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– A foglalkozása? – kér-
di a hivatalnok.

– Gyöngyhalász vagyok 
– felelem egykedvűen. 

– Gyöngyhalász!? Ma-
gyarországon!? Na, ne 
szórakozzon velem! – 
emeli fel hangját inge-
rülten a hatóság embe-
re. – Egyébként is tudom, 
hogy maga újságíró. 
Néha még el is olvasom 
az írásait. Furcsákat ír, 
bár egyik másik írása en-
nek ellenére tetszik. 

– Na látja! Ezért mon-
dom, hogy gyöngyhalász 
vagyok.

– Hagyja már azt a 
„bizé izét”*!

– Miért hagynám?! Hisz 
azt kérdezte, hogy mit 
csinálok. Nos, én rend-
szeresen lemerülök a 
tenger fenekére, s mindig 
felhozok néhány kagylót. 
A felszínen mindenki sze-
me láttára kinyitom és ki-
derül: mennyit is érnek? 
A többségük semmit, de 
néhány kagylóban gyön-
gyöt is lelek. Gondolom, 
ezek nyerték el az Ön tet-
szését is. 

* Bizet (ejtsd: bizé) francia ze-
neszerző. Többek között a Car-
men és a Gyöngyhalászok c. 
opera szerzője.

Boldog  születésnapot!

Önmagát „írogató ember-
nek” nevezi. A névkártyáján 
is ez a megjelölés olvasható. 
Ám mi tudjuk, sokkal több Ő 
ennél! „Pöcsétes oklevelekkel” 
tudja igazolni, hogy a mező-
gazdász, a tanár, az újság-
író, sőt a borász titulus is kijár 
neki. Szerkesztői rangot pe-
dig azoktól a hírlapoktól, fo-
lyóiratoktól, kiadványoktól 
kapott, amelyeket több mint 
negyven év alatt szerkesztett 
illetve „főszerkesztett”. S köz-

ben írt – a mai napig bezáró-
lag – negyvenöt önálló köte-
tet is! Borlovag, kancellár, kul-
túra szervező – ez mind-mind 
Ő. Ő, Hajdu Imre. (Képünkön 
borlovag díszruhában, Tordy 
Gézával, a Nemzet Színészé-
vel látható.)

Hajdu Imre – aki mellesleg 
a Kaptárkövek főszerkesztője 
és egyben egyik állandó szer-
zője is – idén, március 12-én 
betölti a 70. életévét. Ahogy 

Ő mondja némi öniróniával: 
„még sohasem voltam ilyen 
öreg”.

E jeles évforduló alkalmá-
ból, mi a Kaptárkövek „han-
gyaszorgalmú” munkatársai, 
tollforgatói, valamint barátai, 
ismerősei e különszámmal 
köszöntjük Hajdu Imrét. Bol-
dog születésnapot, jó egész-
séget, s még nagyon sokáig 
közös szellemi együttmunkál-
kodást kívánunk Neki!
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Foglalkozás:  újságíró, író, lap-
szerkesztő, könyvkiadó

Születési hely, idő: Bogács, a 332. 
számú házban, a Templomsoron 
(ma Ady Endre u.), 1947. márci-
us 12.

Szülei neve, foglalkozása: 
Hajdu Géza (1914-1990), vas-
utas; Hilóczki Anna (1919-2009), 
háztartásbeli

Családi állapota:  nős

Feleség neve, foglalkozása:  Németh Ilona, mg. gépész-
mérnök, mérnök-tanár

Gyermekeinek neve: Roland Zsolt (1976); Norbert Csa-
ba (1978-1995); Ádám Gábor (1982)

Iskolái: Általános Iskola, Miskolc-Martintelep, 1961 (1956. 
novemberében és decemberében a bogácsi általános is-
kola tanulója); Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc, 1965; 
Mezőgazdasági Főiskola Putnok, 1968; Tanárképző Főis-
kola, Eger, magyar-történelem szak, 1974;  Újságíró Főis-
kola, Budapest 1978; Politikai Főiskola, Budapest 1989; 
Nemzetközi Újságíró Kurzus, Dánia 2001

Eddigi munkahelyei, beosztásai: Észak-Magyarország 
Szerkesztősége (1975-1995) munkatárs, mezőgazdasá-
gi, majd kulturális rovatvezető, 1988-tól főszerkesztő-he-
lyettes; Új Észak Szerkesztősége (1995-1996), főszerkesz-
tő; Tiszaújvárosi Krónika Szerkesztősége (1997-2007) fő-
szerkesztő. A Gondolat c. folyóirat főszerkesztője, Daru-
szögi H. Imre néven (2008-2010). Másodállásban a me-
zőkövesdi Matyó TSZ Híradója szerkesztője (1977-1987), 
az újraindított Mezőkövesdi Újság első főszerkesztője 
(1988-1990). Publikált a Kertészet és Szőlészet, az Ország-
Világ, a Népszabadság, az Élet és Irodalom, a Turisztikai 
Magazin, a Borsodi Művelődés, a Borsodi Fiatal, a Ma-
tyóföld, a Kaptárkövek c. lapokban, periodikákban. Új-
ságírói és kommunikációs alapismereteket tanított a 
Karrina, az Európa és a Szentencia Szakképző Iskolák-
ban, műfajelméletet a Nagy Lajos Király Magánegye-
temen. 1996-tól Hajdu-Vinpress Kiadó néven könyvki-
adót működtet.

Közéleti tevékenységei: a Szent Márton Borlovagrend 
egyik alapítója (1996) és kezdetektől kancellárja; a B.A.Z. 

megyei Honismereti Egyesület tagja; a Miskolci Vas-
utas Sport Club Centenáriumi Társaság egyik alapító-
ja és vezetője; a bogácsi újság alapítója (Szajlai Sán-
dorral) és névadója (Bogácsi Tavasz, Nyár, Ősz, Tél), a 
bogácsi templomi hangversenyek ötletadója (kivitele-
ző Daragó Károly); a II. János Pál tér névadója, a II. Já-
nos Pál emlékmű ötletadója (kivitelező Fekete Ernőné); 
a Magyar Teátristák Keresztje állítatója; a bogácsi Bor-
fesztivál létrehozója Szajlai Sándorral, Daragó Károly-
lyal és dr. Farkas Attilával közösen (1993)

Főbb művei (önálló könyvek): Bogács históriája I.-IV. 
(1984); Nem űzettünk ki a Paradicsomból (1984); Em-
berközelben (1996); Irodalmi barangolások Abaújban, 
Borsodban, Gömörben, Tornában és Zemplénben 
(1997); A Miskolci Szent Ferenc Kórház évkönyve 5 
kötet (1996-2000); Nekem nem térkép e táj I-II. (1997-
1998); Emberarcok (1998); Egy korty Magyarország 
(1998); Fecsegő demokrácia (1998), Nekünk Bogács 
a világ közepe (1998); A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kórház jubileumi évkönyve (1998); Martintelepi 
álmok (1999); Házam, hazám Tiszaújváros (1999); Mis-
kolci gyógyítók (1999); A krónikás füttye (2001); Em-
bermesék a Berzeviczyből (2001); Férfiszó és hölgyvá-
lasz (2001); Új város született (2002); Álomidő (2002); 
Álmodtunk egy új világot (2004); A demokrácia tanu-
lóévei (2004); Általunk lett híres e föld (társszerző Bakó 
Endrével és Marik Sándorral 2005); Az irigylett város 
(2005); Otthon, Európában (2006); Hegymenetben 
(2006); Az út végén Lenin is eltévedt (2007); Regényes 
Dél-Borsod (2007); Szélmalomharc (2007); Kirakatsze-
repben (2008); Zöld-fehér nefelejcsek (2010); Talál-
kozunk Csáter Apónál! (2011); Jegenyék a Kubikban 
(2012); Színészliget Bogácson (2014); Jónás könyve 
(2014); Templom és temetô (2016); Iskola és esküvô 
(2016). Szerkesztője és társzerzője a Borország szíve 
Bogács (2001), az Áldassék a neved Bogács (2008) és 
az Emberremény: Bogács a neved (2012), valamint A 
csend üzenete (2011) című antológiáknak. Főszerkesz-
tője a Ki kicsoda Mezőkövesden 2013, valamint a Mi, 
bogácsiak című lexikonnak.

