aki aztán kioperálta be-
lőle.

A vadászszenvedély már gyermekkorban dühöngött ben-
nem, mert a sok verebet, amit a légpuskámmal lőttem, egy 
madzagra fűzve büszkén hurcoltam a falun keresztül.

- Az általános iskola befejezése után nem akartam továbbta-
nulni. A családban volt egy iparos ember, aki hatott rám, és el-
szegődtem hozzá bádogos tanulónak. Bádogos tanuló voltam 
néhány hónapig, mígnem az általános iskola igazgatója bizta-
tására a szüleim beírattak Hajdúböszörménybe  a Bocskai Ist-
ván Gimnáziumba. Azért oda, mert apám Hajdúböszörmény-
ben született, és voltak ott rokonok is. Azt gondolták, hogy 
azok majd a körmömre néznek. 1956-ban kezdtem a gimná-
ziumot és kollégista lettem.

- Az 56-os forradalom letöréséhez a szovjet tankok Hajdúbö-
szörményen keresztül vonultak. Mi a kollégium ablakából néz-
tük az alattunk dübörgő páncélosokat. A helyi emberek meg 
az útcán cukorrépával dobálták őket. Így hozták tudomásuk-
ra, hogy nemkívánatos elemek magyar földön. 1956 novem-
berében a gimnáziumból szélnek eresztettek bennünket. Haj-
dúböszörményből gyalog mentem haza Hosszúpályiba, ami 
majdnem ötven kilométer gyaloglást jelentett. Visszamenve a 
gimnáziumba, annak örültem a legjobban, hogy  nem kellett 
oroszt tanulnom, ami addig sem nagyon ment. Olyan tanár 
tanított az általános iskolában, aki a Szovjetunióban volt fog-
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ságban és ott ragadt rá néhány orosz szó. Úgy teltek az álta-
lános iskolai orosz óráink, hogy bejött a tanár, elővette a dóz-
niját, sodort az illatos dohányából egy cigarettát, pöfékelt, és 
mesélni kezdett. Mi meg rettenetesen élveztük a háborús tör-
téneteit. 1957-ben németet kezdtünk tanulni , majd megint 
jött az orosz. A gimnáziumban  nem volt különösebb bajom 
a nyelvtanulással, de még az egyetemen sem, mert ott is rém 
laza volt a nyelvoktatás. Én például mindig csak olvasásból fe-
leltem. Hanem azután, amikor kutatással foglalkoztam, és jöt-
tek a kutatócserék, főleg szovjet viszonylatban, kezdtem na-
gyon érezni a nyelvismeret  hiányát. 

- Érettségi után megint elszalasztottam egy évet. Ki tudja 
miért, villanyszerelő akartam lenni. De szerencsére nem jött 
össze, mert a Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalathoz nem vet-
tek fel tanulónak. Mellbevágott az elutasítás, mert egy bukott 
gyereket meg felvettek. Bepipultam, és eldöntöttem, hogy 
azért is tovább fogok tanulni. Még éltek bennem a gyermek-
kori erdőjáró emlékek, és újra elhatároztam, hogy erdőmér-
nök leszek. A főiskolai felvételi vizsgázók között csak nekem 
volt négyes érettségim, a többi mind jeles volt. Megszeppen-
tem, hogy mi a fenét keresek itt, de szerencsém volt, mert az 
egyik gimnáziumi osztálytársamtól, aki gépészmérnökire je-
lentkezett, kaptam egy ragyogó füzetet,  amiből jól fel tud-
tam készülni matekból és fizikából. Olyan feladatokat kaptam, 
amik  benne voltak a füzetben. Mindent kapásból tudtam, azt 
a benyomást keltve, hogy én egy zseni vagyok. Később derült 
ki, hogy egyáltalán nem vagyok az, de akkor az  már nem szá-
mított. 

- Fantasztikus érzés volt, amikor megkaptam  az értesítést, 
hogy felvettek a főiskolára és erdőmérnök hallgató lettem. Ke-
nyerem javát már megettem, de azt az érzést még nem tudta 
űberelni semmi. A család is örült,bár nem volt egyszerű a hely-
zet,  mert a szüleim nem voltak jó módú emberek, így én szoci-
álisan hátrányos helyzetűnek számítottam. Ingyen kaptam az 
ebédet és a kollégiumot, ennek ellenére sokat nélkülöztem. 
Kezdetben sok mindent nem engedhettem meg magamnak. 
Aztán hamar rájöttem, hogy hogyan lehet pénzhez jutni. El-
mentem a vasútállomásra vagont kirakni, meg ilyesmi. Az első 
évben egy régi kollégiumi épületben laktam. Egy szobában 
voltunk vagy húszan. Valóságos tömegnyomor. Aztán év vé-
gén néhányunkat kirúgtak. Valószínűleg azért, mert nem na-
gyon törődtünk a tanulással. Csavarogtunk, csajoztunk, kocs-
máztunk, sokszor jól berúgtunk,és összepiszkítottuk a kollégi-
umot is. Alattunk lakott  az egyik tanárunk. Szép virágosládák 
voltak az ablakában. Egyszer egy görbe este után leokádtuk a 
virágait. Persze hogy kitudódott. Egyébként nem én voltam a 
tettes, de valahogy én is bele keveredtem, ezért engem is ki-
rúgtak a kollégiumból. 

- Szüleimnek nem szóltam semmit, olyan lezserül vettem az 
egészet. Ősszel amikor visszamentem, akkor döbbentem rá, 
hogy nincs hol aludnom. A városban kellett szállást keresnem. 
Két hétbe telt mire sikerült .150 forintot kellett fizetnem, egy 
igazán jó szobáért.

Volt egy faipari mérnök lakótársam, aki csak aludni járt haza. 
Annyi hasznom volt belőle, hogy a munkahelye a Soproni Sör-
gyár mellett volt, és minden nap hozott egy másfél literes csa-
tos üveg sört. Állítólag a sörgyári dolgozók csinálták maguk-
nak, dupla alkoholtartalommal. Én egészen jól elvoltam vele. 
Ha nem volt ennivalóm, a sör pótolta. Valóban folyékony ke-
nyérként funkcionált. Aztán a társam saját lakásba költözött, 
és egy ideig egyedül maradtam. A következő lakótársam egy 
tanársegéd lett. Éltem is ezzel  a lehetőséggel, mert az építés-

tani gyakorlati rajzaimat vele csináltattam. Igaz mindig kettest 
adott rá, amiért szidtam is, de végül jól megvoltunk egymás-
sal. A délelőtti előadásokra nem nagyon jártam be, mert az éj-
szakai mulatozások és kártya partik miatt reggel mindig ké-
sőn keltem. 

- Az évfolyamtalálkozókon szoktunk beszélgetni ezekről az 
időkről, és mindig megállapítjuk, hogy az aki agyontanulta 
magát, az a fiatalságából elveszített öt évet a tanulószoba fa-
lai között. Én szabad életet éltem. Sportoltam, csavarogtam, 
kocsmáztam, csajoztam. De érdekes módon az öt év alatt csak 
egy elégtelen vizsgám volt, növénytanból. Az is csak azért, 
mert olyan jegyzetből tanultam, aminek a vége hiányzott. Na 
ná, hogy olyan kérdést kaptam,  amire a válasz a jegyzet hiány-
zó részében volt. Nem csoda, hogy nem tudtam. Az erdei fafa-
jok nemesítéséről kellett volna beszélnem. 

- És milyen az élet?! Az elégtelent az utóvizsgán közepes-
re javítottam, de növénytanból az  egész életem során veze-
kelnem kellett. Jelenleg ott tartok, hogy van tizenöt állami-
lag elismert nyárfajtám, három fűzfajtám, százhuszonöt akác 
törzsfám, tizenkét vetőmagtermesztő faültetvényem, és a 
puszta szil nemesítéséből, elterjesztéséből is jócskán kivet-
tem a részem. Hosszú időn keresztül hozzám jártak magért az 
egész országból. No és van egy 7 ha-os élőfa gyűjteményem 
Tibolddarócon, több mint félezer fafajjal. Ennyit a növénytan 
elégtelenemről.

 - Van egy másik történetem is. Egy talajtani előadáson a 
hátsó padban kártyáztunk, és annyira belefeledkeztem a 
játékba,hogy amikor az ultit elfogtam, hangosan felnevettem. 
A talajtan professzora meg nagyon érzékeny volt az ilyesmi-
re, azt hitte, hogy őt nevetem. Kizavart az előadásáról, és köz-
ben felhívta a figyelmemet, hogy a vizsgán baj lesz. De vé-
gül négyesre vizsgáztam. Majdnem húsz év elteltével talál-
koztam vele újra Püspökladányban, az Erdészeti Tudományos 
Intézet kísérleti állomásán, és még emlékezett rám. Megkér-
dezte, hogy mit keresek ott. Nem tudta, hogy ott dolgozom, 
és a kutatásaim egyik főszereplője éppen a talajtan. Addigra 
már több mint ezer talajszelvény vizsgálatán voltam túl. Va-
gyis, ami az egyetemen  abszolút nem érdekelt, kutatóként 
abból kellett megélnem. Az 1970-es években nem nagyon 
volt olyan cellulóznyár telepítés a Nyirségen, amihez a talaj-
tani szakvéleményemet ne szerezték volna be. Ez nekem nagy 
elégtétel volt Pántos professzor felé.

- Tompa Károly docensel kapcsolatban is van egy érdekes 
történetem. Tompa nem szerette a hozzám hasonló lezser 
embereket. Amikor erdőtelepítéstan gyakorlatból vizsgáztam 
nála a nulláról indított. Még csak elégtelent sem volt hajlan-
dó adni, de megjegyezte, hogy az évközi szerepléseim alapján 
úgy ítéli meg, hogy belőlem a későbbiek folyamán még jó er-
dész is lehet. Úgy mentem be vizsgázni a professzorhoz, hogy 
gyakorlatból vittem a nagy nullát. Ő meg nézegette, nézeget-
te, majd kijavította egyesre. Végül közepesre vizsgáztam nála, 
mert a tantárgyi ismeretek helyett jól elpolitizáltunk. Azután 
úgy hozta a sors, hogy ezen a tanszéken doktoráltam. Tompa 
Károly docens volt az egyik konzulensem. A nyírségi akácter-
mesztés fejlesztése volt a disszertációm témája. 

Az sem volt mindennapi, amikor a nyár-fűz fajta jelöltjeim 
minősítése alkalmával a vásárosnaményi szállodában a vacso-
ra, no meg egy pár pohár ital után Tompát emlékeztettem a 
gyakorlati vizsgámon elhangzott megjegyzésére, és hozzáfűz-
tem, hogy egész életemben azon fáradoztam, hogy igaza le-
gyen. Nagy meglepetésemre, elsírta magát.

(folytatás a 14. oldalon)
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- Ezek a történetek nagy elégtételt jelentenek nekem. Nem 
bántam meg semmit, és nem éreztem  soha az egyetemi le-
zserségemnek a hátrányát erdőmérnöki tevékenykedésem 
során. Én megjegyeztem; az  egyetemi oktatók között is volt 
aki hangoztatta, hogy legalább annyit tanuljunk meg, hogy 
tudjuk, mikor minek, hol kell utánanézni. Ez nagy igazság. Le-
het hogy azért is mertem belevágni sok mindenbe, mert nem 
tudtam, hogy mi lesz a vége. 

- Voltak rendkívüli utóvizsgáim is, mert kifutottam a rendes 
vizsga időszakból. Most is rémálomként jön elő az  egyik nyá-
ri vizsgahónapom,  amikor a strandra jártam tanulni. Az utol-
só rendes vizsgahét kezdetén még egyetlenegy vizsgám sem 
volt meg. Aztán hirtelen rádöbbentem a valóságra. Éjjel nap-
pal tanultam, és volt nap amikor kettőből is vizsgáztam.  Úgy 
megviselt a tudat, hogy lehet hogy visszaírnak, és járhatom 
az évet előröl. Még most is gyakran álmodom erről. Beleégett 
az agyamba. Az én időmben nagyon szigorú volt az egyetem, 
nem sokat vacakoltak a visszaírással. Nekem is van három visz-
szaírt évfolyamtársam. A műszaki rajz vizsgám sem sikerült el-
sőre.  Staszney professzor nem írt be semmit az indexembe, 
azt  mondta, hogy tanuljak  még,  és néhány nap múlva jöjjek 
vissza.  Közben eltört a keze, és csak szeptember végén sike-
rült vele találkoznom. Szeptember elején  úgy iratkoztam be 
a következő évre, hogy még az előzőt nem fejeztem be. Ak-
kor én nem foglalkoztam ezzel, csak 15 év múlva, amikor men-
tem doktorálni, a dékáni  hivatal dolgozói emlékeztetettek rá, 
mert mint mondták éktelenül le lettek szúrva, amiért nem vet-
ték észre. 

- A második évtől már nem voltam kollégista, de sokszor 
bent maradtam késő éjjelig kártyázni a kollégiumban. Ki-be  
tudtam járni, mert a bejárati ajtó kulcsát lemásoltattam. A kol-
légium alagsorába jártam súlyt emelni is. Jóban voltam a fűtő-
vel, aki a súlyemelés után mindig kinyitotta nekem a melegvíz 
csapot , hogy le tudjak zuhanyozni. Volt olyan kollégista aki 
rájött, hogy amikor én megyek az alagsorba súlyt emelni, ér-
demes velem tartani, mert lesz meleg víz. Tudni kell, hogy ak-
kor még a kollégiumban hetente csak egyszer lehetett meleg 
vízben zuhanyozni, de nekem bármikor. Olyan jóban voltam a 
fűtővel, hogy adott nekem egy sportszatyrot is. Télen abban 
hordtam a szenet a kollégiumból haza a kis vaskályhámba.

- Mára ezek a történetek már csak a találkozók vidám em-
lékeit képezik, mert már csak azok, a hölgy ügyeimmel egye-
tembe. Néhány évig az egyik soproni üdülő konyhalányának 
udvaroltam, nem éppen önzetlenül. Kaptam meleg vacsorá-
kat . De eléggé el nem ítélhető módon csaptam a szelet má-
soknak is. Volt hölgy ismerősöm a határőrségnél és a városi ta-
nácsnál is. Az előbbinek köszönhettem, hogy állandó kilépési 
engedélyem volt az akkor még szigorúan őrzött, zárt övezet-
nek számító Fertő tóra. Fertőrákosra jártam vitorlázni. Az évfo-
lyamtársaim meg csak irigykedtek.

 - A diploma védésemmel kapcsolatban is van egy történe-
tem. A szállítástani tanszéken  diplomáztam. Brenbergbánya 
határában terveztem egy erdészeti feltáró utat, amit aztán 
meg is építettek. A tervemért az erdőgazdaságtól kaptam 
3000 Ft-ot ( akkor ezért 1000 korsó sört lehetett venni). Ami-
kor tűztem kifele az út nyomvonalát, este a műszert otthagy-
tam az egyik határőrbódéban azzal, hogy majd reggel folyta-
tom. Valami miatt elmaradt a reggeli folytatás. Valaki bejelen-
tette, hogy már napok óta ott van kint egy műszer. Vagy a ha-
tárőrség, vagy az illetékes erdész szólt be az egyetemre, hogy 

intézkedjenek. Kinyomozták, hogy a szállítástani tanszékhez 
vezetnek a nyomok és a tettes én vagyok A tanszék vezető-
je, Pankotai Gábor professzor rettenetesen bepipult. Kiadta a 
tanszéken, hogy csak nála vizsgázhatok. Tudni kell hogy elő-
zőleg  már ismertük egymást. A szakestélyeken többször be-
rúgatott mint elnök, mert én voltam a kontrapunktja. Reggel 
hétre hívott be vizsgázni . Nyolc körül érkezett. Én már akkor 
egy órája ott idegeztem a folyosón. Délután háromig várakoz-
tatott, közben másokat vizsgáztatott, és volt akit ki is rúgott. 
Aztán délután 3 óra körül behívott, és feltette a force kérdést. 
A  kötélgörbéről szóló félméteres matematikai képlet ismer-
tetését kérte tőlem. Én meg kerek perec megmondtam neki, 
hogy azt nem tanultam meg, mert azért vettem meg a köny-
vét hogy ha szükségem lesz rá abban majd megtalálom. Szó 
szót követett, majd közölte velem, hogy ő már fáradt és men-
jek  a docenshez vizsgázni. Egyébként négyesre vizsgáztam, 
de azon a napon nagyon elfáradtam.

Jó pár év mulva járt Pankotai professzor Püspökladányban a 
burgenlandi főerdésszel, a szikfásítást tanulmányozni.  Akkor 
már én állomásigazgató voltam.

Nos, egy ágotapusztai  kúnhalomra felvitettem egy nagy 
asztalt és székeket, és ott vacsoráztunk. Még egy birkanyájat is 
odahajtattam, hogy  vacsora közben a birkák kolompoljanak. 
Mindez nagyon tetszett Pankotainak. Olyan jó pontot szerez-
tem nála, hogy szó szerint barátságba keveredtünk. Soproni 
útjaim során többször is voltam nála Hegykőn a lakásán, és 
mindig csirkét sütött nekem, és ott is aludtam. Haláláig tartot-
tuk a kapcsolatot. 