Kitüntetései: Magyar Néphadsereg 2x Kiváló Katoná-
ja (1969, 1970); MN Kiváló Rajparancsnoka (1970); 2x 
Kiváló Dolgozó a Borsod Megyei Lapkiadó Vállalatnál; 
Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetés a mezőgazda-
sági minisztertől (1983); Kiváló Munkáért miniszteri 
kitüntetés a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalától 
(1984); Észak-Magyarország-díj (az év újságírója) 1990; 
Bogács Község Alkotói-díja (1994); Szent István Emlék-
érem, Tiszaújváros (2003); Lovas Lajos-díj (életmű foko-
zata), Tiszaújváros (2008); Bogács Községért életmű-díj 
(2010); A Magyar Kultúra Lovagja (2017)

Hobbi: olvasás, helytörténeti kutatás, szőlészet-borászat

Cím, elérhetőség: 3412 Bogács, Daruszög (ma Roz-
maring u.) 3., Tel.: 20/959-0040; E-mail: hajduimre47@
gmail.com

Név
jegy

:
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Curriculum vitae
Délelőtt tíz órakor születtem. Abban 

az esztendőben március tizenkettedi-
ke szerdára esett. Sajnos, régen történt 
mindez, 1947-ben, immár hetven esz-
tendeje. Viszont van pozitívuma is: ne-
kem még volt (van) szülőfalum, sőt szü-
lőházam is.

A bábát – aki világra segített – Reginá-
nak hívták, falum, Bogács akkori tanácsel-
nökének, Bóta Károlynak volt a felesége.

Az első fényképen, ami rólam készült, 
egy szalmakazal előtt ülök. Nyáron örö-
kítettek meg, erős napfényben, mert hu-
nyorgok. A képet nézve nekem olybá tű-
nik, hogy nagy a fejem. Ezért kételkedtem 
is benne, hogy én vagyok ott azon a ké-
pen. Jóanyám mindenesetre határozottan 
állította, úgy hogy hinnem kellett neki.

A kora gyermekkoromból kevés em-
lékem maradt. A macskára, amit a kút-
ba dobtam, emlékszem. Azt már csak 
megint jóanyámtól tudom, hogy eltép-
tem Ipacs Lacika ingét. Nem tudom ki 
volt Ipacs Lacika, de mondják, hogy lé-
tezett, sőt idősebb volt nálam két évvel. 
Állítólag keservesen bőgött. Mármint az 
ing miatt.

Egyszer egy kis szentképet is eltép-
tem. Ezt azért ma már nagyon röstellem. 
Mea culpa, mea maxima culpa… Csörgő 
Margit néném – övé volt az a kép – gör-
be mutatóujjával megrovón figyelmez-
tetett is: - jó legyél!

Ennek ellenére nem voltam mindig 
jó! Nem tudom, miért nem. Talán azért, 
mert jónak lenni – főleg gyermekként – 
nagyon unalmas dolog.

Még egy történet eszembe jut. Jött 
velünk szembe egy ember, 1952-ben, 
53-ban lehetett. Valami főnökféle volt. 
Anyám arra kért, hogy úgy köszönjek 
neki: Szabadság! Ne nevessenek! Ak-
kor úgy kellett köszönni. De én nem kö-
szöntem neki sehogy. Ennek alapján a 
mai világban akár ellenállónak is szá-
míthatnék.

Ezzel szemben már több, mint negy-
ven éve újságíró vagyok. Igaz, „papírom 
van” arról is, hogy mezőgazdász és ma-
gyar-történelem szakos tanár végzett-
séggel is rendelkezem, de ezeket a hiva-
tásokat rég nem gyakorolom. Pontosab-
ban, alig-alig, mert újságíróként több is-
kolában tanítottam főszakmám ismere-

teit, s évente 100 hektó bort termeltem 
hosszú időn át. (Utóbbit ma már a két 
fiam teszi.) Viszont évente megírok egy-
két könyvet. S bár már tíz esztendeje 
„roncsderbi” résztvevő, vagyis nyugdí-
jas vagyok, újságba még ma is írogatok. 
A névjegykártyámon is ez áll: „az íroga-
tó ember”.

S mint „írogató ember” elmondom 
még magamról, hogy szeretem a tava-
szi föld illatát, és az őszi avarét úgyszin-
tén. Szeretem bámulni a csillagokat, a 
hóesést, valamint olvasni Dsida Jenőt 
és Márait. Kedvenc színem a szőke, ital-
ban pedig az olaszrizlingre esküszöm. 
De csak amelyik enyhén rezedaillatú és 
keserűmandula ízű!

S valami fontosat majd elfelejtettem… 
szeretem – Hamvas Bélától kölcsönözve 
a kifejezést – a jelentékeny embereket. 
Róluk írtam eddig is, róluk írok napjaink-
ban is, s ha a vaksi sors engedi, róluk sze-
retnék írni a jövőben is. Elvem: jelet kell 
állítni mindarról, ami, AKI tisztességes!

Hajdu Imre

Amikor én még kissrác voltam, akkor élt és uralkodott a nagybajuszú Sztálin generalisszimusz és leghűségesebb  
magyar tanítványa, Rákosi Mátyás. Mégis úgy érzem, boldog gyerekkorom volt.
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Tisztelt Olvasó! Előszót, pontosab-
ban fogalmazva ajánlót, invitálót írok 
e könyvhöz, s mindezt jó szívvel, emberi 
örömmel teszem.

Teszem ezt azért, mert ez a kötet – mely 
tulajdonképpen az Új Észak napilapban 
megjelent interjúk gyűjteménye – megcá-
folja azt a nem éppen valótlan közhelyet, 
miszerint az újságcikk egy-kétnapos mű-
faj csupán.

Ezek a portréinterjúk – legalább is szá-
momra – azt bizonyítják, hogy a tarta-
lom mélysége, a stílus pallérozottsága, a 
hangnem emberiessége, így együtt e há-
rom teremti meg azt a kohéziót, amely 
megvédi az írást a mulandóságtól, a csak 
tiszavirág életű figyelemtől.

Az Emberközelben című kötetben a 
szerző – akit régóta ismerek (ugyanígy 
munkásságát is) – ezúttal sem a felszínt, 
hanem a mélységet kutatja, mitöbb a leg-
kiismerhetetlenebb mélységeket, az em-
beri benső oly gyakran rejtve maradó tit-
kait fürkészi. Természetesen az olvasói ér-
deklődés döntheti csak el a kötet mara-
dandóságát. Ez a műfaj kockázata.

Harminc, régiónkban élő, közismert 
személyiség – politikus, művész, orvos, 
pap, tanár, munkás – vall lelke rezdülé-
séről, a sokszor ki nem mutatott vagy fel-
színre soha nem hozott benső énjéről. És 
persze a gyökereiről, amelyekből élete vé-
géig táplálkozik az ember. Harminc em-

Az újságírás maradandósága

Emberközelben címmel 
1996-ban jelentette meg 
egyik könyvét Hajdu Imre. A 
kötet Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye harminc közis-
mert személyiségét mu-
tatta be. A könyv elősza-
vát Németh Miklós, koráb-
bi miniszterelnök, az Euró-
pai Újáépítési és Fejleszté-
si Bank akkori alelnöke írta. 
Előszavának Az újságírás 
maradandósága címet adta.

Németh Miklós miniszterelnökként, később pedig az EBRD alelnökeként nagyon sok in-
terjút adott Hajdu Imrének. Ez a fotó 1992. december 27-én, a szerencsi várban készült.

ber benső jóságát „kérdezi ki” a szerző 
őszinte kíváncsisággal, a titkokat is felol-
dani tudó tisztességgel, szeretettel. Több 
– a szerzőhöz hasonló – krónikás kelle-
ne, aki ebben a sokszor eldurvult, érzelmi-
leg egyre inkább kihűlő világban képes ki-
mondatni beszélgető partnereivel, hogy a 
mindennapi gondok, az olykor már-már 
kilátástalannak tűnő élethelyzetek fo-
nákján apró, mindennapi örömök, sőt 
még boldogság-szigetek is léteznek.

S miközben olvassuk ezen személyisé-
gek „vallomásait”, talán meglepődve, de 
mindenképpen jóleső érzéssel konstatál-
juk: olyanok ők is, mint mi vagyunk, a na-
gyobb többség. Tudnak örülni a virágnak, 
az esőnek, a csendnek, az egyszerűnek, a 
mindennaposnak.