A burgenlandi főerdésszel meg még üzletet is kötöttem. 
Sok pusztaszil magot szállítottam neki.

 - Martos András adjunktussal kapcsolatban is van egy tör-
ténetem. Az éghajlattan tantárgyat nem vettem komolyan, 
ezért „Csere”tétellel mentem vizsgázni. (A vizsgahónap elején 
valaki kilopott egy tételt a tanszékről , utána azt „cserélget-
tük”. Ezt neveztük „csere” tételnek.)  Felelés közben azt mond-
ja nekem Martos, hogy maga úgy beszél, mint egy újságíró. 
Hogy lehet hogy lesz eső, lehet hogy nem. Mondom, de hát 
így van a jegyzetben is. Azt mondja az nem létezik. Fogadtunk 
egy korsó sörbe. Megnyertem, és ki is fizette a három forintot. 
Kérdezte, hogy hányast akarok. Mondtam, hogy jelest. Erre 
még kérdezgetett, aztán szép lassan kiderült, hogy annyira hi-
ányos a tudásom, hogy még az elégséges is éppen csak, hogy 
megvan. Nyugdílyas koromban a klímaváltozással kapcsola-
tos problémákkal kezdtem foglalkozni. Tibolddarócon, az ar-
borétumomban szárazságtűrő fafajokat honosítok. Létrehoz-
tam egy olyan szaporítóanyaforrást, aminek a segítségével a 
szélsőségesen száraz termőhelyeken is lehet erdőt, vagy gyü-
mölcsöst létesíteni.

(Folytatás a következő számban)

(folytatás a 13. oldalról)
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Hetven évvel ezelőtt április hónap elejére elcsitultak a II. 
világháborús harcok Magyarország területén. Egyesek ek-
kor úgy érezték „felszabadultak”, de a legtöbb embert a túl-
élés öröme mellett a megszálló katonaságtól való félelem és 
a háború okozta nehézségek, fájdalmak, pusztítások borzal-
ma vette körül.

 Az akkori időket át nem élt mai emberek, talán el sem tud-
ják képzelni mik is történtek itt a front átvonulásakor, ezért 
írom le az általam átélteket.

 Községünk területén is igyekezett a védelem felkészülni, 
a szovjetek várható előrenyomulására. Tevékeny fiatalként a 
Szomolyai út menti, Bosnyák domb melletti földünkön, két 
nővéremmel több napig szedtük a takarmányrépát és hord-
tam egylovas kocsival, több fordulóval haza. Ekkor a német 
katonák lófogatú szekereken tüzérségi lőszereket szállítottak 
ide, és német katonaruhás ukrán hadifoglyokkal rakodták le 
adott távolságokra, az út menti szántóföldek végére. Külön 
rakták a nagyméretű lövedékeket, külön a hüvelyeket és a se-
lyem zacskókkal töltött lőporos ládákat. A lerakást irányító né-
met katona többször is felült mellém a kocsira, segített kike-
rülni a csak egy nyomtávon kikövezett úton a katonai szekere-
ket, és még egy zacskó „tabakkal” is megajándékozott.

 A magyar katonák a Bosnyák dombok elején fedett géppus-
ka fészket építettek és védő gödröket ástak. (Ezekbe a front 
elvonulása után én is bebújtam és itt még ekkor sok itt ma-
radt kupacba rakott aknavető gránátot is láttam.) Pár nap múl-
tán nagy pufogással menő, két Hofherr traktor vontatta ma-
gyar messze-hordó ágyús üteget láttam a községünkön belül, 
a Szomolyai úton kifelé vonulni. Vagy hat sildes sapkás, bőr-
mellényes katona ült egy-egy traktoron. Ez ágyúk lövedékei, 
hamarosan sisteregve repültek el fejünk felett a Tisza felé. 30-
32-öt számoltam a kilövéstől a becsapódás robbanásáig.

  A szovjet haderő, ahogy elérte a Tisza vonalát, először es-
ténként Sztálin gyertyákat dobó felderítő repülőgépekkel „je-
lentkeztek be”, majd a következő napokban kisebb-nagyobb 
romboló, és gyújtóbombákkal szórták meg községünket. Nagy 
tűz volt ettől a mai gépmúzeum területén és a szemben levő 
nagy gazdasági udvaron is. Kertünk végén állva láttam a gyúj-
tóbomba becsapódását két nagy szalmakazal közé. A bombá-
zások több civil és katona áldozatot is követeltek. A magyar lég-
védelmi tüzérség a vasút menti kavicsos gödrökből és a Lövői 
út menti vásártérről lőtték a géppuska sorozatokat adó szovjet 
gépeket. Házunk előtt állva, magyar katonákkal együtt néztem 
a nyomjelzős lövedékek repülőgép körüli robbanásait.

A Tiszán, ideiglenes hídon átkelt nagy tömegű támadó szov-
jet katonaság, csak kézi fegyverekkel és aknavetőkkel rendel-
kezett. Sok aknavető lövedék csapódott be közvetlenül a kör-
nyékünkön is, de mivel ezek cseréptetőt érve rögtön robban-
tak, repeszeik aránylag kevés lakost értek, mivel ekkor min-
denki igyekezett a pincében megbújni. A magyar katonák a 
vasút töltés fedezékéből, kb. 2-3 napon át tudták feltartóz-
tatni az erős gyalogsági tűzzel és időnként nagy hurrázások-
kal támadó szovjeteket. Én a házunk padlásáról csak egy né-
met hernyótalpas, kétszemélyes járművet láttam a Kőrisfa ut-
cán, a vasútvonal felé géppuskával sorozatokat leadni, és egy 

Emlékek a nehéz időkből

Tűzszerész emlékeim

szintén német kisebb féle teherautót, amelyről a Cserfa utcán 
menve, két helyen is megállva, időnként platójáról aknavető-
vel lőttek a vasút irányába. Végül Miskolc felől érkezve, egy 
sorozatvető „Sztálin orgona” közelítette meg községünket, 
amely nagyobb robbanó testű lövedékekkel, két sorozattal 
szórta meg Kövesdet. Egyik lövedéke udvarunkon, egy kerí-
tés menti nagy akácfa tövéhez vágódott be és gyökerestől ki-
hajította azt. Én vagy 15 m-re egy répás gödörbe bújva voltam 
ép ott akkor.  Az ott talált rakétaszárnyakat sokáig őrizgettem.

 A frontvonal elhúzódása után mindenhol a legelső feladat 
volt a halottak összeszedése, elhantolása mellett, az elhagyott 
fegyverek, széthagyott lőszerek, telepített aknák felszedése. 
Ezeket a szovjet katonaság, fogságba esett magyar katonák-
kal, vagy „robotba” hajtott civilekkel hajtatták végre. Sokan es-
tek áldozatul ennek a veszélyes munkának. Az új magyar hon-
védség szervezésében csak önként vállalt szolgálatként lehe-
tett bárki tűzszerész. Ha tényleges katonaként utász alakulat-
hoz hívták be és félt az ilyen feladattól, azt lőszer mentesítés-
re nem kényszerítették.

 Mezőkövesden az összeszedett lőszereket, robbanóteste-
ket a Lövői út jobboldalán a Kánya patak hídjától 20-30 mé-
terre földbe temetve robbantották fel. A híd nyújtott fedezé-
ket a robbantást végző szovjet katonáknak. Kettő, három óri-
ási robbantású tölcsér és sok kisebb lőszer, kézigránát maradt 
még ott utánuk. A kézigránátok közül két cimborámmal én 
is robbantottam el egyet, amit sérülés nélkül úsztunk meg. A 
hozzánk közel levő vasút vashídja alatt, a Hór patak medrében 
még hónapokig látni lehetett a híd felrobbantására odahelye-
zett, de fel nem robbantott nagyméretű bombatestet.

Tűzszerészek környékünkön
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945 januári behívására, 

Mezőkeresztesen Pásztor Bernát jelentkezett a demokrati-
kus hadseregbe. Mint tűzszerész őrmesternek feladata lett há-
rom katona társával, a mezőkeresztesi járás területén és a Me-
zőkeresztes-Miskolc vasútvonal egy szakaszán a visszamaradt 
aknák és robbanótöltetek hatástalanítása. E munka közben, 
1945. XI. 4-én robbanás történt, melynek következtében ő sú-
lyosan megsérült és három társa; Szász Pál, Simon István és 
Makszimos István hősi halált halt.

Tűzszerész aknakutatók. Balról az első: Király József,  
mellette Molnár Imre, mindketten mezőkeresztesiek.

(folytatás a 16. oldalon)
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 A mezőkövesdi Bajzáth Péter barátom adta kezembe Bajzáth 
Albert (1924-1980) műszerész végzettségű nagybátyja kato-
nakönyvét, mely szerint 1947 I. 1-től 1949 III. 10-ig tűzszerész-
ként szolgált, tizedessé előléptetve. Katonai alakulata neve kód-
számmal titkosítva. Bejegyzett szakképesítése tűzszerész, rob-
bantó akadály mentesítő és telepítő. 1951 III. 31-től VI. 28-ig 
póttartalékos kiképzésen vett részt.

 2006. VIII. 14-én egy gépmúzeumba látogató hölgy mond-
ja, hogy édesapja volt egerfarmosi lakos, Bencze József (1924-
1982) 17 éven át volt hivatásos katonaként tűzszerész. Leszere-
lése után műszaki ellenőrként dolgozott. Mint tűzszerész szol-
gálati ideje alatt biztos, hogy több tonna súlyú robbanószer 
megsemmisítésében vett részt. Bár csak kevés adatot is tudok 
róluk, úgy gondolom akkor is illő megemlékezni róluk.

 Mezőkeresztesen, feleségem rokona Molnár Imre (1927-
2010) aki Mezőkövesden Bíró Sándornál volt géplakatos ta-
nuló, elmondása szerint 1949. tavaszától 1951 őszéig, a Buda-
fok- Hárosszigeti utász alakulatnál, tűzszerész aknakutatóként 
szolgált. Esztergom, Székesfehérvár, Böhönye környékét men-
tesítették. 1951 nyarán a Dráva mentén aknákat is telepítettek. 
Három csonkulásos balesetük volt. Vele szolgált Appfel Gyula, 
és a mezőkeresztesi Király József akik 1951-től az én tűzszerész 
kiképzőim is lettek.

 Korsós József (1927-2012) volt egri lakos 1949 tavaszán vo-
nult be a Budafok-Hárosszigeti utász laktanyába. Az újonc ki-
képzés után tiszti iskolára jelentkezett. 1950-ben alhadna-
gyi végzettséggel tűzszerész szakaszparancsnokom lett a BM. 
6/111-es műszaki alakulatnál. Nyugodt, emberséges tűzsze-
részparancsnok volt. Egy kézigránát bemutatása, szétszerelése 
közben gyutacs robbanás hasogatta fel tenyerét. Alezredesként 
ment nyugdíjba.

 Hajdu Ráfis János (1930- ) magamról szólva, akkor, mint bu-
dapesti állandó lakos, 1951. szept. 10-én vonultam be a Buda-
pest Béla Király út 56 sz. alatti BM. 6/111 Légoltalmi műszaki 
zászlóaljhoz. Az újonc kiképzés után felhívásra a műszaki rom-
eltakarító századból a tűzszerész századba jelentkeztem. Há-
rom hónapos nagyon hatékony kiképzés után, 4-6 fős járőrök-
be osztva kaptunk lőszermentesítő, vagy aknaszedő feladatot 
egy-egy hónapi tevékenységre. Teherautós járőrben, az ország 
területének nagyobb részén megfordulva szedtem össze lősze-
reket, ástam ki bombákat, szedtem fel aknákat. Részt vettem a 
budakeszi és a törökbálinti lőszerraktár felrobbanása utáni szét-
szórt lőszerek megsemmisítésben, láttam több felrobbant civil 
gyermeket, felnőttet. A tűzszerész szakaszban 44-en voltunk és 
4 bajtársam robbant fel, halt meg. Egy kézcsonkulásos, egy rok-
kant balesetes bajtársam is lett. 1952-ben Mezőkövesd környé-
kén járva, a Domínium-út menti agyaggödrökben robbantot-
tuk fel a Poroszlóról és a mezőkövesdi rendőrlaktanyából elho-
zott II. világháborús lőszereket. 1963-ban volt tűzszerész bajtár-
saim felkerestek és együtt mentünk a szentistváni homok-bá-
nyába az ott talált tüzérségi lőszerek megsemmisítésére.

 Múzeumosként 1996-ban a gépmúzeum udvarán, MEMEN-
TÓ címen egy kis állandó kiállítást hoztam létre a II. világháború 
gyilkos robbanó eszközeiből, hogy borzadva láthassuk ezeket 
az életellenes, pusztító tárgyakat.

 A Hadtörténeti Múzeum udvarának falán, bronz táblán emlé-
keznek meg a több mint 300, 1945-2006-ig hősi halált halt ma-
gyar tűzszerészről. Illő, hogy a lakosság biztonságáért életük, 
testi épségük kockáztatását is önként vállaló, környékünkön élt 
tűzszerészekről mi is tudjunk és emlékezzünk meg róluk. 

Hajdu Ráfis János 
volt tűzszerész katona

(folytatás a 15. oldalról) Szabó Bogár Imre

Ácsi bácsi nem bogácsi
A Hór partján sok a bogáncs,
ott kóvályog egy bolond ács.
Kérdezgeti, hol van Bogács.

Mondják neki: jobbra, balra,
s ott, hol lángol az üst alja,
benne rotyog egy fél marha.

Röhög az ács: ejnye-bejnye,
mindenfelé száll a pernye,
merre hát az arra-erre?

Gatyám szárán sok a bogáncs,
mégse lelem, hol van Bogács!
Felöntöttem a garatra,
hogy leszek ott este hatra?

Mert
hatra jönnek a lovagok,
lovak nélkül, csak úgy gyalog,          
s keresik majd a színpadot.

Nekem kéne aztat ácsni.
Így szólnának: ott az ács, ni!
Maga, ugye, nem bogácsi?

De most már, így, szégyen szemre
elmarad a fényes szemle!

Gatyámban a sok bogánccsal
mit törődöm én Bogáccsal!
Fölkúszom a pincesorra,
 s beülök egy hordó borba!

Fecske Csaba

A másnapos
Itt a Hór partján ücsörgök,
milyen nap van ma, csütörtök?
Mikor jön értem az ördög,
vagy már elvitt a pokolba?
A pincében jó bort töltött,
töltögetett poharamba,
de nem ő: Bacchus volt a gazda…
Mért vagyok ilyen másnapos,
s nejem miért ilyen fagyos?
„Mossa gatyádat a Maros!”
Itt a Hór partján ücsörgök,
belém bútt tán a kisördög?
Jó, itt vagyok, de ki vagyok,
s a pincében most ki van ott?
Vagyok, vagyok jól kivagyok,
inni pajtás mondd, cél vagy ok?
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Amikor 1963 és 1965 között a Zsámbéki Felsőfokú Mező-
gazdasági Technikumba jártam, iskolánknak igen jó labda-
rugó csapata volt. Mindig büszke vagyok rá, hogy ennek az 
eredményesen szereplő gárdának - mint középcsatár – én 
is tagja lehettem. Nem dicsekvésképpen mondom, de jól 
ment a játék. Ezt magam is éreztem, s ebben a tudatban 
edzőm, csapattársaim, sőt tanáraim is megerősítettek. En-
gem ott Zsámbékon sok fociszerető tanár tanított. Ők rend-
szeresen kijártak a mérkőzéseinkre és lelkesen buzdították 
csapatunkat.

 E lelkes szurkolók egyike volt a megboldogult, szép em-
lékű Székely Tibor tanár úr is, egy tiszta szívű, nagy tudá-
sú, igazi pedagógus, egy ízig-vérig Ember (Így nagybetű-
vel írva). Őt azért említem név szerint meg, mert egy vele 
kapcsolatos vizsgám történetét szeretném most elmesélni. 
Gondolhatják, hogy az eset örök emlékül és tanulságul ma-
radt meg bennem, hisz különben ötven esztendő távlatá-
ból miért is hoznám szóba. 

Székely tanár úr nekünk üzemgazdasági ismereteket taní-
tott, következésképp ebből a tantárgyból vizsgáztam nála 
1964. májusában.  A „megmérettetés” ugyanúgy kezdődött, 
mint más vizsga esetében. Tételt húztam, s azt elolvasva 
megállapítottam, hogy utóvizsgára valószínűleg nem kell 
jönnöm. Megnyugodva álltam neki a tétel kidolgozásához. 
Amikor elkészültem, a tanár úr szólított, s meglepetésem-
re az első kérdése nem a vizsgafeladatokkal volt kapcsola-
tos. Azt kérdezte, hogy érzem magam, fáj-e még a lábam? 
Ugyanis az előző vasárnapi mérkőzésen - amin szokás sze-
rint ő is ott szurkolt - kisebb sérülést szenvedtem. 