Hajdu Imre interjúi számomra azért kü-
lönösen értékesek, mert a szerző azono-
sul azzal a gondolattal, amit a szépírók 
közül talán Márai Sándor hirdetett leg-
inkább. Nevezetesen: figyelni kell az egy-
szerűre, a mindennaposra, hiszen annak 
is titka van.

A szerző nagyon tiszteli az arra érde-
mesült embert, légyen az miniszterelnök, 
vagy földműves. Nem a pillanatnyi rang a 
mérce nála. Figyeli ellenben, hogy mit mi-
kor, s miért éppen úgy cselekszi az ember. 
A tettek alapján ítél. Ostorozva az elíté-
lendőt, ugyanakkor jó barátként, derűvel 
„öleli magához” a jóakaratú, építő szán-
dékú embereket.

S még valami, ami az Emberközelben 
című interjúkötet elolvasása után úgy 
érzem számomra egyértelművé és vilá-
gossá vált. Hajdu Imre nagyon becsü-
li és példaképül állítja azokat az embe-
reket, akik nyugatra tartanak, de soha, 
semmilyen körülmény között nem ta-
gadják meg, hogy keletről jöttek. A ko-
rát, a fejlett világot naprakészen követ-
ni akaró ember, példa lehet mindany-
nyiunk számára. Ám azt sem árt tud-
ni, hogy melyik temetőben nyugszanak 
őseink.

Gyökerek nélkül semmi az ember – ez 
derül ki az Emberközelben című kötet 
szereplőinek vallomásából.

Olvasva ezeket az interjúkat, szá-
momra az a legfőbb tanulság, hogy az 
írással nemcsak ölni, hanem gyógyítani 
is lehet, és Hajdu Imre írásai a gyógyítás 
mellett tesznek hitet.

Érdemesnek tűnik egy-egy portréinter-
jú elolvasása után szemünket lehunyni 
egy percre, és hagyni, hogy keveredjenek 
el bennünk finom eleggyé a mondaniva-
ló, az üzenet legapróbb, ám olykor leg-
értékesebb aromái is. Ahogy Dsida Jenő 
mondja: „… miért lát kicsivel többet az 
ember, /ha csöndesen ül egy percig … 
így …/ s behunyja a szemét?”
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Gyönyörű prózád a költészet maga,
Krúdy, Márai, Hamvas szép szava.
Nagy mestereid tiszteletére,
bogácsi borházad előtti térre,
három diófát ültettél;
a jövőnek ezzel üzentél.

Visszajáró lelkek üldögélnek
fáid alatt, mert hisznek a reménynek.
A szépirodalom ki-bejár
borházad nyitott ajtaján,

ahol a múzsa és a jó bor,
mindenkit homlokon csókol.
Irodalomkedvelők s borlovagok,
vándorokkal együtt boroznak ott.

A Bükk szépségétől részegülnek,
gyógyító szavadban elmerülnek.
A gazdát gyakran hívják segíteni,
elakadt szavukat tovább lendíteni.

*
Dédapád pincéjét örökölted.
Tiszteletből, nevét a híres ősnek,
messze ismert borházadnak adtad,
becses emlékét feledni nem hagytad.
  
Ki magával és életével békül,
a krónikás hívó füttye nélkül 
jöhet – ha barátja a szónak,
nyitva áll ajtaja Csáter Apónak.

Ki szeret üldögélni Noé szőlejében,
s diófák alatt, borház közelében,
s megcsörgetni néha emlékek láncát,
megfejteni társak álmodását,
a vándorok útján, jöjjön Bogácsig!
Üljön asztalához, s hallgasson sokáig!
A krónikás szavára csendben figyeljen,
hasznát veszi később messzi idegenben.

Ha Bükkaljára elhozza még sorsa,
várja újra Apó barátként borral,
és a dialógus, amely megszakadt,
folytatódik, míg le nem megy a nap.

*
Harmónia utáni vágyakozással,
Imre, a szavaid hosszú sorával,
könyvekbe írod szelíd vádiratodat,
ezzel vígasztalod olvasóidat.

Hiszel a szavak gyógyító erejében,
írásod ünnep a napok erdejében.
Őrzöd a méltóságot, a nyugalmat,
a belső békét, mely erőt adhat.

A hideg világba teremtett ember,
nem veszhet el a végtelenben!
Hiába reménytelen a díszlet,
a tudat méltósága segíthet.

*
A szülőföld, a bükkaljai táj,
szépsége elkísért és visszavárt.
Feldobott kőként hazatértél,
bár igazán soha el sem mentél.

Krónikásként írtad földijeid életét,
becsület s a tisztesség volt a tét.
Mit vándortarisznyádban vittél magaddal,
vigyáztad az életforgatagban,

Dr. Pázmándy László

IMRE ’70 
/Hajdu Imrének, a Kultúra Lovagjának/

Visszahoztál megmaradt álmokat,
sorsot, kultúrát, szépirodalmat.
Elődeink elfelejtett kézfogását,
az élet élhető földi mását.

*
Elismerve a szép és nehéz küldetést,
Szülőfalud, a legnagyobb kitüntetést,
„Bogácsért” Életműdíjat adott,
megszólalt, tovább nem hallgathatott.

Barátaid laudációja is célba ért,
A „Kultúra Lovagja” cím elért.
Ettől nagyobbat csak egyet adhatunk,
Ha dicséret helyett Téged olvasunk.

*
Imre, a 70 év, hetven pillanat.
Az idő repül, írásod megmarad.
Könyvekbe kötve a feledés ellen,
a lelkekért, ebben a rengetegben.

Néhány év Imre, s mi is Apók leszünk,
Őszbe érkezett csendesen életünk,
Idegenek néha már Apónak neveznek,
Kik borozni a fák alatt megpihennek,
Te bölcs mosollyal veszed tudomásul,
Ha kérdeznek, beszélsz régi legendákrul.

Hogy könnyebb legyen a sorsverte életünk,
varázsos tolladdal írj tovább nekünk!
Ne várjuk hajnalban az elment reményt,
szép írásaiddal hozd el közénk.

Epilógus

Kit az Úr kiválaszt, s úgy szeret:
a feledés erdejébe nem ereszt.
Ha időd lejár, akkor Te leszel,
egy azok közül, kik nem mennek el.
Itt maradsz azokkal a Bükkalján,
kik itt élnek még, írásaid vígaszán.

Dél-borsodi irodalmárok A csend üzenete című antológia bemutatóján, 
Mezőkövesden. Dr. Pázmándy László, Laboda Kálmán, Hajdu Imre, Cseh Károly
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A kulturált újságírás lovagja
Újságírónak lenni mit jelent? 
Egyfajta viszony-iszony a politi-

kához, az igazsághoz? Valóban kell, 
hogy legyen a szónak ember- és 

társadalomformáló ereje? Netán elegendőek a tények? Ön-
magában is meggyőző a tehetség, a tisztesség, a gazdag 
szakmaiság? Az olvasó nép okos gyülekezete meg amúgy 
is érti a csíziót? 

Na hiszen.
Az Újságíró Iskolán még a ’70-es években is a lenini ismér-

veket nyomatták az agyunkba, miszerint az újságíró: kollek-
tív propagandista, kollektív agitátor és kollektív szervező.  
(Megjegyzem, mintha ez térne vissza manapság). 

Külön misét érdemelne, mi zajlott akkoriban a kulturális 
közéletben. Színház, film, zene, építészet, néprajz, sőt a tör-
ténészi szemlélet is egyidejűleg merészkedett messzire. A 
költészet is a mindennapok részévé vált, az emberek szom-
júhozták az igazságot. A képzőművészetben, a grafikában 
például forradalmi átalakulás zajlott, gondoljunk csak Kon-
dor Béla szárnyas angyalára. (Na persze, amikor kardot vett 
kezébe, az már nem tetszett.)

Olyasfajta kéjenc röptetés volt ez, mint amikor a vadász 
nekiindítja a madarat, de erővel visszafogja a lábát. Bár-
mennyire hiszi szegény, hogy övé a nagyvilág, nem a ma-
dár szárnyalása a lényeg, hanem továbbra is a célra irányítá-
sa. Álságosan, megkínzottan. Sokan meghasonlottak ebben 
a vergődésben, alkoholistává lettek, belehaltak. 