Köszöntem a tanár úr törődő kérdését, s mondtam neki, 
hogy gyógyulgatok, s a hétvégére, a következő mérkőzésre 
biztosan rendbe jövök. Tanár úr még ezt követően is a foci-
ról beszélt megdicsért, hogy jól játszottam és két szép gólt 
lőttem. – De – folytatta - engedje meg, hogy kritikámat is 
megfogalmazzam. Az a fejese és hátra ollózása  - ugye em-
lékszik rá, miről beszélek - sikerülhetett volna jobban is.

- Igaza van Tanár úrnak – válaszoltam, - ígérem az edzé-
seken mind a fejelést, mind a hátra ollózást többet fogom 
gyakorolni. Ezt követően rátértünk a vizsgára. A vizsga után 
megkérdezte, hogy a tételeimhez mit szóltam. 

Mire én: - Elfogadhatóak voltak - feleltem. 
- Akkor én önnek az üzemgazdasági ismeretek vizsgájára 

4-es osztályzatot adok.
Meglepődtem, alig tudtam megszólalni, mert nem érde-

meltem ilyen jó jegyet. Mondtam neki, hogy köszönöm szé-
pen tanár úr, de én egy 3-as osztályzattal is nagyon meg-
elégszem. 

Erre ő ellentmondást nem tűrő hangon közölte: - 4-est 
adok önnek. 

Egy kicsit még vitáztunk az osztályzat mikéntjéről, de a 
tanár úr a 4-est írta be az indexembe. 

Mielőtt kijöttem volna a vizsgáról, Székely tanár úr a kö-
vetkezőket mondta: - Az elkövetkező focimeccsen is a szo-
kott helyemen szurkolok önnek és a csapatnak. Remélem 
ismét a jobbak közé fog tartozni. 

Egy életre szóló 4-es

- Megígérem, tanár úr. Mindent megteszek, hogy ne csa-
lódjon bennem – feleltem neki - és elköszöntem.

A következő vasárnap, a mérkőzés előtti bemelegítéskor, 
tekintetemmel azonnal a tanár urat kerestem. Észrevettem, 
s láttam ő is engem figyel. A tekintetünk találkozott, s lát-
tam, hogy a kezével magához int. Odaszaladtam, mire ő a 
következőket mondotta:

- Sok sikert kívánok! Becsületesen, tisztességesen, tudá-
sa legjavát adva focizzon. Úgy, ahogy a nagy életben az em-
bertől elvárható. 

Úgy tettem. Küzdöttem erőm, tudásom szerint a 
„legnemesbekért”. Azóta is úgy teszek. Nekem azt a meg-
előlegezett 4-est, mindig és mindenhol teljesítenem kell! 
Most is, félévszázaddal később.

Drága Tanár úr! Jól „kiszúrt” velem. Az üzemgazdaság-
tant legjobb tudásom szerint voltam „kénytelen” elsajátíta-
ni. Meg minden mást is! Azért, hogy ha bármilyen vizsgabi-
zottság elé kerülök is, az ön tisztességét, pedagógiai nagy-
ságát, meg persze az én becsületemet, csorba ne érje! 

Ez a kis történet, egész életemen át elkísért. Köszönöm 
Tanár úrnak az életre szóló bizalmat, biztatást, jó tanácsait! 
Nagy lecke volt, de azt hiszem megtanultam!

Járó Ferenc
öreg diák és futballista

2015-ben aranydiplomás

Járó Ferenc labdarúgó példaképe Kocsis Sándor volt. Annyira 
szerette, hogy festményen is megörökítette a kiváló labdarúgót
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Január
január
lisztfehér a világ
nem hírlapi kacsa
valódi háztáji hír
elseggelt a jégen egy gúnár
a szájszélek és orrok
mind lilák
tömje már be valaki
a szél orrlikát
január
fázunk kékülünk
no hiszen jobb lenne itt nekünk
nélkülünk

Február
panaszkodik a varjú kár
nem lakok jól soha már
február
nagy a hideg
eltörik a kutya
a kanyarban
feszül az emberben az ideg
nincs jókedve
senkinek

február
nagy a kár
hol rozsdásodik a nyár

Március
pirosak az esték
mint szádon a festék
cseperészget az eresz bár

Fecske Csaba - Mezey István nem tavasz ez még
csak olyan mintha
értéknélküli minta
a szél nekilódul
elcsodálkozol hó hull
pár ősz hajszáladat
viszi magával a tél
útravalóul
mondom nem tavasz ez még
az igazit
csőrükben messziről hozzák a fecskék
a magas ég is
csak ezután lesz kék

de kisül majd
az igazság
tavasz lesz végre
ha bedugul az orrod
hát magara vess
te csalfa április
szeress

Május
virágtól habosak a fák
a nap aranyat ont
dologra fogta magát
a kertben a vakond
a lombban buzgón fütyül a rigó
vidáman nekem üzen
a lócitrom körül verebek nyüzsögnek
nagy a ribillió
csuromzöld minden
a fák a füvek
iparkodik az élet
teljes kapacitással működik
a tavaszi nagyüzem

érzem Ámor
felszítja tüzem

Április
fák zöldje friss
szinte még ragad
vigyázz magadra 
vigyázz másra is
ez április
hol a nap süt
hol a pék

Június
üzemel a nyár
bőszen fűt az égi kazán
érik a búza
láthatatlan kéz az árnyékot
lenyúzza rólunk
füstté enyészik a láthatár
a kalász fejét
terhe lehúzza
acélosodik a mag
lesz jövőnk mégis
lesz kenyér idén is
lobog a nyár
a fény is
emberré akar lenni

Bogácsi naptár
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Július
a mezőn fütyörésző gyerek
őgyeleg
fölötte pacsirta szól
a fűben bogár araszol
nyár van
megbú a zöld
a fűszálban
dőzsöl a piros
a pipacsban
teljes erőből süt a nap
mintha miattam
csüngeti fejét a kalász
reszket a levegő
kínozza a láz
átrágva magukat a kéken
felhőcskék göndörödnek az égen
békésen mint barik a réten

Augusztus
augusztusi csillagok esőznek
pipaszikrái láthatatlan csősznek
aki felhő-kunyhóban ücsörögve
fürkész pillantásokat vet a földre
ciripelő fűre dől a nyári éj
zöld lombokat kóstolgat a szél ne félj
ne bánkódj azon hogy későn érsz haza
holddal világít neked az éjszaka

Szeptember
szalmaként zizzen a fény
tépett dália sír a kertbe
csillogó hálót szőtt a pók
ődöngő dongó döngicsél
picike neszek szöszölnek
lejárt szavatossága már a zöldnek
vándormadarak országútja az ég
mint ütésnyom kéklik a szilva
lepottyan
szelek veszekednek a lombban
a rügy reménye hol van
felsajdul bennem minden halottam

megszólal újra az iskolacsengő
tömött táskával tudásra szomjasan
iskolába siet a jövendő

November
november rossz ember
fázik a sok jó ember

hosszú sörényű eső
vágtat a réten
alszik a dal a madár szívében

December
már reggel este van
a sötétnek teste van
a fájdalom meztelen
egy hang egy lábnyom
gazdáját keresi
a völgyben messze lenn
a csönd szinte látható
tétován hullni kezd a hó
megszületik az első hóember
az első hasraes a jégen
emlékezni kezd a térdem

Október
virít virít az őszike
szemem színét szemed őrzi-e
ábrándozva nézek a holdra
van ami volt
vagy mintha volna

jön a tél
a lomb belereszket
menekíti a vágyat a tested
véres nyomokat hagyva elfut az ősz
már tegnap is hiába kerested
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Mi, mezőkövesdi öregdiákok
Nemes és kedves mozgalom indult el az országban a 20. szá-

zadban a közép-iskolát végzett növendékek között. Baráti kö-
röket szerveztek az Alma Mater szellemiségének ápolására és 
az iskolai munkát segítő jó szándékuk összefogására. Így ala-
kult meg e mozgalom keretében a mezőkövesdi gimnázium-
ban érettségizett tanulóiból „Mezőkövesdi Öregdiákok Clubja” 
az 1940/1941. tanévben. Pontos dátumként 1941. május 18-át 
jegyezték fel a Mezőkövesd és Vidéke újságban. Akkor, ott fel-
hívással fordultak az itt érettségizett valamennyi öregdiákhoz, 
melyben így fogalmazták meg a programjukat (néhány mon-
dat kiemelésével):

„Mi állandóan itt élő öregdiákok látjuk, hogy Alma Materünk 
volt növendékei között semmi társadalmi kapcsolat nincs. 
Nincs meg bennünk az együvé tartozásnak az a tudata és ér-
zése, melynek minket az iskola padjain túl is látható és látha-
tatlan szálakkal egymáshoz és az Alma Materen keresztül az 
Intézet minden-kori növendékeihez, kisdiák testvéreinkhez 
kellene fűzni…” 

„Öregdiák - szeretettel megkeresünk mindenkit, hogy az 
esedékes érettségi találkozóján mindig jelenjen meg és has-
son oda, hogy az minél nagyobb sikerrel záruljon...”

„Következő kérésünk pedig az Intézet jelenlegi szegénysorsú 
növendékeinek támogatására irányul… így lesz öregdiák ösz-
szetartozásunk társadalmi, de szociális értékű is.”

Az 1940/1941-es Gimnáziumi Évkönyv pedig így ír erről a 
kezdeményezésről: „Örvendetes mozgalom van kibontako-
zóban öregdiákjaink között: gyűjtést indítottak szegény ma-
tyó gyermek ingyen neveltetésére…”. „A tantestülettel együtt 
megalkotják a tehetségkutatás rendszerét.”

E mozgalom elindítója és haláláig rendületlenül fő szervező-
je Várallyai Gyula (1920-ban érettségizett) öregdiák volt. Hitt a 
társadalmi jelentőségében, és csak a háború utáni idők gátol-
ták meg rövid működésüket. Ezalatt a néhány év alatt is szer-
vezték a közös érettségi találkozókat, pénzt gyűjtöttek a ta-
nulók megsegítésére, még a testvériskolának is küldtek tá-
mogatást. Az Erdély visszacsatolását követő néhány évben a 
csíkszeredai rk. „Segítő Mária” Gimnázium testvériskolája lett 
a mezőkövesdi gimnáziumnak, ahová a Törekvés Cserkészcsa-
pat tagjai el is mentek egy országjáró kirándulásuk során.

Az ÖBK aztán csak 1957-ben alakult újjá Budapesten. Ba-
ráti beszélgetésekre jöttek össze Aradi Tibor öregdiák (1938-
ban érettségizett) lelkes vezetésével. 1976-tól kezdve aztán ez 
rendszeressé vált, de már ekkor a BK elnöke Dr. Bayer István 
Kossuth-díjas öregdiák (érettségizett 1926-ban) elnökletével 
és Kaló Jenő öregdiák üv. elnökletével, irányításával (utóbbi 
1943-ban érettségizett).

Összejöveteleiken az öregdiákok számoltak be tudomá-
nyos, művészeti téren elért eredményeikről. Több alkalommal 
meghívták a városunk és a gimnázium vezetőit baráti beszél-
getésre. De részt vettek ezeken a város kitüntetettjei is, első-
sorban az itt érettségizettek. Kirándulásokat szerveztek, me-
lyen végig járták a híres freskófestő öregdiák, Takács István ál-
tal festett templomokat, szűkebb hazájukat, Mezőkövesdet és 
környékét. Néprajzi és irodalmi pályázatokat írtak ki a diákok 
számára, valamint támogatták a továbbtanuló diákokat és az 
ifjúsági könyvtárat. Közben az új szervező elnök Aradi Tibor 
öregdiák lett.

Ma a Baráti Kör tevékenységét a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Baráti Körön belül fejtik ki, de van önálló vezetősé-
gük is Dr. Fehér József (1947-ben érett) vezetésével.

Mezőkövesden a kövesdi csoport 1981-ben alakult meg 
dr. Lukács Gáspár vezetésével, aki diákja is volt az Intézet-
nek (1926-ban érett), egyben első itt érettségizett tanára-
ként ment 40 év múlva nyugdíjba. Tőle Dr. Csendes András 
öreg-diák és tanár (1942-ben érett), majd halála után Dr. Ber-
nát Kornél vette át a posztot (1940-ben érett). Őt követte ha-
lála után (1995) Répászky Zoltán (1949-ben érett), aki 2001-
ig volt elnöke a Körnek. 2001-től Herkely György az elnöke, 
(aki 1957-ben érett), végül (jelenleg) 2010 óta Dr. Pázmándi 
László a Kör vezetője.

Sajátos program alapján működik a mezőkövesdi csoport. 
Az Alma Mater szellemiségének ápolása és értékeinek gyűj-
tése mellett mindig is bekapcsolódott a város művelődési, 
szellemi életének szervezésébe, értékteremtő munkájába.

Ezekről csak felsorolásszerűen kívánok megemlékezni.
Kiemelten foglalkozunk az iskolánkban kapott értékek, ne-

velési és oktatási eredmények összegyűjtésével, közreadá-
sával. Így aktív részesei voltak az öregdiákok a gimnázium 
jubileumi évfordulói megszervezésének (50-75-90-100. év-
fordulók). Összegyűjtöttük és feldolgoztuk az ifjúsági moz-
galmak történetét, melyek az ifjúság közéleti szerepvállalá-
sát segítették (Cserkészmozgalom, Ifjúsági Növény-és Állat-
védő Egyesület, Önképzőkörök működése). Támogattuk és a 
kiadását segítettük az Intézettel együtt a Szent László Gim-
názium és Közgazdasági Szakközépiskola 90 éves történeté-
nek, melyet Nagy István nyugdíjas igazgató írt meg. Számos 
tanárunk életrajzát már kiadtuk, vagy azok nyomdakész ál-
lapotban vannak (Bayer Róbert, Dr. Papp Zoltán, Dr. Lukács 
Gáspár. Répászky Tivadar), vagy azokat hangszalagon őriz-
zük (Dr. Sándor István, Benkóczy György, Dr. György Lajos).

Több kiállítást rendeztünk, illetve segítettünk megrendezni 
és részvételünkkel magunkénak tekintettük ezeket, melyek 
kapcsolódtak az Intézet örökségének ápolásához: 1000 éves 
a magyar iskola-kiállítás, nyugdíjas pedagógusok alkotásai-
nak kiállítása, Dala, Takács festőművészek életműkiállítása 
és emlékülése, a gimnáziumban tanító tanárok és öregdiák-
ok szellemi alkotásainak kiállítása (a 90. évfordulón), a Ma-
tyó Múzeumban Arcképcsarnok létrehozása olyan tanárok 
és öregdiákok munkáiból, akik a matyóság történetével fog-
lalkoztak. A 90. évfordulóra összegyűjtött irodalmi, tudomá-
nyos, művelődési-néprajzi tanulmányok anyagából meg-
kezdtük egy kis mintakönyvtár kialakítását, mely a minden-
kori diákoknak példaértékű és a pályaválasztást segítő kis 
könyvtár lesz majd.

Emléktáblákkal örökítettünk meg kiemelkedő eseménye-
ket, vagy a tanárok emlékét. Az ún. Rusznyák-féle házon az 
1911-ben megnyílt gimnáziumra, az intézet aulájában Dr. 
Papp Zoltán volt kiemelkedő igazgatónk emlékére (az önkor-
mányzat segítségével), a temetőben az elhunyt tanárok név-
sorának (Dr. Ujvári Árpád öregdiák támogatásával) állítottunk 
emléktáblát.

Rendszeresen meghívtunk öregdiákokat, akik az élet kü-
lönböző területén kiemelkedő munkával közismert alkotókká 
váltak és az öregdiákokkal való találkozók mellett találkoztak a 
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mai diákokkal is, segítve a pályaválasztást és élő példaként ál-
lítva őket, a tanulás fontosságát hangsúlyozva.

Megemlékeztünk sok-sok eseményről, tanárról, öregdiák-
ról, akik - és amik - történelmi jelentőségűek voltak az intézet 
életében, múltjában. Így például a Cserkészmozgalom törté-
nete, Mezőkövesdi iskolák 100 éves története (felolvasóülés), 
Dr. Papp Zoltán munkássága, Dala József művésztanárunk 
munkássága, az Alma Mater ünnepélyes megnyitásának ese-
ményei szerepeltek a megemlékezések sorában. E körbe tar-
toznak azok a köszöntők is, melyeken a ma is élő, már idő-
sebb tanárainkat és a legidősebb öregdiákokat szoktuk meg-
tisztelni pl. születésük napján, vagy a színesdiplomájuk meg-
szerzésének alkalmából. Évenként egy alkalommal megem-
lékezünk azokról a tanárainkról, akinek abban az évben szü-
letési vagy halálozási évfordulójuk van. Ilyen megemléke-
zésünk volt a 90. évforduló is, mely ünnepélyessé tette a 70 
éves Öregdiákok Baráti Körének a legutóbbi napjait.