Ez idő tájt a megye kulturális közéletére szinte rászabadul-
tak a fiatalok. Építészek, képzőművészek, történészek, színé-
szek, zenészek, újságírók. Sorolhatnám. Tanítók, művelődé-
si szervezők, egyetemi emberek. Sőt, a politikai szervezetek 
soraiban is megjelentek a diplomás friss fejűek. Nem kap-
tak ugyan rangos beosztást, de miután a melót gyakorlati-
lag velük végeztették, röptették őket, hihették, hogy fonto-
sak, sőt nélkülözhetetlenek. A nagy egymásra találás idősza-
ka volt ez, számtalan színtérrel. A különböző szakmák agi-
lis figurái aztán kezdtek egymásba gabalyodni, olykor har-
sányabban dumálni. 

Na, ez már nem tetszett! 
Szóval,  1976. augusztus 15., Észak-Magyarország. Gazda-

sági rovat. Itt kezdtem. A Csanyikba, az Augusztus 20-i ün-
nepségre már Kármán Pityesszel mentem ki, mi tagadás, ő 
a mezőgazdasági rovatba már bedolgozta magát, s ő muta-
tott be rovattársának – hogy is mondjam ,kinek –, egy méltó-
ságteljes fiatalembernek. – Hajdu Imre vagyok – mondotta. 
– Én meg Karosi Imre. És elmosolyodott. Valahogy hírtelen 
egy áldásos  tér rakódott körénk. És ez, remélem, azóta is 
megvan.

Mi, a népből jött fiúk, megpróbáltunk legalább a falakig 
elmenni. Színesen, a sorok között üzenve írni. Ami leginkább 
segített, hogy kiment az ember vidékre, s onnan hozott élet-
szagú dolgokat. Kerülve a direkt politikai megnyilvánuláso-
kat –, emberi sorsokat, erkölcsi törvényeket, álmokat fűz-
tünk egybe, emelkedetté téve a görnyedő szorgalmas sze-

gényeket. Jó volt oda visszamenni, ahol az előző cikk kap-
csán megsüvegelték az embert.  S elhangzott a: „köszönjük.”

Egy szerkesztőségben, az Északnál mindössze két évet 
dolgoztunk együtt. Engem közben bevittek másfél évre ka-
tonának. A leszerelés után nem sokkal átirányítottak a Bor-
sodi Bányászhoz, amolyan „ időszakos átnevelésre”, mert 
egy pökhendi főnöki provokálás után, dühömben azt ta-
láltam mondani az egyik főszerkesztő-helyettesnek, hogy 
„egyebet se tudtok, mint a megyei vezetők seggét nyalni”.  
Később a száműzetésből tartós kihelyezés lett, ugyanis a kő-
bányász-főszerkesztő Török Frédi – földim, barátom – meg-
betegedett, s át kellett vennem tőle a posztot. Ez volt az 
ukáz. Nem mehettem vissza az Északhoz.

De olvastam a lapot. Akkor még mindenki olvasta. Im-
rét különösen. Csodálatos dolgokat írt. Radnóti után szaba-
don választott rovatot, igen, neki nem volt térkép a táj. Is-
merte. Ahogy beleteremtődött Bogácsba, a borba, a ben-
ne lévő igazságba, úgy jelenített meg tájakat, jelző köveket, 
eseményeket, történeteket, szeretett és szerethető alako-
kat, az írás révén. Igazából nem talált ki semmit, csak észre-
vette azt, amit más nem, vagy nem úgy, pedig az bizony már 
ott volt. Mindig is ott volt.  Ugyanakkor a Nagy László-i érte-
lemben, hozzá is avatott ezt-azt, hazát, világot. Miként Pető 
Janó, a táj zseniális szülötte, aki képes volt úgy megfesteni 
egy-egy szem szilvát, krumplit akár, mintha az égitest lenne 
Isten tenyerén... 

Na szóval, a dolgokat meg kell „csinukálni”. Sose felejtem 
el, ez már a züllesztés, a műfajtalankodás időszakára esett. 
Behozott hozzám egy flegma, terpeszbe beálló, engem „né-
mán is” vén hülyének gondoló fiatalember egy írást. Elolvas-
tam, durva kritika helyett terelve mondtam, te, ez a téma 
megérne egy riportot. Hát ez az! – ripakodott rám. Ja, ha 
ez az, akkor jó, akkor ehhez én már nem kellek.  És azóta is 
özönlenek, elözönlöttek mindent  „a kívánalmak szent dal-
nokai”. Még tanítani se hagyják magukat!

Pedig a mester, a szerkesztő nagyon kell! Hiába rakják oda, 
ha nem érti, nem érzi, mely ponton kell, lehet és szabad be-
lenyúlni egy kéziratba, akkor bizony szörnyen félrevihe-
ti az egész szerkesztőséget. Cenzorok, öncenzúra, belső el-
bizonytalanodás, mikrofonállvány és spirálfüzet. Ez lesz. Ez 
van. Teljesen kiürül a szellemi műhely. 

Úgy tudom, a szerkesztő Hajdu Imre sokat tanult az okos, 
mélyen emberi, felkészült, „ a nagy kombinátor”, ahogy mi 
hívtuk, Ónodvári Miklóstól, bár szerintem Imre tanítói alka-
tából adódóan is eleve alkalmas volt szerkesztőnek. Függet-
lenül attól, hogy főszerkesztői utódlásra is kiválasztottnak 
számított.  De milyen az élet?

Másodszor se jött össze nekünk az együttmunkálkodás. A 
„rendcsinálásra” ide vezényelt megyei első titkár elzavarta a 
korábbi első titkár emberét a lap éléről, de miután a megyei 
ideológiai titkártól is meg akart szabadulni, az Északhoz rak-
ta főszerkesztőnek, perputtyostul. Hívtak, de nem mentem. 
Maradtam a Bányásznál.

Karosi Imre
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A rendszerváltás eufórikus időszakában egyszer csak azt 
vettük észre, eladták az Északot. ( A Déli nehezen, de tartot-
ta magát, mígnem az is árulás áldozata lett). Az üzemi lapok, 
a fenntartó anyavállalatok nélkül ellehetetlenültek, meg-
szűntek. Én is az utcára kerültem. Próbálkoztam lapindítás-
sal, nem is eggyel, de igazából úgy voltunk vele, mint a lel-
kes amatőr bokszolók, nem éreztük az ütőtávolságot, a pro-
fi meg leterített minket a ringben. Tanulni kellett a piacot, 
a reklámtól való kiszolgáltatottságot, az olvasói bevonzást. 
Mindent. Szerencsémre a Déli Hírlap befogadott, munkás-
ságom is kiteljesedhetett. Könyvem jelent meg, díjakat kap-
tam. ( Az a két éves gazdálkodási kínlódás nekem jól jött, 
mert a Déli Hírlap lapigazgatójaként, majd a Mikom igazga-
tójaként sok mindent tudtam hasznosítani. )

Visszatérve az Északra. Az osztrák tulajdonossal, (mára ki-
derült, bagóért kapta meg a lapot ), az alku úgy szólt, hogy 
ezért az átjátszásért a régi gárda nyugdíjba vonulásig ma-
radhat. Nem akarok hosszan időzni ezen időszak taglalásá-
val, mert ezt Imre sokkal jobban tudja nálam, de az igazán 
förtelmes rátelepedés akkor következett be, mikor kívülről 
hoztak a lap élére egy verőlegényt, aki az osztrák ügyveze-
tő utasításait – odaadó meggyőződéssel magáévá téve – a 
magyar, sőt a megyei újságírás alapvető szakmai szabálya-
it, hagyományait teljesen felrúgva „szakmailag átalakította”, 
„piacképessé tette”, három megyére „egységesítette a konst-
rukciót”. Hogy mit? Azt! Megölték a lap lelkét, szellemét! Erre 
mondta egy régi előfizető ózdi néni: „Írják, de minek…”

Aki ellentmondott, azt megalázták, ellehetetlenítették, ki-
rúgták, vagy arra kényszerítették, hogy elmenjen. Nem is tu-
dom, Imre hogy bírta. Az ügy pikantériája, hogy a Déli gya-
lázatos bekebelezése során, az északos mórt is menesztet-
ték. Előtte azonban fellázadtak ellene, a szerkesztőség két 
részre szakadt. Akik nem bírták tovább, új lapot alapítottak, 
Új Észak néven. Imre főszerkesztette, mi tagadás, ígéretes-
nek indult, de csalárd fondorlattal megszüntették, éppen 
azok, akikben az elmenekülők leginkább bíztak. Mondom, 
nekem szerencsém volt, mert amikor a Déli gyakorlatilag a 

Népszabadság reklám melléklete lett, s 
magam is valahova menni szándékoz-
tam, az Új Észak régi, pártos, róka koma 
ügyvezetője – „Téged? Neem!” – felkiál-
tással nem fogadott. Gondolom, nem 
akarta, hogy valaki hozzáértő belelás-
son a cég viselt dolgaiba. Aztán, hogy-
hogy nem, viszontláthattam slepjével a 
Délinél…a többieket meg kíméletlenül 
szélnek eresztették. 