Az utóbbi években évenként 6-8 öregdiákot hívtunk meg 
a Baráti Körbe. Megkérjük, hogy ismertesse a pályaválasztá-
sát nyugdíjba menetelükig, szakmai ismereteiket, irodalmi 
munkájukat, gimnáziumi éveikben tanult ismereteik felhasz-
nálását, közéleti tevékenységüket, stb. Dr. Lukács Géza or-
vos, egyetemi tanár; Dr. Tóth Károly jogász, egyetemi tanár; 
Dr. Boholy Zoltán jogász, főügyész; Dr. Pap Béla megyei jo-
gász; Dr. Papp Zoltán orvos, egyetemi tanár; Dr. Szedresi Ist-
ván orvos, ezredes; Dr. Kápolnai Iván; Gáspár József lelkész; 
Pap Pál irodalmár; Dr. Soltész István egyetemi tanár, orvos; 
Kocsis Béla gimnáziumi tanár; Herkely György építészmér-
nök; Bukta Imre képzőművész, stb.

Baráti körünk mezőkövesdi csoportjának tagjai itt élnek 
a városban. Felkészültségük mintegy szellemi háttér ahhoz, 
hogy bekapcsolódjanak a város művelődési, társadalmi éle-
tébe. Ennek több formája alakult ki az utóbbi 30 évben.

Nem vindikáljuk ezt a Baráti Kör szervezésének, de a kö-
rön belül kialakult szellemi igényesség fenntartása, a múl-
tunk kutatására való ösztönzés feltétlenül szerepet kap ab-
ban, hogy igen sok tagunk aktív szellemi tevékenységet foly-
tat a matyóság kutatásában, az iskolák történetének kuta-
tásában, tudományos munka végzésében stb. Ennek mi na-
gyon örülünk és nem is szoktuk elfelejteni, igyekszünk a be-
mutatókon valamennyien részt venni. Magunk is szervezünk 
ilyen eseményeket, például az itt érettségizettek részére a 
Költészet Napján emlékműsort, meghívjuk előadóknak őket 
(Dr. Benkóczy Nóra, Dr. Lukács Zoltán). Összegyűjtöttük a hí-
res mezőkövesdiek életrajzát, akikről utcát neveztek el és ezt 
közre adtuk a Mezőkövesdi Újságban. E cél vezérel bennün-
ket, a Múzeumi Arcképcsarnok kialakításában is.

Másképpen is bekapcsolódunk a város életébe, az itt la-
kók városismerésének folyamatába, múltunk megbecsülésé-
nek kifejezésébe. A magyar szabadságharcban nagy szere-
pet vállalt Orosz Károly tüzérparancsnoknak a mezőkövesdi 
temetőben lévő sírját a 150. évforduló tiszteletére helyreho-
zattuk (több civil szervezet segítségével), és megszerveztük 
annak folyamatos gondozását (Széchenyi István Szakképző 
Iskola). 2000-ben volt 550. évfordulója a mezőkövesdi béke 
néven szereplő békekötésnek, melyet Hunyadi János város-
unkban kötött meg a cseh huszitákkal. E történelmi ténynek 
emlékére összefogva a civil szervezetek egy részével emlék-
táblát helyeztünk el a gótikus kápolna falán. Emléktáblát he-
lyezett el a Baráti Kör Mátyás király kövesdi látogatásának 
emlékére, mely a gótikus templom falán, az édesapja – Hu-

nyadi János – mellett található. Mátyás király 1472-ben járt 
városunkban, amikor a Bükkben levő várakból elűzték a rab-
ló huszitákat.

Aktívan segített a gimnázium épületének felújításánál 
Herkely György, érdeme a főbejárat feletti koronás címer hely-
reállítása. Több emléktáblát készített Újvári Árpád az aulá-
ban és a temetőben. A 90 éves gimnázium történetét megírta 
Nagy István ny. gimnáziumi igazgató. A konviktus-diákotthon 
történetét Szlovák Sándor volt igazgató írta meg. Bán József 
ny. gimnáziumi tanár a politechnika tantárgy néhány éves ta-
nítását örökítette meg. Petrán Lajos tanár-öregdiák a háború 
előtti ifjúsági önképzőkörök történetét dolgozta fel. Répászky 
Zoltán öregdiák a híres gimnáziumi kápolna történetét írta 
meg a jövő diákjai részére.

A városban több utca kapott neves pedagógusainkról elne-
vezést. Nagyon sok öregdiák segítette régi iskolai dokumen-
tumokkal, taneszközökkel az Iskolatörténeti Gyűjtemény lét-
rehozását.

Hogy mi lesz Baráti Körünk jövőbeli programja? Egyrészt a 
fentiek szerint a rendezvényeinkkel folytatjuk az Alma Mater 
szellemi örökségének ápolását, mai életben való alkalmazá-
sát. Visszaemlékezésekkel erősítjük a hozzá fűződő kapcsola-
tot minden öregdiákban. Tovább ösztönözzük a tagokat a vá-
ros közéletében, szellemi életében való aktív részvételre. Fo-
lyamatosan felkészülünk a 2011-es centenáriumi megemléke-
zésre.

A Baráti Körünk első 8 évében sokszor tárgyalta városunk 
közéleti eredményeit is. Az sok időt elvett az Alma Mater tör-
ténetének tárgyalásából. Ezért 1989-ben a Baráti Körből kivált 
a Városvédő és Városszépítő Kör, mely önálló szervezet lett, és 
amely a városunk problémáival, életével aktívan tudott fog-
lalkozni. A két mozgalom együtt dolgozik, a város társadalmi 
életének kutatásában segítik egymást.

Végezetül ide írom le azokat a mondatokat, melyeket gim-
náziumunk első igazgatója, Bayer Róbert mondott az ünnepé-
lyes megnyitón 1911. szeptember 14-én:

„A gimnázium magasztos céljának tűzi ki, hogy művelt és 
jellemes magyar embereket neveljen a magyar nemzet veze-
tő osztálya számára.” „Ezen cél buzgó, lankadatlan szolgálatára 
teszünk itt ma Önöknek ígéretet.” 

„Nem kívánhatok jobbat, mint hogy tudjon ez az intézet is 
minél több nagy alakot nevelni ennek a városnak, a hazának, 
a nemzetnek és egyháznak.”

E célnak az intézet eleget is tett 100 év alatt. Ezt ismerte el a 
város a jubileum alkalmával adott Pro Urbe díjjal. De ezt fejezi 
ki az is, hogy eddig 9 tanár és diák kapott díszpolgári címet, 21 
tanár és öregdiák pedig Pro Urbe kitüntetéssel büszkélkedhet.

Befejezésül ismét Bayer Róbertnek szavait idézem, melyeket 
100 évvel ezelőtt mondott: „A főgimnázium megnyitása léte-
sítése Mezőkövesd kultúréletében új korszakot képez, ennek 
nagy horderejét mi, akik jelen vagyunk, fel tudjuk fogni, annak 
áldásos voltát pedig a jövő nemzedéke fogja élvezni.” E mon-
datnak az a tény ad nagy jelentőséget, hogy 1911-ben Mező-
kövesden helyi származású értelmiségi egyetlen egy sem volt.

S e nemes gondolatot folytatja ma a Szent László Gimná-
zium és Közgazdasági Szakközépiskola tantestülete, erre ké-
szül fel a tanulóifjúság és a szellemi feladatnak ébren tartásá-
val köti össze a múltat a jelennel az Öregdiákok Baráti Köre.

Répászky Zoltán
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Ezen  cikk alapgondolatának a megírására még 2014. áprilisá-
ban került sor, a pápák szentté avatása kapcsán, de megjelené-
sére nem került sor. Most II. János Pál pápa halálának 10. évfor-
dulója alkalmából ismét elővettem írásomat- úgy gondoltam, 
hogy kissé aktuálizálva - leadom a Kaptárkövek c. lap számára.

*

Akikért akkor a harang szólt 2014. április 27-én Rómában és  
szerte a világban XXIII. János és II. János Pál pápa volt, szentté 
avatásuk alkalmával.

Már tíz éve (2005. április 2.) - hihetetlen – elment közü-
lünk II. János Pál pápa,  Karol Wojtyla. 

A harang ismét szólt: - Neki, aki elment és mégis itt van 
közöttünk, akit nem felejtünk.

Mi, akik éljük az egyszerű hétköznapi emberek életét nem 
is sejtjük, hogy milyen nagy jelentőségű problémákkal, poli-
tikai helyzetekkel kellett szembenézniük pápaságuk alatt. Mi-
lyen karakterisztikus egyéniségnek kellett lenni mindkét em-
bernek ahhoz, hogy a történelem és a politika kihívásaival 
szemben hitükhöz, egyéniségükhöz, hívatásukhoz hűek tud-
janak maradni. Embert formáló, embert próbáló sorsfeladat-
tal ruházta fel Őket a Teremtő. Következzen egy rövid törté-
nelmi áttekintés:

Akikért a harang szólt....
Ne győzzön rajtad a rossz, te győzd le a jóval a rosszat.

(Rómaiakhoz 12,21)

XXIII. János II. János Pál

XXIII. János pápa (1881. november 25.- 1963. június 3.) 
olasz származású, elszegényedett - sok gyermekes – nemesi 
család 4. gyermeke. Szent Péter 26l. utóda. 

Élete végéig nem felejtette el, hogy honnan származott és 
hálát adott Istennek, hogy szegényen halhatott meg. Nagybá-
tya segítségével, anyagi támogatásával tanult.

II. János Pál pápa 2000 szeptemberében avatta boldoggá.
Egyszerűsége, humora, optimista jövőképe, közvetlensége, 

őszinte emberszeretete tette Őt minden idők legnépszerűbb 
– korát szerető – pápájává.

 „Egyszerű emberek szentjeként” vonult be az emberek lel-
kébe és Vatikán történelmébe.

Csak 5 év a pápai trónon (1958-1963), de milyen politikai 
légkörben! - és mégis maradandót alkotott.

Összehívta a II. Vatikáni Zsinat-ot, (1962. október 11), a ka-
tolikus egyház 2l. egyetemes zsinatát. A zsinat, céljául az egy-
ház reformját tűzte ki. A katolikus egyháznak célja - a keresz-
tény felekezetekkel együtt és a nem hívő világgal való - viszo-
nyának rendezése volt. Új korszakot nyitott a katolikus egyház 
történetében.

Fentebb említettem, hogy milyen politikai légkör uralko-
dott. 1962-63 a hidegháború legveszélyesebb két éve volt. A 
kubai rakétaválság! Amerika, Kenedy és Szovjetunió, Hruscsov 
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álltak szemben egymással, egy hajszálon múlt, hogy nem tört 
ki a III. világháború. XXIII. János pápa jelentős szerepet vállalt, 
segítette a kapcsolatfelvételt a két fél között. Győzött a józan 
ész,  kompromisszumok árán, feltételek mellett, de a szovjet 
csapatok visszavonultak Kuba partjaitól.

Ebben a politikailag túlfűtött, feszített légkörben XXIII. Já-
nos pápa nyolc enciklikát írt. A leglényegesebb a „ PACEM IN 
TERRIS” (Béke a Földön). Ebben igazságon, az igazságosságon, 
a szabadságon és a szereteten alapuló nemzetek közötti bé-
két szorgalmazta. Tette ezt meggyőződésből és hitből, abban 
az időben, amikor, a keleti blokkban még a templomba járás is 
problémát jelentett.

Most regnáló Ferenc pápa szerint.: „ebben a Szentlélektől 
való tanulékonyságáról tanúskodott, engedte vezetni magát 
a Szentlélek által”. 

1962-be az „Év Emberévé” választotta a Time Magazin – nem 
véletlenül!

1904-ben szentelték pappá. Sok területén dolgozott az egy-
háznak. Volt püspöki magántitkár, kórházi lelkész, betegápo-
ló az I. világháborúban,  egyetemek lelkipásztorainak irányí-
tója, tanított professzorként.1921-ben  XV. Benedek pápa Ró-
mába hívja és felkéri hogy a Hitterjesztési Kongregáció mun-
katársa legyen. A missziók anyagi támogatásának megszerve-
zése a munkája.

1925. Bulgária – apostoli vizitátor - püspöki méltóság, cím-
zetes érseki rang.

1934. Görög- és Törökország – pápai delegátus (ortodox fő-
papokkal jó kapcsolat kialakítás)

A II. világháború Görögországban érte.
1944. párizsi nuncius – s közben zajlik a II. világháború. So-

kat foglalkoztatták a nemzetközi problémák, sokat utazott 
(Belgium, Hollandia, Spanyolország, Észak-Afrika).

A háború alatt mentette az embereket, segített a hadifog-
lyoknak.

Eleinte az UNESCO munkáját meg-
figyelőként követte, majd 1952-ben 
Vatikán állandó képviselője.

1953-ban lett bíboros, még ebben 
az évben Velence pátriárkájává ne-
vezték ki.

*
Hogy miért is írtam XXIII. János 

pápa életéről erről ennyire részle-
tesen? Csak azért, mert időben egy 
kissé távolabb esik tőlünk, mint II. 
János Pál pápa élete és munkássága. 
És azért is, mert meggyőződésem, 
hogy vannak, adódnak nem min-
dennapi feladatok és vannak nem 
mindennapi feladatok megoldására 
előre kiválasztott személyek. Mind-
két pápa ilyen volt. XXIII. János meg-
nyitott egy utat, kaput, hogy l5 év-
vel később (l978. októberében), egy 
másik ilyen kiválasztott (II. János Pál 
pápa) folytassa a megkezdett utat. 
Az Ő történelmi szerepét és kül-
detését ismerjük, hiszen az Ő pá-
pasága alatt bomlott fel a „kele-

ti blokk” és Ő maga is – szemben a hagyományokkal - a 
keleti blokkból érkezett a pápai trónra. Élete és munkás-
sága szemünk előtt zajlott, szerves része lett életünknek. 
Emberszeretete, egyszerűsége, közvetlensége, elhívatott-
sága és „emberi arculata”, hite, - 2005-ben bekövetkezett 
halála - sok-sok százezer ember lelkét megérintette, meg-
rendítette.

Sokat elgondolkoztam ennek a két embernek az életén. Két  
nagyon erős, meghatározó egyéniség. A világ is kétféle ahon-
nan érkeztek. Két nagyon nehéz,  különböző politikai és törté-
nelmi helyzet  és mégis sok bennük a közös! Úgy érzem, van 
ebben valami eleve elrendeltetett! Ez a folyamat folytatódik, 
pedig  a nemzetközi helyzet sem a politikailag, sem a gazdasá-
gilag nem egyszerű! Itt van a „mindenekfeletti PÉNZ” kérdése! 
- de 2013-tól van egy Ferenc pápánk, aki egy másik földrészről, 
a tengerentúlról érkezett, aki a szegények szemével látja a vi-
lágot! Méltó utóda elődeinek. Bízzunk és reméljünk!

*
2014. április 27-én az Irgalmasság vasárnapján, Szentmise 

után Bogácson a hívek egy része részvett a templom mellet-
ti II. János Pál pápa emlékművénél egy tízperces megemléke-
zésen.  Jó volt lelkileg Rómában lenni és ott lenni a több szá-
zezres tömeg részeként, a DUNA TV jóvoltából pedig részesei 
lehettünk a „Szent”-té avatás szertartásának, ünnepének. Kö-
szönjük!

Hajdu Imre kezdeményezésére 2011-ben állították Bogács 
község lakosai, egyházközösség tagjai közadakozásból azt az 
emlékművet, melyet ma a II. János Pál emlékművének is-
merünk. A régi bogácsi sírkőből kialakított emlékmű nagyon 
kedves gesztus II. János Pál pápa emlékének és az ideláto-
gató lengyel turistáknak is, ápolva ezzel a lengyel-magyar 
baráti és történelmi kapcsolatot. A templom bejárata előt-
ti szabad tér ekkor kapta a II. János Pál tér nevet. Nyaranta 
az idelátogató lengyel turisták és a falubeliek által az emlék-
mű előtt mindig sok virág és mécses látható, rajta a piros-fe-
hér és a tricolor szalag.

Most, 2015. április 2-án hús-
vét előtt – ismét ott állunk majd a 
templom melletti pápai emlékmű-
nél imádkozunk és emlékezünk, el-
helyezzük a kegyelet virágait, mé-
cseseit.

1993-ban húsvét előtti héten Va-
tikánban jártam turistaként. Né-
zelődésünk közepette megjelent 
a pápamobil, s benne II. János Pál 
pápa. Örülök, hogy „emberközel-
ben” láthattam Őt, kedves, mosoly-
gós arcát, törékeny alakját. Ahogyan 
elhaladt a Bernini oszlopsor másik 
oldalán, integetése számomra na-
gyon kedves és szép emlék marad.

Személy szerint köszönöm a 
bogácsi résztvevőknek a 2014-es, 
illetve előzetesen a 2015-ös évi 
jelenlétüket, éneküket és imáju-
kat, - Daragó Károlynak – mint ze-
nésznek – pedig a közreműködé-
sét!

Szőkéné Tóth Katalin



24

A Matyóföld 2005-2006. évi irodalmi és néprajzi évkönyv-
ében Répászki Zoltán - kedves kollégám - “Képek a Mezőkö-
vesd környékén élt neves oktatási szakemberek életéből” című 
írásában olvashatunk Gárdonyi Gézáról is - “a tanítók tanító-
járól”. Az írásban a szerző a nagy íróval kapcsolatban azt írta 
többek között: “1923-ban ismét megjelent Gárdonyi Géza szel-
lemisége Mezőnagymihályon”.

Hogyan került szóba Mezőnagymihály? Ennek jártam utá-
na. Röviden szeretném ismertetni, hogy mit írtak a korabe-
li újságok e nagy esemény kapcsán. Ehhez felhasználtam a 
Mezőkövesd és Vidéke című független politikai hetilap 1923 
augusztusában megjelent írásait, továbbá az Egri Néplap-
ban, 1923-ban közölt cikkeket, melyek az író szellemiségé-
nek továbbviteléről szóltak.

Mezőnagymihályon 1923. augusztus 6-án irodalmi - és 
művészestélyt rendeztek. Az estély iránt megyeszerte nagy 
érdeklődés nyilvánult meg. A művészestélyt a Gárdonyi Iro-
dalmi Bizottság rendezte, ez nyitotta meg a sorozatát azok-
nak az irodalmi és művészestélyeknek, melyeket a jobbára 
neves írókból, tanárokból és tanítókból álló Gárdonyi Irodal-
mi Bizottság a kisebb községekben rendezett meg a falvak 
intelligenciája számára.

Az estély védnökei voltak: Botlik József nemzetgyűlési kép-
viselő, Kiszely István földbirtokos, Nehéz János tanfelügyelő, 
Piacsek Sándor földbirtokos, Zombori Zoltán főszolgabíró.

A rendezőség tagjai a következők voltak: Batta Joachim, 
Benőcs József, Dobos Sándor, Gotthard /Gömöri/ László taní-
tó, Gyulaffy József, B. Kovács János, Kuchar Gyula, Nagy Zol-
tán, Navora Kálmán, Sándor Gyula, Tusay Dénes, Újlaky De-
zső, és Vicinczei István.

Az estély a mezőnagymihályi községháza nagytermében 
zajlott le. Belépődíj személyenként 1500 korona, családjegy 
(3 személyre) 4000 korona volt. Felülfizetéseket köszönettel 
elfogadtak. A vendégek elszállásolásáról és a mezőkeresztesi 
állomástól Mezőnagymihályra és a visszaszállításról, díjtalan 
kocsikról gondoskodás történt. A nagysikerű estélyre Mező-
kövesdről is sokan eljöttek.

A tanítógyűlésen a mezőcsáti járás tanítói is szép szám-
ban megjelentek. Ott volt Nehéz János királyi tanfelügye-
lő, Borsod vármegye Általános Tanító Egyesület elnöke, Ke-
resztes Vencel, az Országos Szövetség titkára, Simon Lajos 
és pénztárosa Csányi József. A helyi iskola és a presbitérium 
képviseletében Szabó József református lelkész, a katolikus 
és református egyházközségek gondnokai, a község képvi-
seletében Kiss Lajos bíró, és Lukács József törvénybíró. Do-
bos Sándor, Petrovits József és Navora Kálmán nívós előadá-
sai után a gyűlés díszgyűléssé alakult át. A küldöttség meg-
hívta Fogarassy Jenő nyugalmazott tanítót, a kör volt elnö-
két, hogy 50 éves tanítói jubileuma alkalmával ünnepelje. A 
bensőséges ünnepeltetésben részt vett Ároktő község kül-
döttsége és a jelen levő tanítók. (Ekkor még erre is figyeltek!)

A Gárdonyi Társaság megalakulása 
Mezőnagymihályon

A Gárdonyi Bizottság ezen a gyűlésen alakult át Gárdonyi 
Társasággá. Úgy határoztak, hogy szeptember hónapban Mis-
kolcon fognak kultúrdélutánt tartani. Az estélyen a környék in-
telligenciájának nagy része jelen volt. A mintegy kétszáz, ki-
zárólag intelligens hallgatóság, meleg szeretettel fogadta és 
méltányolta a felolvasó írókat éppen úgy, mint a Miskolczi Da-
lárda gyönyörű énekszámait. A hallgatóságnak sokáig emlé-
kében maradtak Havas István, a Petőfi Társaság tagjának és 
Móra István, a Gárdonyi Bizottság tisztelt elnökének kedves 
költeményei, továbbá Pohárnik (Pozsonyi) Jenő irredenta szel-
lemű novellája. Simon Lajos tanár, a Gárdonyi Bizottság elnö-
ke a tanítóság megbecsüléséről szólt a hallgatósághoz. Az elő-
adók jóleső érzéssel tapasztalták, hogy a falu intelligenciája 
megértéssel és szeretettel fogadta és támogatta őket újszerű, 
de nehéz kultúrmunkájukban.

A gyűlés után 60 terítékes bankett volt. A mezőnagymihályi 
kultúrest után tánc volt reggelig. Ami a dolog anyagi részét il-
leti elsősorban köszönet és dicséret illette azokat, akik anya-
gi áldozattal siettek a sikert biztosítani. Piacsek Sándor, hely-
beli földbirtokos egy mázsa búzát és 30 kg burgonyát, Kiszely 
István 1 mázsa búzát, Farkas Olivér 50 kg búzát, és Botlik Jó-
zsef nemzetgyűlési képviselő 50 000 koronát adományoztak a 
bankett és művészestély céljaira.

Felülfizettek a következők: Zombori Zoltán főszolgabíró 
10 000 koronát, Kudász Géza 6 000 koronát, Bory Rudolfné 
4 000 koronát, Koncz Lajos, Tokaji Nagy Kálmán tanító, Nagy 
Zoltán tanító 2 000-2 000 koronát, Hutter Vilmos 2 500 koro-
nát, Nagy Sándor, Gaál Géza, Gaál József 1 500-1 500 koronát, 
Gecse Albert, Csumnek Norbert, Lőrincz György, Fogarassy 
Gyula, Barna Gyula - mezőnagymihályi malomtulajdonos 1 
000-1 000 koronát, Acél Ferenc, Szovák Péter, Birinyi István, 
Bartha Lajos, Vicinczei István, Ragályi Dezső, Navora Kálmán, 
Halmos Sándor, Fogarassy Jenő, Losonczi Gyula, Dr. Mohás 
Géza, Siska Miklós, Drévész Norbert, Tusay Dénes, Szabó Jó-
zsef - mezőnagymihályi református lelkész, 40 évig szolgált a 
faluban - és Petrovics István 500-500 koronát. A rendezőség 
a felülfizetők hozzájárulását hálás köszönettel fogadta. A kul-
túrest tiszta jövedelme 121 750 korona volt, melynek a fele a 
csáti járásköré, fele a Gárdonyi Társaságé lett.

A fiatalos hévvel, de emellett a legférfiasabb komolysággal 
megkezdett munkához a legszebb reményeket fűzték. Eger és 
Heves vármegye közönsége bizonyára legteljesebb jóakarat-
tal, szűkebb hazájának meleg szeretetével támogatta a szel-
lem és a toll, az élőszó és tett becsületes magyar munkáját. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy a társaság létrejöttét pátriánk-
ban, Mezőnagymihály községben határozták el.

Javaslatomra a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Emléktáblát helyezett el a Községháza falán, melyen ez a fel-
irat található:

„Ebben az épületben alapították meg elődeink 1923. augusz-
tus 6-án a Gárdonyi Társaságot Községi Önkormányzat 2010”

Tóth Béla nyug. isk. ig.
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Pap János

A Mária-fa
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Mária-fa a 

bo gácsi Jács- völgyben.
Persze nem mese ez, amit most néhány sorban leírok, 

nagyon is valóság. Igen, volt még néhány évvel ezelőtt a 
Jács- völgyben egy gyönyörű, nagyon régi, egyedül álló 
tölgyfa. Ez a fa nem csak a bogácsiaknak volt emlékeze-
tes, kivételes természeti jelenség, hanem a kövesdi búcsú-
soknak is. Nem is véletlenül nevezték el Mária-fának. Ha a 
búcsúsok éppen Egerbe, vagy valamelyik más faluba men-
tek el ott, mindig megálltak imádkozni, énekelni. Mert ez 
egy csodatévő emlékfa lehetett. Kis oltárt is fabrikáltak rá, 
amely a fával együtt egyszer csak megsemmisült, eltűnt.

     Ma már az emlékezők tudják, hogy évek kellettek eh-
hez.. Először egy villám belecsapott, tönkre tette a fa na-
gyobbik részét. Azután fokozatosan elszáradt az egész 
nagy fa. Akadnak ugyan szorgos kezek, akik megpróbál-
ták pótolni kis csemetével az elveszett emlékfát. De mikor 
lesz abból többszázéves fa? Mondják, hogy nemrégiben, 
néhány éve, a cserépfalui emberek, a még megmaradt fa-
rönköt elvitték községükbe, még esővédő tetőt is építet-
tek felé, hogy legalább az megmaradjon. Én ugyan nem is-
merem részletesen ennek a fának a történetét, a helytörté-
nészek biztosan többet tudnak róla, és le is fogják írni, ha 
még eddig nem is írták le.

     Én azonban emlékszem még arra az eseményre, ami-
kor éppen a nagy fa, már csak részbeni árnyékában, egy 
szép kis emlékműsort szerveztünk, versekkel, kórussal, 
énekekkel. És azt mindenki tudja, hogy ennek kezdemé-
nyezője, az örökös bogácsi patrióta, Hegyi Imre bácsi volt. 
Meghívta a kövesdi dalárdát, s mint a kövesdi MAME el-
nökségi tagja, segítségül hívta egyesületünket is irodalmi 
közreműködésre.  

Ez az esemény néhány év múlva újra megismétlődött, 
amikor a bogácsiak már sokkal odaadóbban, hozzáértőb-
ben vettek részt benne. Ott volt Bogács papja, könyvtárve-
zetője is. Nem írnám most le, talán nem is emlékszem már 
pontosan arra, hogy a műsor miből is állt. De azt tudom, 
hogy ha nem is sokan, tömegesen vettünk részt ezeken az 
összejöveteleken, lélekben emelkedett volt minden részt-
vevő számára. Szép, odaillő kórusszámok, versek hangzot-
tak el. Hegyi Imre bácsi mondott is néhány köszöntő mon-
datot akkor. 

     Csak elképzelni tudom, hogy mit is jelentett ennek a 
hatalmas fának az árnyékában megpihenni a sok kilomé-
tert gyalogló búcsúsoknak. Ők is bizonyára feltöltődtek itt, 
erőt merítettek a további gyalogláshoz, vezekléshez. Évti-
zedek múltak el azóta. 

Hogy megváltozott a világ! Kevesen vállalják már az ilyen 
gyalogos utat. Mintha az áldozat, a haza, a szülőföld igazi 
szeretete megváltozott volna. Ha nem is veszett ki telje-
sen, de bizonyára valami érthetetlen változás történt. Más 
lett fontos mindannyiunk számára. Véglegesen?

A Jács- völgyéhez, a Mária-fához fűződik azért még egy 
emlékem. Ez ugyan nem valósult meg, de el nem feledhe-
tő. Voltak ugyanis olyan éveink a mezőkövesdi járásban, 
amikor augusztus 20-án, igaz nem nagyon hangsúlyoztuk, 
mert nem is lehetett (hogy ez a nap Szent István ünnepe), 
szinte minden községünk népdalköre találkozót tartott. 
Más-más helyen, ahol volt szabadtéri színpad, lehetőség. 
De nem is ezekről a dalosünnepekről akarok általában be-
szélni – Vig Rudolf bo gácsi származású zenei szakértő ne-
vezte el így ezeket a találkozókat -,  hanem azt képzeltem 
el akkor, hogy milyen jó lenne itt a Mária-fánál az ilyen já-
rási találkozót megtartani. 

Micsoda színhely lenne ez, milyen emlékezetes! Azután 
valahogy ez a terv dugába dőlt. Talán a még nagyobb aka-
rat, szervező erő  hiányzott, minden esetre kicsit drága lett 
volna ide kivinni a sokaságot, a sok énekkart, népdalkört, 
közönséget. Hangosítani is kellett volna a színpadot, ezt az 
emelvény itt felépíteni. Nem volt elég pénzünk erre, vagy 
nem biztosítottak? 

Ma már ezt is nehéz megmondani. Ha másra nem is, de 
arra jó lehet ez a kis írás, hogy Bogácsnak van egy Jács-
völgye, amilyen szépség sehol nincs a világon. Én csak re-
mélni tudom, hogy Bo gács monográfiájába, helytörténe-
tébe méltóan fog bekerülni.

A cikkben szereplő 450 éves Mária-fa sajnos évekkel ezelőtt 
elpusztult. Maradványai Cserépfaluban találhatók meg. Az öreg 

helyére azóta újat ültettek, szimbolizálva azt a régi igazságot, 
hogy aki fát ültet, bízik a jövőben.
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Varga Rudolf

HÁROM FARKAS
(részlet a készülő regényből)

Hajnalban keltünk. Az udvaron már ott hangoskodtak a fér-
fiak. A prímet természetesen a vendégböllér vitte. Jól megter-
mett, bivalyerős, bikanyakú ember. Arcán, orrán megpattant 
vérerek kéklenek a csípős hidegben. 

A böllér már benyomta a maga két deci pájinkáját, ami olyan 
indító nyomást ad az agynak, a szervezetnek, mint mikor az au-
tóknál indítás előtt megnyomkodjuk a gázpedált, fröccsöt adva 
a sikeres indítózáshoz. 

A szerencsétlen áldozat az ól sarkában lapít. A disznó intelli-
gens állat. Sokszor az embernél fejlettebb intellektusával érzi, 
az nem az ő napja. Az udvar haván gyanús jelek, kupacba gyűj-
tött szalma, fazekak, kések, meg az emberzsivaj, az idegenek. 
Aztán, amikor már jól be van pájinkázva minden férfi, felturbóz-
va agyukban az ölnivágyás ősi, ösztönös kényszere, akkor lélek-
kondulásra megkezdődik a rítus. A jégkorszaki ősember ugyan-
így csinálhatta, csak annak segédeszközök nélkül termelődött 
agyában az adrenalin. 

Zsupsz! Fülénél, farkánál fogva kirángatják az ól sarkában 
kushadó disznót. A karám az utolsó esély a kitörésre, a menekü-
lésre. Nekilódul hát az áldozat. Vagy sikerül vagy nem. Az sem 
baj, ha mázsás testével a gyilkosok közül egyet-kettőt odaszo-
rít a karám rúdjához. A kék foltokból sokáig emlékezzen majd a 
bűnös az ő legyilkolására. 

A nélkülözhetetlen lételem, az evés, és a gyilkolás így tartja 
össze egymást. 

Különbség van döfés és kegyelemdöfés között.
Az ügyes böllér tudja hová kell szúrni. Tudja milyen késsel és 

milyen erővel. Így talán remélhető, hogy a legkevesebb fájda-

lommal, egy másodperc alatt megöli a disznót. Amelyik túl ré-
szeg, gyakorlatlan vagy hebehurgya, az megkínozza. Tulajdon-
képpen többször öli meg, mert elsőre csak megsebzi az állatot.

Közszájon forognak olyan esetek, amikor a félholt disznó a rá-
gyújtott szalmával hátán rohant bele a szalmakazalba. 

A friss sebből bugyogva kiömlő sötét vért a gyerekeknek kell 
felfogniuk egy edénybe. Férfigyermeknek, olyannak, aki nem 
ájul el, akiben van annyi szufla, hogy nem loccsantja ki a még 
meleg, párálló vért. Olyannak, akit lelke legmélyebb bugyráig 
hatolóan megérint a gyilkolás misztériuma.

Meg annak a pillanatnak a felelőssége, mit jelent kioltani egy 
életet. 

Azt az érzést a fiúgyerek aztán nem felejti el halála pillanatáig. 
Emlékezni fog rá akkor is, amikor egy ismeretlen hatalom böl-

lérje majd őt is legyűri, és ha ügyes, különösebb szenvedés nél-
kül, ha részeg, gyakorlatlan vagy hebehurgya az az ismeretlen 
böllér, akkor sok-sok szenvedéssel, akár többszörösen gyilkol-
ja le majd őt is. 

A szűzhóra cseppenő vér mindenséget pecsételő titka nem 
felejthető. Egyszerre áramütés, felrepülés és földhöz csapódás. 
Abban a szűzhóra fröccsenő vérben ott a lét sűrítménye. 

Talán azt a hirtelen felismerést akarják magukkal elfeledtetni 
a férfiak és asszonyok a pájinkával, a hangoskodással, a perzselő 
szalma lángjával, amely mint a gyehenna tüze, kormos, pernyés 
lelkeinket emeli magasba. Magasba emeli, hogy visszahullva 
ott pettyezzék a hajnal szűzhavát. A böllér, meg aki bátor, aki-
nek jó az idegrendszere, a gyomra, szájához emeli a még meleg 
vérrel teli lábost és kortyol belőle. 
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Akinek meg nincs elég vér a pucájában, az megvárja, még az 
asszonyok hagymával dinsztelve elkészítik. Szelet kenyérre ken-
ve falatozhatják, részesedve a gyilkolás bűnének jutalmából. 