Úgy tudtam, Imre Tiszaújvárosba ke-
rült. Néha kaptam a lapjából egy pél-
dányt.  Magam maradtam, legalábbis a 
Délinél, szakmáról, hívatásról már szin-
te senkivel nem tudtam beszélni. Bez-
zeg a hősi időkben, Oravec Jankóval 
egy jelzőn is képesek voltunk akár há-
rom napig is vitatkozni. Amikor a ma-
tyókról, a matyó hímzésről írt, ezt a va-
rázslatos címet adta: „Tűbe fűzött nap-
sugarak”. Azóta is megkönnyezem. 
Mivé lettünk, istenem, mivé lett a mi 
csodálatos hivatásunk?

Odáig fajultak a dolgok, hogy engem a Déli Hírlap átját-
szása után menesztettek – mert ugye mondanom se kell, 
végletekig keresztbefeküdtem a kétes ügyletnek. Három 
éves hányadtatás után kerültem vissza a szakmába, a Mikom 
élére. Ez az újra pozicionálásom tette lehetővé, hogy a szak-
ma nagy öregjei felé nyissak. Így kerültünk újra egymás kö-
zelébe Imrével. Kétségkívül, ez már nem az volt, nem is le-
hetett az, mint mikor arról ábrándoztunk, milyen jó lenne 
egy jó napilapot csinálni, de egynémely kiadvány, szép írás 
mégiscsak megmelengette a szívünket. Ekkor mesélt Imre 
a tiszaújvárosi dolgairól, a könyveiről. Álmélkodó tisztelet-
tel hallgattam, hogy volt ereje – minden megaláztatás, meg-
próbáltatás ellenére – könyveket írni. S mennyit! S milyen 
nagyszerűeket! Hogy szőleje, pincéje van, vállalkozást mű-
ködtet. Nem tudom, mivel érdemeltem ki, de Imre javallatá-
ra a bogácsiak a borlovagrend tiszteletbeli tagjává emeltek.  
Csézyvel együtt. Gyönyörű …érzés volt. 

Kedves Imre! 

Pázmándy Lacitól tudom, hetven évet már begyűjtöttél, a 
Magyar Kultúra Lovagja lettél. 

Isten éltessen! 

Engedd meg, hogy felterjesszelek a kulturált újságírás lo-
vagjává, bár kétségtelen, kissé kulturálatlan a világ, nem is 
annyira lovagias, az újságírás sem követi a nemesi hagyomá-
nyokat, de talán épp ezért van szükség a példakép etikára.  

Egy méltatásban az ember óhatatlanul önmagáról beszél, 
remélem elviselhetően, különösen akkor, ha a közös hivatás, 
hitvallás, szakmai sors összeköt minket. Mennyi kibeszélet-
len fájdalom! Kell ezekről írni, különösen akkor, ha a magán 
történelmek immáron lassan történelemmé válnak. 

Egyébként világaink úgy tűnnek el, mintha sose lettek vol-
na. Baráti öleléssel: Karosi Imre.

(Karosi Imre Szabó Lőrinc-díjas író, hírlapíró, főszerkesztő, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei újságírás emblematikus sze-
mélyisége.)

Az írástudó Pető János grafikája
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Álomidő címmel – jó barátja Mezey István grafikáival – 2002 végén jelent meg Hajdu Imre esz-
székötete. A könyvről, a Déli Hírlap 2003. február 12-i számában a legtermékenyebb Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei kötődésű író-költő, Varga Rudolf az alábbi recenziót (kritikát) írta:

Hajdu Imrét legnagyobb szerencsénkre nemrégiben felkér-
ték, hogy egy „irodalmi lexikon” számára írja meg önéletrajzát, 
amelyben ismerteti írói munkásságát.

Legnagyobb szerencsénkre Hajdu Imre ez alkalomból nem 
csupán a „száraz” tényeket rögzítette életéről és írói munkás-
ságáról, hanem másképpen is megírta saját történetét.

Megírta azt, ami a skatulyába zárt életrajz formáiba nem fért 
volna. Mondhatnánk úgy is: megírta a lényeget.

Az Álomidő című, kitűnő esszéregény szerzője nem az úgy-
nevezett tényekre tette a hangsúlyt, hanem arra a megfogha-
tatlannak tűnő közegre, amit az alkotó képzelet sző, a NAGY 
EGÉSZ-re.

Az év tizenkét hónapja ebben a könyvben magában hor-
dozza a teljességet. Nevezhetnénk költői eszközökkel megfo-
galmazott évkönyvnek is a művet.

Az alfejezetekben olvasható, tükörcserepekként tündöklő 
írások majd mindegyike magában hordozza a könyv teljessé-
gét, ahogyan a cseppben ott a tenger.

A munkát, a szöveg hangulatához méltán szervülő rajzaival 
Mezey István gazdagította tovább.

Az írásokban a legmegragadóbb az a világnézeti derű, 
amellyel az író antropomorffá lényegíti a szétesett világot. 
Ahogyan a tükörcserepek az egységes, áttekinthető egészet, 
pontosabban annak lehetőségét mutatják meg. Mintha azt 
mondaná az író: látjátok, ilyen is lehetne a világ. Ha akarná-
tok. Ha hagynátok.

A bölcseleti magasságba emelt hétköznapok kalendárium-
ként, legendáriumként rögzítik az esélyeinket. A törékeny vi-
lág esélyeit.

Ez a konzisztáló problematika vezérli mindvégig Hajdu Imre 
napjainak hordalékát. A szerző megfogadta a könyvben sze-
replő Csörgő Margit néni figyelmeztetését:

- Jó legyél!

Úgy gondolom, ez lett az író életelve. Nevezetesen az, hogy 
legyen jó, mint ahogyan könyve, az Álomidő is jó. Nagyon jó.

Varga Rudolf

Megérteni a megérthetetlent

H. Anna emlékkönyvébe
Rád gondoltam.
Feketerigó fakadt dalra a pőre nyírfán, 

s a trillára megjelentél gondolataimban.
Arcom – ha netán látta volna valaki – 

rezzenéstelen volt. S lelkem is nyugodt. 
Úgy gondoltam Rád abban a madárda-
los pillanatban, mint valamelyik régi-régi 
emlékre gyermekkorom legelejéről.

Nem volt váratlan a megjelenésed, 
nem okozott semmilyen meglepetést. 
Régóta bennem élsz. Mondhatnám úgy 
is, részem vagy, mint a végtagjaim, mint 
a szívem, vagy éppen a karóra a csukló-
mon.

De már nem hevülök a gondolattól! Az 
öröm nem fényesíti orcám. Igaz, bánat, 
sőt harag és más kellemetlen emóció sem 
kínoz már.

Szóval… csupán eszembe jutottál. 
Mint időnként eszembe jut az a légoltal-
mi víztároló medence, amibe gyerekko-
romban majdnem belefulladtam. Vagy 
az orgonavirágos ballagásom napja, 
ott a hajdanvolt gimnázium falai között. 
Vagy azok a focimeccsek, amelyeken élő-
ben láttam futballozni Puskás Öcsit.

Míg élek, emlékszem mindezekre. Rád 
is. Inkább tűnődve, csodálkozva. Sőt, 
néha már kétkedve, hogy egyáltalán va-

Részlet az Álomidőből

lóság volt-e ez a régmúlt, s bármi, ami ve-
lem történt. Vagy csupán álom az egész?

Mostanában sok mindenről álmodom. 
Ébren alszom, nyilván ezért a sok összevisz-
szaság. Egyébként az álmom rövid. A hajnal 
gyakran ébren ér. S ezután már nem tudok 
elaludni. Nyitott szemmel bámulom a még 
sötét mennyezetet, a falakon a tárgyak hal-
ván kontúrjait. Fekszem mozdulatlan, s vá-
rom a derengést. Lassan jön el, de türelmes 
vagyok. Vagy inkább beletörődő? 

Egy idő óta már csak várakozom. Passzí-
van, magamat a sorsnak átengedve. Nem 
lángolok, nem pörölök. Jöjjön, aminek jön-
nie kell! Semmi különöset nem várok, nem 
kívánok. Csalódások így ritkán érnek. Igen, 
szoktam máskor is gondolni Rád. Legin-
kább, amikor a létem képeskönyvében la-
pozgatok. Abban itt is, ott is feltűnsz mellet-
tem. Hol nevetsz, hol szomorú vagy, hol vál-
lamra hajtod a fejed, hol pedig csak nézel 
csodálkozva nagy, kerekre nyílt szemekkel.

Nem tagadom, én meg csodálkozva né-
zem, idézem gondolataimban ezeket a ké-
peket. Rajtuk öt-tíz-tizenöt-húsz évvel ez-
előtti önmagamat idegennek látom. Mint-
ha valaki más lenne!

Pókerarccal szemlélem múltam fotográ-
fiáit. S nem igazán értem, hogy Te hogyan, 

s főleg miért kerültél oda? Bár – hogy mit 
keresek én is ott – számomra ez sem telje-
sen világos. Egyáltalán, én lennék az való-
jában?

Kérdéseimre nem tudom a feleletet. Mint 
ahogy azt sem tudom: mindezeket miért 
írom le Neked ilyen részletesen?

Hisz csupán annyit akartam közölni: a 
nyírfán még nincs levél. A feketerigó ellen-
ben optimista, mert dalol. S én ebben az el-
lentmondásosságban Rád gondoltam…

…talán azért, mert próbálom megérteni 
a megérthetetlent!
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Kétezer elején ismerkedtünk meg. 
Egy tévés vetélkedő kapcsán „kerültem 
képbe”, és Ő, mint a Tiszaújvárosi Króni-
ka főszerkesztője, megkérdezte tőlem:

– Lenne kedve írni?
Igyekeztem valamelyest leplezni a 

lelkesedésemet, de aznap éjjel már a 
leendő vezércikkeim képe-fénye szelte 
keresztülkasul álmaimat.

– Hozzon valamit – mondta.
Vittem. Reméltem, hogy azonnal 

meglátja a bennem rejlő mérhetetlen 
tehetséget.

– Ez egész jó. Ez túl didaktikus. Pe-
dagógusokra jellemző – az utolsó két 
szót megbocsátó félmosollyal, csak 
úgy a papírnak motyogta a szemüve-
ge fölött.

Igen? Pedagógusokra jellemző? Na, 
majd megmutatom én a kedves főszer-
kesztő úrnak – fortyogott bennem a 
megfricskázott önérzet, de közben ret-
tegtem a piros tollától. Amivel három-
szor karikázta be a dátummal kezdett 
hírt, húzta ki a tudósításból a szubjek-
tív gondolatokat. Hozott nekem mű-
fajelméletről szóló könyveket, és el-
mondta, hogyan kell kezdeni egy inter-
jút, miként érdemes felépíteni egy ri-
portot. Igyekeztem mindent a fejem-
be vésni. Akkor jöttem rá, mennyi min-
denre megtanított már, amikor egy új-
ságíró-iskolában a „csodámra jártak”: 
honnan tudod te, mi az a kopf, glosz-
sza és egy oldalon belül mit hová cél-
szerű tördelni? Hát… Hajdu Imrétől. 
Aki mellesleg sosem jutalmazta buzgó 
erőfeszítéseimet dicsérő szavakkal. Pe-
dig eleinte vártam, de aztán rájöttem, 

Ő és én
Ő úgy ismer el, hogy egyre komolyabb 
munkákat ad. A kollégák meg azzal vi-
gasztaltak, ha olykor elbizonytalanod-
tam: kezdő létedre sosem volt pirossal 
felismerhetetlenre javítva egy írásod 
sem. Mit akarsz még az élettől?

Hogy mit is? Az elismerését. Azt hi-
szem, azt szerettem volna kivívni. Ő 
meg ilyeneket mondott:

– Ne akarjon már mindenkinek meg-
felelni! Ne higgye, hogy olyan renge-
teg embert érdekel az, amit ír! Aztán 
nehogy a fejébe szálljon a dicsőség!

(Mert hosszú időn át magázódtunk.)
Megszoktam, hogy a „dédelgetésére” 

nem számíthatok, a biztatására viszont 
igen. Arra még most is. Nem túl rég, 
egy könyv írásának félidejében kétség-
beesve hívtam fel:

– Teljesen kész vagyok. Kérlek szé-
pen, mondj valamit!

– Mit mondhatnék? Nagy munka, de 
úgyis meg tudod csinálni.

Nekem ennyi elég is volt, hogy le-
győzzem a szorongásaimat és vívódá-
saimat. Folytattam, dolgoztam, és sok-
szor csendben áldottam Őt, hogy for-
rásként használhatom a munkáit.

Sérelmem is van vele kapcsolatban, 
ugyanis egyszer, pár évvel a megismer-
kedésünk után, nagyon megbántott. 
Már régóta szeretném ezt a szemére 
vetni, de valahogy nem volt rá alkalom. 

Mert azt gondolom, az ember a főnö-
kének két dolgot tud nehezen kimon-
dani: azt, hogy megbántottál, és azt, 
hogy hálás vagyok neked. Nem lehet 
csak úgy a kávéscsésze fölött, lapzárta-
kor ilyen fontos szavakat kiejteni, vala-
hogy mindig azt várjuk, hogy majd jön 
egy pillanat, amikor teljesen helyénva-
ló lesz színt vallani.

Most, hogy Ő hetvenkedő ember 
lett, azt hiszem, eljött az én időm. Most 
kimondom: rosszul esett, amikor egy 
jegyzetében azt írta, nem tudja, vajon 
lesz-e valaki, aki Őt a Mesterének tartja. 
Hát tényleg nem tudná? Nem érzi? Ak-
kor megmondom: igen! Van valaki, aki 
úgy érzi, nagyon szerencsés, hogy Tőle 
tanulhatott, megleshette Őt munka 
közben, az Ő útmutatásával, tanácsai-
val a tarsolyában foghatott tollat. Igaz, 
ez a valaki sosem fog túlnőni a Meste-
rén, de van türelme kivárni a pillanatot, 
amikor ki lehet mondani: KÖSZÖNÖM! 
Nagyon hálás vagyok Neked!

Végszóként talán még annyit: szeret-
nék harminc év múlva, a bogácsi pin-
céd előtt, egy jófajta nedűvel koccin-
tani az egészségedre! Akkor talán már 
arra is lesz időnk, hogy végre megér-
tesd velem, mi a különbség bor és bor 
között. (Mert ha már a vallomásoknál 
tartunk: eddig mindig csak színleltem, 
hogy értem, miről beszélsz a borok 
kapcsán. Remélem, megbocsátod…)

(2017)

(Tokaji Edit óvodapedagógus, újság-
író, a Tiszaújvárosi Krónika, a Tisza TV és 
a Rádió 35 munkatársa, önkormányzati 
képviselő.)

Sajtónapi ünnepség Tiszaújvárosban. Balról jobbra: Halászi Aladár, Tokaji Edit, Hajdu Imre, Oláh György

Tokaji Edit
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A búsképű lovag,  
kinek egyetlen fegyvere a szálKA...

...amit olykor-olykor önmagába szúr

Tokaji Edit előző oldalon olvasható írásában megemlít egy Hajdu Imre jegyzetet. Következ-
zen most ez is... és még néhány hasonló SZÁLKA a sok közül, a szerző 2007-ben megjelent Szél-
malomharc című kötetéből.

Volt pályám elején egy mentorom, 
Schmidt Sándornak hívták, aki cikkeit 
szülővárosa után, Pozsonyi Sándorként 
írta alá.

Sokáig volt a rovatvezetőm, de én 
idősebb, tapasztaltabb bátyámnak, fél-
szemmel mindig rám vigyázó pótapám-
nak tartottam őt. Hogy végül is ennyi év 
után még mindig e pályán vagyok, ezt 
egyedül neki köszönhetem.

Mindig ellátott tanácsokkal, hogy ezt 
így, azt úgy. Riport- és interjúalanyaimat 
valami csoda folytán szinte mind ismer-
te, így mindig előre figyelmeztetett: ki-
nél, mire ügyeljek, kihez, hogyan köze-
ledjem, kinek, hogyan tudom a nyelvét 
megoldani. 

Arra is elégszer intett, hogy kerüljem 
az „újságíró betegségeket”. Vagyis ne 
kártyázzak, ne igyak, ne higgyek a nők-
nek! (Utóbbiakkal kapcsolatos tanácsát 
bevallom, nem mindig fogadtam meg, 
meg is bántam nem egyszer!)