Merthogy ez egy disznóvilág, ahol csak a bűnt jutalmazzák.
Kezdődik az öldöklés. 
A böllér miszlikre szabdalja a tetemet. A házhoz tartozó, meg 

a környékbeli kutyák zölden foszforeszkáló szemmel, nyálukat 
csorgatva ólálkodnak a ház sarkánál. Várják a mócsingokat, a 
koncot, a részesedést, amiért cserébe az emberek meg azt vár-
ják el tőlük, hogy néma cinkostársak legyenek a gyilkolásban.

A könnyebb déli ebéd még simán lemegy, ahogyan kell. A 
füstölt disznófarokból, akinek gusztusa van hozzá, a disznó tö-
kéből is ehet, ha a csóresz kan nem volt korábban kimiskárolva. 
Fél liter pájinka kell a bendőbe, az meggyorsítja a rágást, meg 
a nyelést. 

Délután már a közös bűn eufóriájában lubickol, vergődik ap-
raja-nagyja, amire rásegít az agyat puhító pájinkagőz. A késő-
délután a legkritikusabb időszak, amikor a tettestársak minden 
csipricsupri apróságon hajbakapnak. Hogy tegyünk-e még bor-
sot a kolbászba vagy ne? Mennyi kása kerüljön a hurkatöltésre 
váró masszába? Mennyi legyen a tepertő? 

Ha a nagybátyám alkonyat tájékán mindenki szeme láttá-
ra hasba rúgja a feleségét, az csupán egy, a felfokozott ideg-
állapotból eredő bocsánatos bűn, egy másodpercnyi lapszus, 
amely semmiség a gyilkossághoz, a disznó kollapszusához ké-
pest.

Egyébként is, mindjárt kész a disznótoros vacsora, vagy 
mondjuk úgy, a halotti, ahol aztán minden és mindenki feloldó-
dik, ölelgeti, csókolgatja a másikat. 

Jól járnak a rokonok, ismerősök is, akik busás kóstolót kap-
nak, pedig ők kimaradtak az idegbajos gyilkolászásból. Jól jár-
nak a kutyák is, akik retinájukra fényképezték a rítust, a gyilko-
lást, az emberi aljasság, a fajfenntartás mindnyájunkat életben 
tartó bűnét, a legfőbb bűnt, amit magányos éjszakákon pana-
szosan felnyüszítenek majd a teliholdnak. 

Felnyüszítenek, hogy megtöltsék a disznó halálsikolya után 
visszhangzó csendet. 

Vannak napjai az évnek, amikor az ember közelebb érzi ma-
gát az éghez. 

Legeslegközelebb a karácsony visz minket a mennyekhez. A 
karácsony, amikor a Kisjézus születik, amikor barmok istállójában 
jászolba fektetik a kisdedet. A karácsony, amikor várakozás tölti 
el a lelkeket, a megtisztulás reménye, hogy hamarosan újra meg-
születik a Megváltó, ki leveszi rólunk bűneink tonnás terhét. 

Meg aztán az ajándékok reménye, hogy az idén végre meg-
kapjuk azt a rég áhított fölös kacatot, ami további életünkhöz 
nélkülözhetetlen, legalábbis úgy gondoljuk, de pár hét után va-
lamiképpen eltünedeznek a nélkülözhetetlennek vélt, használ-
hatatlan tárgyak, hogy helyet csináljanak egy új vágynak, egy 
másik áhítozásnak. 

Kezdődhet elölről a közel egyéves várakozás a Kisjézuska szü-
letésére. 

Van az ünnepnek tetőpontja is.
A tetőpont, amikor odakint az ablak alatt ropogni kezd a 

porhó a cipők, csizsmák talpa alatt. Varázsütésre elhallgatnak 
még a távolabbról ugató kutyák is. Felhangzik az ének, „Elin-
dult Mária, országnak, világnak ... Adj szállást, adj szállást, ked-
ves juhásznécska, adj szállást, adj szállást, fázik a Jézuska. Nem 
adok, nem adok, mert sok a juhaim, mert sok a juhaim, szállást 
nem adhatok ...”

Ez az a pont, amikor minden sziklaszívű kölyök torkát fojto-
gatni kezdi a sírás, legyen az akár még embergyerek is. Eltörik a 
mécses és szíve legbelsőjéből feltör a zokogás. Keze fejével tör-
li szeméből a sűrű könnyet. Ökölbe szorított kézzel azonnal in-
dulna elégtételt venni a világon a Jézuskáért, de aztán mégsem 
megy, mert közben behívattattak a kántálók. Mákosgubát kap-
nak vagy szalagárés süteményt, meg pohárka jófajta pájinkát, 
forralt bort. Dicsérik az angyalhajjal feldíszített fát, köszönik az 
elemózsiát meg az itókát. Toporognak. Már fordulnak is kifelé. 

Sokan vannak, kiket ma este még meg kell ríkatni. 

Széljárta legelőimhez
Muszáj szembesülnöm: 
e tájhoz hűtlen lettem 
– de visszasomfordálok 
hozzá én legvégül, 
utolsó utamon 
talpig feketében 
visszahoz az érzés 
majd engesztelésül. 

S akit elárultam
az ölel magához, 
megbocsátja e föld 
szökésemet tudom 
ha elvásik az út 
örökre előttem, 
– amiből vétettem 
annak visszaadom 

magam… és könnyebbül 
hűtlenségem vétke 
ha belőlem itt ereszt 
friss gyökeret a jövő. 
S mint egymás öröksége 
egymásra találva 
az emlékező múlt 
tájammal körbenő. 

Micsoda szerelem: 
a szülőföldem meg én 
egy örök ölelkezés 
… az időtlenség ölén.

Apám éjeit megidézve
Látom, ahogy leizzadt éjszakákon 
zsibbadtan forgott a szalmazsákon.
Zizzenő remény volt derékalja
hol görcsbe feszülve fogta karja
a semmit. Hogy elgémberedett sajgó taggal 
álmodjon fényszőrű, szép lovakkal. 

S ha falhoz támasztott vasvilláján 
villant a hajnal. Ő rövid álmán
hunyorgón, kábultan vett erőt 
míg a fény a szemébe belenőtt...
és öltözött megszokott fáradsággal,
hogy szembeszálljon a valósággal.

S induljon kínszegte kenyeréért,
papíron sosem volt örökéért:
– mert a barázdát simító mozdulat 
apái véréből rámaradt.
Még látom Őt szekere magasából
a bakon, – a nyomorból jövőt ácsol. 

Holló József versei



28

A szegény ember húsvét hétfőjén, délelőtt 10 és 11 óra táj-
ban, Bogács és Noszvaj között úgy félúton, egy éppen virág-
zó vadkörtefa tövében, az árokpart kisnyulakat már elrejtő 
füvében ült, s békésen szalonnázott. Hogy a helymeghatá-
rozást pontosítsam, a tiszaújvárosi Villa Sederkyn apartman 
háztól úgy 5 kilométerre, ami térben nem nagy távolság, fő-
leg gépkocsin nem az. Ám a két helyszín, a Villa Sederkyn il-
letve bogácsi termálfürdő környéke (ahol gépkocsi gépko-
csit ért az áprilisi húsvéti kánikulában, s a fürdő bejáratánál 
órákon át legalább hetven méteres embersor kígyózott be-
bocsátásra várva), valamint az említett vadkörtefa tájéka kö-
zött (mely gyermekkorom negyven évvel ezelőtti nyugal-
mát, békéjét idézte fel ezen az ünnepi délelőttön), viszont 
időben szó szerint évtizednyi a távolság.

A fürdőnél, s a Villa Sederkynnél nem álltam meg. A gép-
kocsiból – miközben az úttest két oldalán parkoló autók mi-
att a szembejövő forgalmat a szokottnál is jobban kellett fi-
gyelni –, néhány pillantást ugyan vetettem a medencék part-
ján napozó szép combú, már most bronzbarna hölgyekre, de 
amennyire vonzott ez az esztétikai látványosság, olyannyira 
taszított a zsúfoltság, a harsányság, a zaj, mely csak kilomé-
terekkel odább szelídült békességgé.

Ott a vadkörtefa körül, ahol egy kopott kalapos, surcot 
(kötényt) viselő, alacsony, szikár, csontos arcú, tiszta szemű 
öreg szalonnázott, csupán egy darázs döngicsélt. Meg néha 
madárcsivit hangját hozta az alig-szellő a Kőkötőhegy felől.

- Adjon Isten jó napot! – köszöntem rá illőn. Úgy, ahogyan 
azt e tájon surmó gyerekként ellestem a tőlem öregebbek-
től. Mert, amit akkor az ember ellesett, az ott él benne kitö-
rölhetetlenül. Ha ma már sehol, senkinek sem köszön így, ak-
kor is érzi, s tudja nagyon jól, hogy nem felesleges a régen 
megtanult ismeret. Egyszer mégiscsak szükség lesz erre is, 
hogy úgy köszöntse a másik emberfiát: Adjon Isten jó napot!

A szalonnázó ember nem lepődött meg a köszöntésen. Vá-
laszolt is azon nyomban:

- Magának is hasonlót! Ilyenkor húsvétkor különösképpen. 
Mert szép nap ez a mai, ünnepnap. A feltámadás ünnepe. 
Látja, az Úrjézus milyen gyönyörű időt teremtett erre a nap-
ra?! Én mondom, örül az ember szíve. De, ha nem veszi tola-
kodásnak, megkérdezném, mi járatban van errefelé?

- Majd megyek vissza Bogácsra, csak… - kezdeném a vá-
laszt, de a szavamba vág.

- Persze, gondolhattam volna, hogy a fürdő miatt van itt. 
Gyakran szoktam látni ilyen vasalt nadrágos embereket, 
mind maga is, akik Bogácsra mennek kikapcsolódni. Ma így 
mondják. Ami igaz, igaz, nagyon felkapott hely lett. Annyi 
már ott az üdülő, mint égen a csillag. A bogácsiak azzal a für-
dővel megfogták az isten lábát. Szóval maga is ilyen fürdő-
vendég. Honnan jött? Egerből? Pestről?

- Én nem vagyok fürdővendég – szólok közbe. – Én maxi-
mum visszajáró lélek vagyok.

- Hát az meg milyen? – hökken meg, s még a szalonnázást 
is abbahagyja. – Arról már hallottam még gyerekkoromban 
az öreg szüléimtől, hogy a meghótt embernek visszajár a lel-
ke. Igaz, én eggyel sem találkoztam, pedig épp egy hete töl-

A szegény ember

töttem be a nyolcvankettedik esztendőt. Maga sehogy sem 
néz ki hótt léleknek.

Elnevettem magam. – Ezt csak úgy jelképesen mondtam, 
mármint hogy visszajáró lélek vagyok. Valamikor e tájon vol-
tam gyerek, s az emlékek visszahúznak. Tudja, olyan ez, mint 
a feldobott kő. Bármilyen magasra dobják fel, mindig oda-
esik vissza, ahonnan feldobták.

- Ez már igaz – bólogat. – De, ha nem sértem meg, foglal-
jon helyet itt mellettem! Maga úgy látom olyan ember, aki 
szívesen szóba áll a hozzám hasonlókkal. Várjon, itt van ez a 
műanyag zsák, erre üljön, nehogy bepiszkolódjon a ruhája. 
Még biztosan megy öntözködni is, mit szólnának ott, ha pisz-
kos ruhában állítana be. Tudja, amit az előbb mondott, ab-
ban sok az igazság. Én itt születtem Noszvajon. Életem során 
jártam sokfelé, summásként a fél országot végigcsavarog-
tam, sőt ’44-ben a Don-kanyarig eljutottam, de én ide, min-
dig visszavágytam. S ma se mennék el, semerre se!

- Mi az, ami visszahúzza ide? – úgy kérdezem, mintha nem 
tudnám a választ. 

- Honvágynak mondják, hogy az húzza vissza az embert 
oda, ahol megszületett. Én nem tudom. De bármerre is vol-
tam, gondolatban mindig ez a táj, ezek a hegyek, dombok 
jártak az eszemben, meg a szüleim, a cimboráim, a rokona-
im, akik itt éltek, élnek. Én csak itt érzem magam itthon. Még 
most is, amikor egy szál magam maradtam. A feleségem há-
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rom éve temettem el, azóta egyedül vagyok, illetve van egy 
kecském, Manci, vele élek. Néha a szomszédok rámnyitják az 
ajtót, megnézik élek-e még, aztán mindenki rohan valamer-
re. Megbolondult ez a világ. Még most húsvétkor is van, aki a 
szőlőben gyomirtózik, a másik meg a borát fejti a pincében.

- Ahelyett, hogy templomba mennének – vetem közbe, s 
várom, hogyan reagál rá az öreg.

Legyint egyet. – Én ma, amikor felkeltem, kimentem a ker-
tembe – nem nagy kert, kétszáz négyszögöl –, s a virágzó 
almafa alatt elmondtam három Miatyánkot. Megboldogult 
Terusom lelki üdvéért is. Tudja, hogy ma a templomba já-
rók jórészének – tisztelet a kivételnek – nem más az ünne-
pi szentmise, mint divatbemutató. Aztán délután meg azt 
pletykálják, hogy ki, hogyan volt felöltözködve. Én inkább ki-
jöttem ide a Kőkötő mellé, sétáltam egy nagyot, egyedül vol-
tam Isten szabad ege alatt, s boldog voltam.

- Akkor maga gazdag ember! – jegyzem meg.
- Ezt meg hogy érti? – néz rám fürkészve. – Vagyonom 

nincs. Van egy szoba-konyhás, vályogfalú házam, abba lak-
tam az asszonnyal hatvan éven át, most meg egyedül. Van 
egy kecském, meg egy kertem. A téeszből mentem nyugdíj-
ba, mint gyalogmunkás. Van negyvenhétezer forint nyugdí-
jam. Ennyiből élek.

- S megél belőle?
- Főúrian. A kecske ad tejet. Szüretkor még tavaly is eljár-

tam napszámba, s pénz helyett fizetségül én szőlőt kértem. 
Abból otthon mustot préseltem, minden évben van százöt-
ven liter borom. Nem olyan híres, de nekem jó. A boltban 
csak kenyeret, néha vajat, lisztet, sót, cukrot veszek. Magam 
gyúrok tésztát, magamnak szoktam főzni. Nem kell már ne-
kem sok. Egy kis levessel elvagyok, akár egész nap. Ismeri a 
suhantott levest, vagy a lábatlan tyúkot? Például ilyeneket 
szoktam csinálni.

- Gyerekkoromban én is ettem ilyen ételeket, de ma már 
fogalmam sincs róla, hogyan készültek.

- Pedig nagyon egyszerű. A lábatlan tyúk például úgy ké-
szül, hogy a kenyérszeletek héját levágom, aztán tejben 

megforgatom, hogy puhuljon. Majd a tetejére sós, majo-
ránnás, enyhén borsozott, a tejmaradékkal felvert tojást ön-
tök. Aztán forró zsírban mindkét oldalát pirosra sütöm. Eny-
nyi. Ugye, milyen egyszerű? Szerintem maga is meg tudná 
csinálni.

Hirtelen elhallgat. Fürkészve vizsgál.
- Mondja, maga nem valami nyomozóféle? Egyébként tel-

jesen mindegy micsoda, hisz nem mondok én semmi olyat, 
amiből bajom lehetne.

- Ne féljen bátyám. Nem vagyok nyomozó. Újságíró va-
gyok.

- Akkor maga most megírja, amiket én itt elmondtam? Egy 
pillanatra zavarba jön, de aztán még határozottabb, mint ed-
dig. – Tudja mit? Írja csak meg, mit mondott magának egy 
szegény ember húsvét másnapján. Mert szegény vagyok, de 
én egy gazdaggal nem cserélnék! S tudja miért nem? Mert a 
gazdag ember nem boldog. A vagyonszerzés már-már rög-
eszméjévé válik. S mindig azon retteg, mikor, ki lopja meg. 
A gazdag ember soha nem ül le az árokpartra, mint mi most, 
hogy nézegesse a vadvirágokat. Nincs rá ideje.

- A gazdag ember siet – szalad ki a számon a megjegyzés.
- Nagyon jól látja! Nekem az apám mindig azt mondta – 

mert az ő idejében is voltak izgága, nagyravágyó emberek 
–, élni nem más, mint nyugton maradni. És békét teremteni 
magunkban és magunk körül. Lehetnék én elégedetlen, vol-
na rá okom! Amikor elemi iskolába jártam, a legjobb tanuló 
voltam. Antal nevű volt itt akkor a tanító, és ez az Antal taní-
tó eljött apámhoz és azt mondta neki: ezt a gyereket tovább 
kellene taníttatni. Apám nem tudta mitévő legyen. Tanácsot 
kért az egyik rokonunktól, Bora szülétől, akit akkor olyan tu-
dósasszony félének tartottak nyilván. Nos, ez a Bora szüle – a 
fene esett volna bele – azt tanácsolta apámnak: Jani, ne ta-
níttassátok! Csak pénzetekbe kerül. S meglásd, akkor se úr, se 
paraszt nem lesz belőle. Ezzel elrendezték a sorsomat.

- Bánja?
- Nem. Ki tudja, mi lett volna belőlem! Olvasni viszont az-

óta is nagyon szeretek. Volt itt régen egy református pap, 
hozzá gyakran eljártam, hol ezt kellett nála csinálni, hol azt. 
Amikor ez a pap elment a faluból, rámhagyott néhány köny-
vet. Időnként azokat szoktam olvasni. Van egy könyv, Móra 
Ferenc írta. Az egyik írás címe: Szeptemberi emlék. Ismeri? 
Azt nagyon sokszor elolvastam, s mindig megkönnyezem.

Csend támad közöttünk. Bicskájával katonát készít, nyújtja 
felém. – Megkóstolja?

- Szívesen. S rágom az avas szalonnát oly jóízűen, mintha a 
legfinomabb húsvéti sonkát enném.

- Tudja, hogy jó volt magával elbeszélgetni? De most már 
ballagnom kell hazafelé. Hallja? Delet harangoznak. Mancit 
meg kell etetnem.

Felkászálódik, a maradék szalonnát, kenyeret berakja a ta-
risznyába.

- Na, Isten megáldja magát! Ha máskor erre jár, már meg-
ismer.

Kezet fogunk. Ő jobbra, én balra indulok. A kocsinál jut 
eszembe, hogy a nevét elfelejtettem megkérdezni. Utána ki-
áltok: - Bátyám, a nevét elárulná?

Visszafordul. – Kiss János a becsületes nevem. Hát a ma-
gáé?… Hajdu Imre.
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Somogyi Dénes

Kísértet az egri úton
(Édesapám emlékére)

Az 1942-s év őszén, november végi sötét hajnalon, három 
ember baktat az Eger felé vezető földút meredek emelkedő-
jén, amely a Deber akácosán keresztül vezet kifelé a faluból, 
Eger város irányába. 

Az akácerdő fái, bokrai már elhullajtották leveleiket, hiszen 
november vége felé jár az idő. A csupasz ágú fák és bokrok kö-
zött nyargalászó hideg szelek, úgy fütyülnek, úgy sírnak, mint-
ha sajnálnák azt a három embert, kik a város felé igyekeznek 
ezen a dermesztően hideg, novemberi hajnalon. 

Vállukon éles csákányok vannak keresztül téve, míg nyakuk-
ban elemózsiás tarisznya csüng megrakottan, az egésznapra 
szánt eleséggel tömötten. 

A káptalanhoz igyekeznek, ahová hét órára be kell érniük, 
hiszen sok kőmunka vár rájuk. Viharlámpa himbálódzik az elől 
lépkedő kezében, kinek nyomába lépve, haladnak a többiek. 

Az is igaz, hogy nem minden kőfaragó faragja egész év-
ben a követ. Nyáron legtöbbjük azt a kis földecskéjét műveli, 
amely Szomolya határában szétszórtan található.

Ez a három ember többnyire a kőfaragással keresi kenyerét, 
amelyet az egri káptalannál végzett munkájukkal érdemelnek 
ki. 

A három kőfaragó nem más, mint G. József, Sz. G. János és V. 
Sándor, akik már régóta az egri káptalannál faragják a kemény 
szomolyai követ. 

Bár alig kapnak levegőt, a meredek emelkedőn felfelé ha-
ladtukban, G. József mégis halkan megszólal, miután előbb 
óvatosan körülnéz, mintha félne valakitől, vagy valamitől:

- János sógor, mit gondol, látjuk e mai hajnalon azt a fényt, 
ami mostanában tűnt fel a Gyepi cseresznyés sarkában? 

A megszólított kőfaragó hallgat egy lélegzetvételnyi ideig, 
hogy pótolja a meredek emelkedőn magából kifújt levegőt. 
Vagy talán azért hallgat, mert ő is fél egy kicsit ettől a titokza-
tos fénytől, amely mostanában, minden hajnalon átszűrődik a 
Gyep gyümölcsösének ritkás szőlősorai közül.

- Már egy pár napja minden reggel láttuk! Úgy gondolom, 
ez most sem lesz másképpen, ha a gyümölcsös sarkát elérjük.- 
suttogta válaszul Sz. G. János, olyan halkan, hogy ugyancsak 
fülelni kellett szavainak megértéséhez.

Három erőteljes kőfaragó nemigen fél semmitől, mert 
mindannyian edzett, erejük teljében lévő fiatalemberek. Még-
is van valami félsz bennük már egy idő óta, mióta tapasztal-
ják a Gyep gyümölcsösének titokzatos fényeit, a város felé ha-
ladtukban.

Nem is olyan régen, talán egy hete, kezdődött ez a hajna-
li látomás, amikor az ég alján, halvány pír tűnt fel a hajnali sö-
tétségben. 

Nem is lehet csodálkozni, ha a kőkereszt mellett elhaladva, 
nemcsak kalapjukat emelték meg, hanem rövid imát is mor-
molt remegő ajkuk.

A kőkeresztet elhagyva, már majdnem elérték a háromszáz 
méternyire lévő Nádas kútnak déli irányba induló elágazását, 

amikor a pislákoló fény mellett, fel-fellobbanó fény is, látszott, 
úgy, mint a korábbi hajnalokon. 

Ez a pislákoló fény nagyban hasonlított annak a viharlám-
pának a fényéhez, amely az elől gyalogló V. Sándor kezében 
ide-oda kalimpált, hogy a koromsötét hajnalon megvilágítsa 
lábuk előtt a gidres-gödrös földutat. A fellobbanó fény a rő-
zselánghoz volt hasonló.

V Sándor, aki eddig csak hallgatta társait, megállt a kezé-
ben himbálódzó lámpával és szólt halkan a társaihoz:

- Ami azt illeti, elég szégyen ránk nézve, hogy mostanában 
minden hajnalon azon tanakodunk, vajon mitől eredhet ez a 
titokzatos fény. 

Éppen ezért, azt mondom, a holnapi nap hajnalán keljünk 
egy félórával korábban és nézzük meg kitől, vagy mitől ered 
ez a fény?

Ha magától az ördögtől ered, akkor is megvédhetjük ma-
gunkat, hiszen minden reggel vállunkon hozzuk azokat a 
csákányokat, melyeket Glica Feri, kovács barátunk az előző 
napon megélezett!

Ha meg, olyan erős az ördög, hogy hárman sem bírunk el 
véle, akkor visszaszaladunk a kőkeresztig, hogy az Úrjézus, 
igenis védje meg a fenyegetett bárányait.

-  Én is azt mondom, keljünk félórával korábban a holna-
pi hajnalon és vessünk véget ennek a találgatásnak.- mond-
ta Sz G János is, miután már nem beszéltek többet a Gyep 
gyümölcsös fényeinek titkáról, hanem erőteljesebb iramban 
lépkedtek a káptalan felé, amitől már alig másfélórányi járás-
ra voltak. 

Amikor este álomra hajtották fejüket, mindannyian hajnali 
fényekre gondoltak. Volt olyan, aki magával az ördöggel ha-
dakozott álmában. És volt olyan is, aki a kőkereszt felé me-
nekült. Oltalmat remélve, felkapaszkodott a kereszt tetejére, 
ám az felborult a csimpaszkodó emberrel együtt. 

Egyszóval; mindannyian rosszul aludtak, aminek az lett az 
eredménye, hogy ugyancsak morcosan keltek. Még kisem 
értek a keresztig, amikor egyikük dühösen megszólalt:

- Ha hiszed el kedves sógor, ha nem, én belevágom a csá-
kányom abba a kísértetbe! Innen ne tudjak elmenni, ha nin-
csen most igazságom!- bizonygatta Józsi sógor, János sógo-
rának elhatározását, aki szintén dühös volt a kísértetre, hi-
szen ő sem aludt rendesen, miután ugyancsak sajgott a ko-
bakja az alvástalanság miatt. 

 János sógor megtapogatta a most élezett csákányának 
élét és úgy válaszolt: 

- Hát, Józsi sógor, meg is érdemli az a gonosz ördög, hogy 
mindannyian belevágjuk csákányainkat, ha már korahajna-
lokon világit a Gyep sarkában, űzi velünk a gonosz játékát! 

Ily módon felpaprikázva, közeledett az a hely, ahol a kőke-
reszt mellett balra fordulva, a kaptárkövek irányába, letértek 
az egri útról, hogy móresre tanítsák azt a gonosz ördögöt, 
amely gúnyt űz belőlük, már egy idő óta, minden hajnalon.
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Mind a három kőfaragó komolyan vette az ördöggel való ta-
lálkozást. Csákányaikat két kézzel markolva, közeledtek a fény 
felé, amely úgy látszott, nem akar kitérni a mindenre elszánt 
kőfaragók útjából. 

Amint közelebb értek, egyre sebesebben kalimpált szívük, 
hiszen nem mindennapi találkozásban lesz most részük, mert 
egyenesen az ördöggel találkoznak. 

- Várjon komám uram! Ne siessen annyira, mert egyszerre 
kell odaérnünk, és egyszerre lesújtani a gonosz ördögre!- fi-
gyelmeztetett  János koma és magasan a feje fölé emelte, a 
frissen élezett csákányát.

Amint közelebb értek, az ördögöt jelző fény lett egyre erő-
sebb lett. Valami dohogás félét is hallottak, ami szintén meg-
erősítette őket abban, hogy a gonosz ördög munkálkodik ott, 
valami pokoli szerkezeten. 

Ahogyan közelebb értek, úgy lazultak el a csákányokat szo-
rító izmaik, majd felemelt, harcra kész állapotban lévő szerszá-
maikat, a földre engedték. 

A fel-fellobbanó lángoknál nem láthattak mást, mint azt, 
hogy egy emberi kéz ismételten lesújt csákányával a fagyos 
földre, miközben sípoló tüdejével pótolja a kemény munka 
miatt elfogyott levegőt. 

Mivel az ismeretlen ember háttal helyezkedett a közeledő 
kőfaragóknak, nem láthatta őket, ezért mindaddig lesújtott 
csákányával a keményre fagyott földre, amíg a köszönésüket 
nem hallotta:

- Adjon az Isten jó reggelt! Mit munkálkodik kend? 

A megszólított ember megpróbált minél gyorsabban fel-
egyenesedni, de a fájós dereka ebben erősen gátolta. Várat-

lanul érte a köszönés, ebben a korai órában, hiszen még csak 
hajnali öt óra lehetett. 

- Jó reggelt nektek is, hiszen még hajnalnak is korán van. - fo-
gadta az ördögfenyítők köszönését, S. Imre, aki a pislákoló lám-
pa fényénél felismerte az érkezőket. 

- Te vagy az Imre?!- kérdezte  meglepetten V. Sándor. A többi-
eknek is tátva maradt szájuk, amikor a viharlámpa fényénél fel-
ismerték az elmúlt hajnalok titokzatos kísértetét, akitől nem kel-
lett volna félniük. 

- Én bizony, hát ki lenne más? - válaszolt az értelmetlennek 
tűnő kérdésre a földet fordító ember, miközben törölgette 
gyöngyöző homlokát a kopott kabátjának újával, mert a hideg 
ellenére melege volt a kemény munkától.

- Nem bírsz eleget dolgozni a nappali fénynél, hogy hajnali 
sötétségben, viharlámpa fényénél is munkálkodsz?- kérdezte G. 
József, aki eddig csak nézett értetlenül, mivé is változott a haj-
nali kísértet, és hát, milyen szorgalmas emberek élnek a falujá-
ban.

- Ami azt illeti, ilyen kemény munkában elég lenne csak a 
nappal is, de nagy még a terület, és ebben az évszakban legrö-
videbb a nappal. 

Tavaszra fel kell fordítanom a területet, mert be akarom ültet-
ni vadcseresznyefával, amit majd beoltok a szomolyai rövidszá-
rú, fekete cseresznyével. 

Azt akarom, hogy mind a négy gyerekemnek jusson egy-egy 
sor cseresznyés. Ültetek még a fák alá szőlőt is, hogy teremjen 
a föld még azelőtt, amíg nem nőnek meg a cseresznyefák. Ami-
kor megnőnek, a szőlő úgy is kipusztul a nagy fák árnyékában.- 
mondta S. Imre, majd ezt követően elköszöntek a kőfaragók, hi-
szen a káptalanig még közel kétórányi járásnyira voltak. 

Egy ideig szótlanul haladtak, mintha mindannyian szégyell-
nék a korábbi hajnalok félelmét, majd G. József kőfaragó még-
iscsak megszólalt:

- Mondjátok meg nekem, melyikünk lenne képes arra, hogy 
ilyen kemény munkát végezve, még viharlámpa fényével is 
megtoldja a nappalát?

- Hát, ami azt illeti, ehhez erő is kellene! Ilyen fagyos földet 
felvágni, aztán feldobálni, nem akármilyen erőt igényel! Vajon 
megéri-e ennyit dolgozni valakinek azért, hogy cseresznyése le-
gyen a falu határában? 

Nem tudom miért teremtette a Teremtő az egyik embert 
olyanná, hogy agyon dolgozza magát, míg a másik csak élős-
ködni akar, és nem dolgozza meg a saját, betevő falatját sem, 
ezért másnak kell eltartania!- mondta V. Sándor halkabban, 
mert mindannyian abbahagyták a beszélgetést, hiszen az emel-
kedő következett, kifelé haladtak már a Mészvölgyből.

S. Imre nem törődött a kőfaragók véleményével, hanem szor-
galmasan vágta csákányát továbbra is a megfagyott földbe, 
mert bízott abban, hogy munkájának meglesz a gyümölcse.

Még kőkunyhót is saját kezével épített a cseresznyésbe, 
hogy rossz idő esetén menedéket találjanak az itt munkálko-
dó emberek. 

Alig telt el tízesztendőnyi idő, amikor a beoltott cseresznye-
fák, szépen megterebélyesedtek a jól megtrágyázott földben. 
Nemcsak megnőttek, de termőre fordultak. Aki elhaladt a bő-
ven termő cseresznyés mellett, mindenki csettintett egyet az 
irigykedő nyelvével:

(folytatás a 32. oldalon)
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- Sok pénzt kap ez az Imre a cseresznyeért. Könnyű dolga 
van, csak leszedi a szép gyümölcsöt és beviszi a felvásárló 
helyre!- súgta fülébe az elnök elvtársnak F. Gyuri, a falunak 
egyik, oszlopos besúgója. Ő nem gyötörte magát semmilyen 
mezőgazdasági munkával, mert a besúgást jobban megfizet-
ték ezekben az időkben. 

Nem lehet csodálkozni azon, ha az elnök elvtárs, meg aztán 
a titkár elvtárs, meglátogatta a szépen termő gyümölcsöst, 
miután behívatták a tanácsházára annak gazdáját, S. Imrét.

- S. Imre elvtárs! Mondja meg nekünk, miféle kulák vér fo-
lyik ereiben, hogy ilyen cseresznyést birtokol?- korholta az el-
nök elvtárs a megszeppent embert, aki a levett kalapját gyű-
rögetve érezte, most került kulák listára. 

Az, hogy kulák listára került, hamarosan tapasztalhatta. Kü-
lönböző adópapírok érkeztek, amiket kifizetve, újabb felszólí-
tások érkeztek, újabb összegekkel. 

Az adóprésbe szorított ember próbálta kifizetni a népi de-
mokráciának újabban érkező adóit. Ám egyszer mégiscsak 
bekövetkezett, hogy képtelen volt teljesíteni az egyre mo-
hóbb elnök elvtársnak újabb kívánságait.

- Elnök elvtárs! Nem terem annyit a cseresznyés, amennyit 
az adóba kell fizetnem!- mondta alázattal, a viseltes kalapját 
kezében tartó adózó elvtárs, de az elnök elvtárs nem ható-
dott meg.

- Ha nem bírod fizetni, akkor add le cseresznyésedet a népi 
demokrácia javára és ekkor nem kell az adót megfizetned! De 
még lekerülsz a kulák listáról is!- mondta gúnyosan, miköz-
ben sunyi módon figyelte áldozatát, aki minden színt játszott 
elkeseredésében.

- De elnök elvtárs! Sokat dolgoztam én abban a földben! 
Még az Egerbe járó kőfaragók is megbámultak, amikor haj-
nalonként, viharlámpa fényénél fordítottam a cseresznyés ta-
laját! Most meg ingyen adjam le az államnak?- mondta elke-
seredetten, de az elnök elvtárs nem szánta meg, nem kegyel-
mezett, miután le kellett adnia a szépen termő cseresznyést.

F. Gyuri, a besúgó, kapta meg művelésre a területet, melyet 
két esztendőn keresztül szüretelt, de nem művelte. Így aztán 
elvadult, elgazosodott, mert a besúgási foglalkozását jobban 
szerette, a derékfájást okozó kapálásnál. 