Amikor megismertem, fiatalabb volt, 
mint én most…

…nincsenek illúzióim. Tudom, nem 
lesz senki, aki rólam így fog megemlé-
kezni.

*
Mostanság, éppúgy, mint rendszer-

váltás előtt – sőt most talán még in-
kább! – a CSILLAGOKTÓL továbbra is azt 
várják, hogy csupán 220 volt feszültsé-
gen és 60 watt teljesítménnyel izzanak, 
s közvilágításba segítsenek be.

Tekintetes Urak és méltóságos Elvtár-
sak! A CSILLAGOKAT nem azért terem-
tette a Gondviselő, hogy sáros, perem-
kerületi utak villanypóznáin pislákolja-
nak!

Hogy az erős fényt a vakondok nem 
szereti?

Már bocsánat a kifejezésért, de pokol-
ba a vakondokkal!

*

Régen látott, s hallott, egykori kolléga-
nőmtől kaptam – meg is lepődtem raj-
ta – SMS üzenetet.

Azt írta: „Teljesen magam alatt vagyok. 
Elkeseredésemben épp az imént ittam 
meg egy üveg bort. Mondd, leszek én 
még normális?”

Röviden válaszoltam neki: Ugyan mi-
nek?

*

A világhírű, német gyökerű amerikai 
író, Kurt Vonnegut leírt egy kis történe-
tet. 

Ez egy bankrablóról szól, aki – mivel 
csak a gazdagokat és erőseket fosztot-
ta ki, tehát nem sunyi szélhámos, ha-
nem sportember volt –, nagy népsze-
rűségnek örvendett a múlt század hú-
szas- harmincas éveiben az amerikai 
kisemberek körében.

Ez a bankrabló, akit John Dillingernek 
hívtak, végül mégis lebukott, egy mo-
ziból kijőve, lelőtték a rendőrök. A vele 
együtt lévő barátnője ugyanis elárulta 
a rendőröknek, hogy aznap este mozi-
ban lesznek. S hogy azok a tömegben 
felismerjék őket, a hölgy arra az estére 
feltűnő, narancssárga ruhát vett ma-
gára. Ezt tudták a rendőrök, s jól cé-
loztak.

Az áruló, a narancssárga ruhás szere-
tő, egyébként magyar volt. Ezért idé-
zi Vonnegut kis története végén a régi 
amerikai mondást: „ha magyar a bará-
tod, nincs szükséged ellenségre”.

*

A karácsonyi bevásárlás finisében 
történt, hogy elhaladtam az általam 
egykor annyira kedvelt, nagyforgalmú 
könyvesbolt kirakata előtt, s belátva az 
üvegen, döbbenten konstatáltam: az 
üzletben a két unatkozó eladóhölgyön 
kívül, egyetlen vásárló sem tartózko-
dott.

Bezzeg a közvetlen szomszédságá-
ban, az ugyancsak régóta működő bor-
kóstoló – ugyanúgy, mint régen –, most 
is tele volt törzsvendéggel.

Mindebből csak egyre következtet-
hettem: manapság már csak az alkoho-
listák hűsége szilárd.

*

Álmomban én voltam „ferencjóska”, s 
itt a városban járva megkérdezték tő-
lem:

- Hogy tetszik Mezőkövesd?

- Minden nagyon szép, minden na-
gyon jó, … mindennel azért mégsem 
vagyok teljesen megelégedve – felel-
tem.

Akik e válaszból arra a következte-
tésre jutnak, hogy mégsem én vagyok 
„ferencjóska”, azok természetesen nem 
tévednek.

A válaszomat viszont ébren is megis-
métlem. Most már a magam nevében.

*

Írni sohasem volt veszélytelen foglal-
kozás. Mert aki ír, az általában gondol-
kodik, s aki gondolkodik, annak ugye 
van véleménye, van elmondanivaló-
ja…

…s ez viszont nagyon zavar(hat) 
egyeseket. Mit zavar(hat)! – egyenesen 
felháborít(hat)! Manapság különös-
képp. Mert az írás lázadás. Ahogy Márai 
mester mondja: lázadást jelent a töme-
gek törvénye és gusztusa ellen.

Miért? Például azért, mert egyéniség 
van az írott szó mögött.

A törpék között nincs helye a 
Gulivereknek! – ez a liliputiak első szá-
mú törvénye.

Az amúgy széthúzó és marakodó tör-
pék, ebben az egyben nagyon is egyet-
értenek.
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Czipott György

álom, 
diszjunkció

Nem voltam
fontos senkinek,
csak egy, ki
mindenért fizet,
téblábol
bennem a mosoly,
 téblábol
 bennem a mosoly.

Hát lettem
lajstromos bolond,
nem hallik
bármit is ha mond,
hadd törjön
kőbe hogyha rúg,
 hadd törjön
 kőbe hogyha rúg.

Álmomban
mennylik fönn az ég,
sírásom
számontartja még,
megválthat
mind, ki megszeret,
 dúdolgat
 angyaléneket.

Laboda Kálmán

Este Csáter apó 
pincéjében

Hajdu Imrének, baráti szeretettel

hallgat a bor a hordókban
a pince mélyén,
nem zavarja már
a lopó fullánkja,
kivéve belőle
legjobb részét
/talán a szívét?/

hallgat a sok gondolat
a gazdában is
ki asztalra könyököl,
vagy öklére hajtja fejét

a nyugalom, a csend,
az összegzés ideje ez

a csendet emberi lépések
zaja nem töri meg

a bor a csendes sötétben
tudja folytatni titkos
munkáját, s lesz egyre
fínomabb, egyre nemesebb

a gazda gondolatai is
érnek, miközben kortyol
a pohár borból, mit még a
délelőtt kivett,
s talán biztos lesz majd
egy, mellyel másnap
tovább indulni tud

ha a nap felkel…

Varga Rudolf

Eposz helyett
Hajdu Imrének

Kedves Imre! Úgy ám …
Baj, ha áll a bál… tán?
Jól esne egy pint még
Torkom háza táján.
Magyar bor a jó bor.
Tudja minden sógor,
Koccinthatunk. Rád, rám,
Juszt sem sok a jóból!

Faragtam egy rímet,
Nem kell érte óbor,
Jó lesz nekem fizetségnek,
Eme sorok címzettjének
Frissen csapolt hordójából,
Az idei bogácsiból
Egy nagy findzsa, meg száz icce,
Plusz még száz pint, és flaska
BOR, BOR, BOR …

Kedves Imre! E rímre
Eposzt ígértem, de …
Eposz bizony nem lesz,
Korty nélkül nincs ihlet.
E vers így csak
Annyi strófa, ahány
Méter a penészfalú pince.
Mert lírából
Keveset visel a kor,
S az ész is csak addig ér,
Még tart a jó bor.
Egy butellával még bevágok.
De aztán ácsi!
Kivárom a Borfesztivált,
Akkor majd lesz
Fesztiváli Fődíj.
Meg két butykos, igazi
BOG-ÁCSI!

Cseh Károly

Cégtábla
Hirdeti, ím, mint egy páter,
Herr Imre Hajdu von Csáter:
borom láva, pincém kráter,
veszejtsd bele magad, fráter!
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szabadnak születtél!
Beszélgetés Bródy Jánossal

- Te Tini! A mi generációnk első 
nagy élménye a foci volt, aztán meg 
– már középiskolásként – a zene. Az 
az új hang, amely tulajdonképpen a 
Beatles-szel vette kezdetét a világon, s 
nálunk az Illés, az Omega, a Metró, az 
Atlantisz együttesekben „öltött testet”. 
Az akkori focit és azt a zenét összevet-
ve, minap az a merész képzettársítás 
jutott eszembe, hogy Te voltál az akko-
ri beat-pop zene Kocsis sanyija. 

– Miért? Mert én is leginkább a feje-
met használom? 

– Igen, azért is. A szövegírás ma-
gas fokú, nagyon intellektuális tevé-
kenység. Ilyen szinten pedig szó sze-
rint költészet. De azért is a hasonlat, 
mert volt benned, a megjelenésed-
ben valamiféle csodálnivaló titokza-
tosság, irigyelt intelligencia, akárcsak 
Kocsis sanyi játékában. Ő kicsit szeb-
ben futballozott, mint Puskás. Ráadá-
sul ő volt a legszebb fiú az aranycsa-
patban, mint ahogy Te is az Illés zene-
karban, bár ez utóbbi inkább már csak 
a lányrajongók szemében volt érdem. 