Ha ma, a gyepi kőkeresztnél balra fordulunk, a kaptárkövek 
felé, a jobb oldalon, úgy száz méter után, még ma is ott talál-
juk az elgazosodott cseresznyést. 

S. Imre koporsója már régen elkorhadt a falu temetőjében. 
Mintahogyan azoknak kőfaragóknak koporsója is megsem-
misült, akik nem járnak már az egri káptalanhoz, követ farag-
ni.

Csak S. Imre egynéhány, kiszáradt cseresznyefájának kor-
hadt csonkja, dacol még az idő múlásával. Áll komoran, emlé-
keztetőül a műveletlen, sűrű bozótban, vádlón az ég felé mu-
tatva. Örök mementóként, vádolva a múltat és a talán még a 
Teremtőt is, hogy keserves munkával létrehozott gyümölcsös 
gazdáját, nem védte meg. Nem védte meg, mert a közmon-
dásnak mindig igaznak kell lennie:

Attól kell elvenni, aki dolgozik, akinek van, mert a kupcihé-
roknak, munkakerülőknek is meg kell élniük. Lehetőleg job-
ban, mint annak, aki nehéz munkájával megtermeli az anya-
gi javakat.

(folytatás a 31. oldalról) Apósom mesélte
Az 1997-ben elhunyt apósom, Bakos József mesélte nekem 

jó régen, még 1966-ban.
Az orosz frontról hazafelé jövet 1943. februárjában hosz-

szabb ideig állt vonatuk az egyik orosz faluban. Tudni kell, 
apósoméknak rendszeres élelmiszer ellátásuk nem volt, sokat 
éheztek és bizony koldulásra is kényszerültek. Méghozzá a he-
lyi lakosoktól, annak ellenére, hogy tiltva volt tőlük bármit el-
fogadni, mert az a hír járta, hogy megmérgezik az ellenséges 
katonákat.

Apósom az egyik bajtársával, egy Honvéd névre magya-
rosított sváb bakával bement az egyik orosz paraszt házába. 
Az idős házaspártól klebát (kenyeret) kértek. Nyema (nincs) 
mondták elvitték a németek. Akkor egy kis klusety (ennivaló) 
van-e? Egy tányér főtt kukoricakását tettek elébük. Erre ők egy 
kis molakót kértek és kaptak is hozzá. Jól összekeverték a te-
jet a kásával, és mind megették. Utána a gazdát dohánnyal kí-
nálták meg, aki azt újság papírba csavarva gyújtott rá. Karasó! 
Mondta és még egy szelet kenyeret is adott nekik. - No, majd 
kaptok érte tyúk-húslevest, ha Budapestre jöttök - mondták 
apósomék az oroszt parasznak búcsúzkodáskor. 

És hát nem eljöttek! 
Máshol is kértek ennivalót. Egyik helyen zöldséges babfőze-

léket egy tányérral, utána még egy tányér savanyú káposztát 
is kaptak. Curikk, curikk (vissza) mondták nekik az oroszok. És 
ők bizony curikkoltak egészen hazáig.

1979. tavaszán, moszkvai kirándulásból hazajőve vicceltem 
apósomat: - no, látja e? Nekem sikerült Moszkvába eljutni, ma-
guknak meg nem, pedig mennyire akartak. 

- Akarta a rossz seb! - válaszolta apósom.
Hajdu Ráfis János

Varga Rudolf

Ilyen hideg
Te, Don-kanyarból
hómezőkön hazabotorkáló,
ritkánnevető, ritkánsíró
apám, motyogta-e
zúzmós bajszod, gondolta-e
Bocskay-sapkád,
hogy párás Hunniában
ilyen hideg vár rád?
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Holló József

Földi csendjeinken áthallik szava
Radnóti Miklós halálának 60. évfordulójára

Barátom kérdezte: az utolsó napunknak
mi haszna, ha ma vége, vagy holnapra nyúlhat?
Az ember egy napért, miért sír az Úrnak,
ha értelme, elfáradt lelkünkre hullhat?

Pincéje, hol voltunk, nem volt fénytelen,
mégis ott lappangott, valami félelem.
Ha van örök élet és van végtelen,
miért, csak félve fogja fel az értelem?

Az utolsó nap, a földön lenne jobb,
vagy már a túlvilág legyen az otthonod?
De bizonytalan lesz, az áldozatod,
ha élted valakivel még megoszthatod.

Megkért, írjam meg csapzott gondolatát,
míg együtt szorítottuk a pohár falát.

Szent Márton tornyához közelebb az ég,
bennünket elrejtett a pincemély.

Bacchus eljött közénk, hozott szép dalokat
fenékig ittuk a boros poharakat.

Néztük a gyertyafényt, a boltívek alatt,
de az utolsó nap kérdése, ottmaradt.

Tudjuk, az Úr évezredek óta néma.
A halottak jelekkel üzennek néha.

A sötét hallgatás fülsiketítő,
csak a szeretet félelem-szelídítő.

Ahol teremtés előtti sötétség kóborol,
az örök titok bizonyossága ott honol.

Dr. Pázmándy László

Az utolsó nap?
Üzenet Bak Pál szomszédomnak

Novemberi tél volt. Szennyes szürkeség
könnyével telesírt dérharapott tájak. 
Ködök rongyait csüngte le az ég 
bolyhos szemfedőnek a cudar világnak. 

Terelte kora egy szótlan menetbe’
gazdátlan utakon, hol heges fagylapályok 
ölébe zuhant részvétlen az este: 
míg Ő nyárillatú alkonyokra vágyott.
De űzi az őrület torkolattűz fényen
S ormótlan távolok üszkei lobognak,
vacogó kín foga tép sebet a léten 
mire sejtelmein a lágerágyra rogyhat.
Szilánkos szívverés vallatja csendjeit
csukott szem mögött fut a gondolat
szavakkal átérni, a való mélyeit –
a kitágult rémület égmagasa alatt.

Kinn, udvartalan holdtölték ragyognak.
Bent látszik a lehelet a homály profilján
gyűrt papírok hátán versek bonganak 
ott hol a küzdelem… csak a létért folyt már. 
Fogyatkozó remény nyüstöl Időt, Teret
s Ő Fannival beszélget sugdolózva tisztán,
neki üzen hittel, bódult érzelmeket 
a gyalulatlan priccs, tört, szilánkos síkján. 
Hol test-sorvasztó láz a mindennap mákonya,
tűzforró menedék a faggyal szegett létben,
de a vágyott szerelem-íz: méz és áfonya…
ha álmot lel az elme a szörnyű ébrenléten.

Mintha langy eső áztatná a fagyot, 
rajta kis tavaszi hetyke szellők járnak
torlódó idő súg könnyült holnapot
a táj fölött édeskés barackillat árad…
s irdatlan, kitágult messzeség szakad rá 
rövidülő perc rogy önkívületekbe,
a lélegzet zihálva csitul hangtalanná 
s tudata szétfénylik a hígult közegekbe. 

Kancsi, ólálkodó, vak sejtelmek nyomán 
tükrös, fehér fényű csillag fogja kezét,
infantilis csend simít a homlokán 
hűlő testmelegű embervágyú reményt. 

Befogja a gyöngyház-sejtelmű végtelent,
már bűntelen mámort kondul gondolata
s mint a nyájverte por  ha utakra kereng 
belepi a rányílt téridőket szava…
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Holló József

Halálig várt  
az igazságra 

… Apámnak

I.
Fogcsikorgató, vad tűrések 
ébrenlétein öregedett
s cipelte lelke mélyén gyászát 
Ötvenhatért – mi elveszett. 

II.
Gyerekfülemből suttog 
hangja, hisz annyiszor 
elmondta bánatát 
… nehéz halni, de 
néha jobb, mint 
átélni ily árulást. 

Hol megtorlás járt 
a szent ügyért: mellyel a
nemzet arra vágyott,
hogy szabad legyen –
s a függetlenség „ruszkitlanít”
egy nyűtt országot.

De a vakká vert 
hétköznapok csendjén
felgyúltak földi poklaink 
s gyalázta kitartón 
egy romlott rendszer,
elesett  – hős halottaink. 

Közben sunyi, mosolygós
kis besúgók, figyelték 
mindegyik szavunk 
mert félt a zsarnok,
hogy a látszatcsend alatt 
izzik elfojtott Forradalmunk. 

Lesz még ötvenhat
suttogta Apám – várják 
az ökölbe görcsösült kezek: 
bár a bűn árnya közt 
késhet az igaz, de megölni 
végleg nem lehet. 

Bitang nehéz 
tűrések között,
ő hitte is meg várta is, 
hogy a vétkesekre 
majd rámutathat 
– egyszer fényes nappal is. 

III.
De újra becsapta nyolcvankilenc 
és tudta, igaza tovább késik – 
ahogy amnéziás népe ismét 
eljut az ünneplő feledésig. 

(1997.)

Dudás Sándor

Már elhalkult az esteli harangszó 
Bogácson
kukucska Hold vigyáz a nyári estre
kofáskodón, hiszen kövér a teste
s szeme dülled, kíváncsi minden árnyra,
és azt reméli, elmúlik magánya

ha rátekint a népies pincesorra,
hol dal terem színes csokorba fonva.
Eső esett ma, pára leng a völgyön,
fürdő felett, akár faágon ködmön.

Ám volt idő, mikor mindent feledve
sárkányok ültek ázott kőkeresztre,
megfélemlítve mind, aki rebellis.

Legyőzni György jött, és csak később 
Márton,
megosztozva a kettészelt kabáton:
merthát szeretni nem csak jó, de kell is!

Cseh Károly

Delelő
Mohás Sándor emlékére

Pohárban aranyló rizling
a kora délután,
rezeg a lég, s mint a gyümölcs, ring
egy tarisznya a fán.

Alatta pincehűsről
álmodik a kapás,
míg hajtövéről ezüstlőn
fut egy-egy vízcsapás.

Ebéd utáni delelő.
Szusszan most és pihen.
Homlokán gyöngylik a redő,
mint hullám a vízen.

S elvitorlázik a Baglyos:
nagy, zöldellő hajó…
De már a hegy megint hangos,
s ahogy muzsikaszó

csendül – szapora kapa
cseng fel közel s távol…
Indul – a bakhát várja ma –,
s táncol, táncol, táncol.

Dr. Pázmándy László

Lovag
Hilóczki János bátyámnak

Maradt-e még a sors kegyéből
A kupányi hitből valami?
Vagy helyette most a pince-mélyből
Csak a régi bordalt hallani?

Őrzöl-e még egy csöppnyi békét
Háborgó lelked rejtekén?

Maradt-e még egy kortynyi álom
Mely ébredéskor majd segít?
Átmenni még e vak világon
Egy vékony pallón, ha nincs már híd…?

Árnyasi Gyula

Gyertyafény
Egyedül vagyok, 
cigarettám füstje fojtogat.
Pislákoló gyertyafény, 
van-e még remény?

A poharamból némán kortyolok, 
még élek, még vagyok.
Szép lassan ég a gyertya,
a kancsót átvilágítja.

Kristálytisztán csillog, 
mint ezernyi csillagok,
Rövid életem,
a gyertya homályában végig pergetem.

Még ég haloványan épp,
Fájdalmas sistergéssel
kialszik a fény,
mint bennem az élet s a remény.
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A kaptárkövek napja Szomolyán
2015. április 10.

A földművelésügyi miniszter rendelete alapján kiemelt 
természetvédelmi oltalmat kapott hazánk valamennyi je-
lenleg ismert és ez idáig még nem védett kaptárkő-előfor-
dulása. E különleges természeti és kultúrtörténeti emlé-
kek megőrzését a jövőben egységes szerkezetbe foglalt 
természetvédelmi kezelési terv segíti.

E különleges képződmények védetté nyilvánítása alkalmá-
ból 2015 április 10-én Kaptárkő-nap címmel a Földművelés-
ügyi Minisztérium, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, vala-
mint Szomolya község önkormányzata egész napos progra-
mot szervez. A rendezvény keretében szakmai tanácskozásra 
kerül sor a kaptárkövek védelme, a bükkaljai kőkultúra és a „Kő 
út”, a táji értékek megőrzése, a turisztikai és térségfejlesztési 
lehetőségek témakörében, melyre meghívást kapnak a térsé-
gi polgármesterek, képviselők, értéktárbizottsági tagok, kul-
turális örökségvédelmi intézmények szakemberei, turisztikai 
szakemberek, nemzeti parkok képviselői.

A házigazda, Szomolya önkormányzata vezetésével és a 
bükkaljai településszövetség tagjaival sor kerül a Tájegységi 
értéktár (közös Települési Értéktár Bizottság) megalakulásá-
nak bejelentésére is.

Bemutatásra kerül a Nemzeti Parki Termék Védjegy prog-
ram, s ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter adja át a legújabb pályázat nyertes véd-
jegytulajdonosainak szerződését.

A Kaptárkő Egyesület és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
közösen meghirdetett „Kaptárkövek” című fotópályázatának 
megnyitója és eredményhirdetése szintén része a nap prog-
ramjának.

Az érdeklődőket nemzeti parki termékek kirakodóvására, 
szakvezetéses kaptárkő túrák, természetismereti játszóház és 
helyi hagyományőrző csoportok bemutatkozása várja.

Guczi István
Szomolya polgármestere
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Még a világteremtés kez-
detén, amikor annyi, de 
annyi csoda született, tud-
juk a Bibliából, a Terem-
tő rájött, hogy csak Ádám-
mal nem teljes a nagy mű, 
s nem elég kerek ez a világ-
egyetem. Ám, mert a Te-
remtő nemcsak minden-
ható, hanem zseniális is, a 
helyzetet konstatálva azon 
nyomban megszüntette a 
teljesség, a tökéletesség 
hiányát, s az első ember ol-
dalbordájából megalko-
tott egy másikat. És ezzel 
a másikkal – aki sok min-
denben hasonlított az el-
sőhöz, ám mégis tökélete-
sebb lett, mert az Úr akarta 
így! – teljesedett be a nagy 
mű, született meg a csoda, 
ami után az Alkotó megpi-
henhetett.

Régen történt mindez, az 
idők kezdetén, s azóta az a 
csoda megsokszorozódott 
és sokszorozódik napja-
inkban is. Újra és újra let-
tek újabb Ádámok és Évák, 
és a Föld általuk benépe-
sült. S ez a folyamat to-
vább tart, egészen az idők 
végeztéig.

Tollal és virággal

Mi, emberek, részesei va-
gyunk e csodának, s aszerint ér-
tékeljük, éljük át „élményét és fe-
lejthetetlenségét”, hogy az örök cso-
da folyamatának egy adott pillana-
tában Ádámnak vagy Évának szü-
lettünk-e erre a világra. Mivel e so-
rok írója Imre néven Ádámnak „sike-
redett”, ebből az aspektusból néz-
ve, az élet csodáját az Évákban látja, 
akik egytől egyig szépek, kedvesek, 
és persze annyira egyediek, s annyi-
féle gyönyörű nevet viselnek, ahány 
virág díszíti a tarka mezőt.

A virágokról jut eszembe… most, 
amint a naptárra tekintek és látom, 
hogy, március van, és a hölgyeket 
köszöntjük megkülönböztetett tisz-
telettel és szeretettel, szeretnék illő 
virágot küldeni valamennyiüknek. 

Violát Ilonának, sárgarózsát Sá-
rának, kék nefelejcset Zsuzsának, 
margarétát Magdinak, ibolyát Ágo-
tának.

S persze szeretnék hozzá szí-
nes tintákkal szép és köszönő sza-
vakat írni, és azzal is üzenni nekik, 
valamennyiüknek. Lilával a Lillák-
nak, kékkel az Évikéknek, bíborral a 
Borbáláknak, okkerrel a Nelliknek, 
bordópirossal a Piroskáknak.

Legszívesebben szeretném ma-
gamhoz ölelni az éltető tavaszt, 
március jó Tündéreit, az engem vi-
lágra hozó Annát, öreg szüléimet, 
Rozáliát és Máriát, jó tanítóimat, Ka-
talint, Jolánt, Rózsikát… és minden-
kit, akit nekünk fiúknak, férfiaknak 
azért teremtett, ajándékozott a Min-
denható, hogy szeressenek, ölelje-

nek, ápoljanak minket, s tűrjenek, 
megbocsássanak nekünk.

Óh, nők! Csitrik és fruskák! Szép-
asszonyok, feleségek, édesanyák, 
nagyszülék! Barátnék, szeretők, hű 
társak! Nálatok nélkül a férfi tehe-
tetlen nagy gyerek. Gyámoltalan ko-
alamaci, aki könnyen elveszti hitét, 
reményét. Igen, nélkületek céltalan-
ná válna e földi férfi lét! Ti tápláljá-
tok belénk a lelkierőt, a kitartást, a 
küzdés vállalását! Mert Ti vagytok 
az élet értelme, célja és öröme!

Férfitársaim üzenetét tolmácso-
lom: nagyon jó, hogy vagytok, s kö-
szönetként szeretném e jeles napon 
külön is megcsókolni valamennyi-
tek simogató szép kezét.

Daruszögi H. Imre

Járó Ferenc: Matyó lányok című festménye