– De remélem, elhiszed nekem, hogy 
nem ezért lettem zenész. Megjegyzem, 
a legeslegelején fogalmam sem volt 
róla, hogy az egészből mi fog majd ki-
sülni. Talán tudod, én a szakképzett-
ségemet tekintve villamosmérnök va-
gyok. Amikor az egyetemre jártam, a 
zenélést mindössze hobbinak tekintet-
tem. Az első időkben  mindenképpen, 
még az Illés zenekarban is! De aztán 
több lett belőle.

– Ezt mikor kezdted érezni? 
– Amikor bekerültem a zenekarba, ak-

kor még angol - amerikai számokat  ját-
szottunk, azokat, amelyeket a luxem-
burgi rádión hallgattunk, vagy leme-
zesek hoztak nyugatról. Akkor vált az 
egész dolog komollyá, amikor első-
ként Magyarországon, saját számokat 
kezdtünk el játszani az Illés zenekarral. 
Ez szorosan összefüggött azzal, hogy a 
zenekar ’65 elején átalakult, s a Szöré-
nyi testvérek csatlakoztak a csoporthoz. 
Különösen Leventében volt rendkívül 
sok eredeti kreativitás. Tulajdonképpen 
vele írtuk az első magyar anyanyelvű 
rockszámokat. Az én szerepem az volt, 
hogy a magyar zenéhez magyar szöve-
get írjak, és ezt a zenekarból leginkább 
én tudtam. Úgy is mondhatnám, én vol-
tam az első, aki ehhez a zenei stílushoz, 

magyarul szövegeket kezdett el írni. És 
így lettünk Leventével a műfaj egyik 
alapító szerzőpárosa, mint a Beatlesben 
Lennon és McCartney. 

– Apropó Beatles… 1962. október 
24-én került fel az angol slágerlistára 
az első Beatles sláger. s több mint öt-
ven éve annak, hogy első filmjük, az 
Egy nehéz nap éjszakája című elké-
szült. Mennyire volt meghatározó, be-
folyásoló az akkori magyar zenei élet-
re a Beatles zenei stílusa? 

– Jelentős mértékben. De nem csak a 
magyar zenei életre! Az új zenei hangzás 
forradalmi változásokat idézett elő. En-
nek meghatározó eleme volt az elekt-
ronikus hangkeltés, az erősített hang-
zás, ami nagyon megváltoztatta a ze-
nei kifejezések lehetőségét. A gitár, ami 
addig egy elég csendes, elhanyagolha-
tó hangszer volt, az elektromos erősítés-
sel meghatározó alaphangszerré vált. 
Kezdetben hívták is ezt a műfajt a gitá-
ros zenekarok zenéjének, aztán Magyar-
országon beatzenének. A lényege az 
volt, hogy három gitárral akkora hang-
erőt lehetett kelteni, mint régen egy ha-
talmas bigbanddel. Ezek a gitáros ze-
nekarok – amelyeknek a meghatáro-
zó őse a Shadows együttes volt –, gom-
ba módra kezdtek szaporodni a világon, 
így nálunk is. Az élen járók, a leghíreseb-
bek persze az angolok és az amerikaiak 
voltak, de például itt Kelet-Európában 

is rendkívül sok együttes alakult erre a 
technikára. Az Illés kezdetben dixiland 
zenét játszott, s amikor ’64-ben én oda-
kerültem, akkor még csak egyedül én 
voltam a bandában gitáros. 

– Abból az együttesből később kik 
maradtak meg? 

– Tulajdonképpen csak Illés Lajos 
és én. Egy ideig még a dobos fiú is ve-
lünk volt, de aztán ő elment, viszont jöt-
tek Szörényiék, és legvégül Pásztory 
Zoli, a dobos. És így alakult ki az a törté-
nelmi legendás zenekar, amely 7-8 éven 
át, 1973-ig, mint Illés zenekar játszott 
együtt. Aztán ebből a zenekarból hár-
man, a Szörényi testvérek és én, valamint 
a Tolcsvayéktól Tolcsvay Laci, Móricz Misi, 
Németh Oszkár kiváltunk és létrehoztuk 
1974-ben a Fonográf együttest. 

– Egyik albumodnak, amelyik 2001-
ben jelent meg, az a címe: Kockázatok 
és mellékhatások. Erre, s ennek analó-
giáján a gyógyszerekre, betegségek-
re, sőt az egész mai világra is gondolva 
kérdem: most „betegeskedik-e” Bródy 
János, vagy úgy érzi, a világban dúló 
valamennyi járvány ellenére egészsé-
ges és gyógyultnak nyilvánított? 

– Azt hiszem, gyógyultnak vagyok 
nyilvánítva. Ugyanakkor azt gondo-
lom, hogy most is sok olyan reklám jele-
nik meg, hirdetés, csábítás, amelyik biz-
tos sikerrecepteket ajánl az életre, meg 
azonnal oldódó boldogságpirulákat. S 
bizony, hiányzik a figyelmeztetés mellő-

Egy tiszaújvárosi találkozás, anno.  
A város főterén Bródy Jánossal és Farkas Zoltán polgármesterrel.
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lük, hogy a kockázatok és mellékhatások 
tekintetében érdemes tanácsért szakér-
tőkhöz fordulni. 

– Te viszont nem kínálsz sikerrecep-
teket, sem boldogságpirulákat, sze-
rintem nem is akarsz. De amit adsz, az 
mégis valamiféle patikárium. Fájda-
lomcsillapító, depresszióoldó, reményt 
keltő, vigasztaló patikárium. 

– Örülök, hogyha  így látod. Kétség-
kívül a zene harmóniájának jótékony 
hatása van a lélekre. S én igyekszem 
olyan dalokat írni és olyan zenéket ját-
szani, amelyek segítenek abban, hogy 
a harmóniát megtaláljuk, hogy az eset-
leg megbomlott egyensúly helyreálljon, 
hogy az emberek – békében környeze-
tükkel – harmonikusan tudjanak együtt 
élni. Én azt gondolom, hogy a zene és a 
művészet végül is erre szolgál. Kapcso-
latot hoz létre olyan emberek között is, 
akik egyébként a való életben egymást 
személyesen nem ismerik, vagy nem ta-
lálkoznak egymással. 

– Mitől és meddig szoktál Te boldog 
lenni? 

– Én egy kicsit filozófikus hajlamú va-
gyok, afféle bölcselkedő…

– Bocsánat a közbeszólásért… a kö-
zépkorban lehetett volna belőled szer-
zetes? 

– Nem, nem! Az aszkézis nem annyi-
ra jellemző rám. Én ugyanis elfogadom 
az élet örömeit, bár nem tartom nagyon 
fontosnak, hogy mindenáron megsze-
rezzem azokat. Amit az élet ad, azt igyek-
szem jó érzéssel megélni. Ami viszont a 
kérdésedet illeti, a boldogság – ahogy 
már sok évszázadon át filozofálnak róla 
– nagyon nehezen elérhető állapot. Ál-
talában az emberek azt gondolják, hogy 
a boldogsághoz mindig az hiányzik, ami 
nincs. De ha meglesz, ami addig hiány-
zott, akkor kiderül, hogy még mindig 
nem vagyunk boldogok, mert még va-
lami mindig hiányzik. És lehet, hogy ép-
pen az hiányzik, ami addig megvolt, de 
amit feláldoztunk most azért, hogy va-
lami mást kapjunk helyette. Ezért szok-
tam mondani azt, hogy a boldogság az 
inkább csak egy rövid, átmeneti álla-
pot. Valójában az embereket két dolog 
teszi boldogtalanná. Az egyik, ha a vá-
gyait, és az álmait nem tudja beteljesíte-
ni, de a másik ok ennek épp az ellenke-
zője. Nevezetesen, hogy az álmok, a vá-
gyak, az elképzelések ugyan teljesülnek, 
ám az ember nagy gyakorisággal azt 
érzi akkor is, hogy éppúgy boldogtalan, 
mint annak előtte volt. Úgyhogy becsül-
jük meg azt is, ha csak „ egy hétig tart a 
szerelem”, vagy ha a reménytelen szerel-
mek és a beteljesült csalódások között 
rövid időre, átmenetileg megérint ben-
nünket valami, amit boldogságnak szok-
tunk nevezni. 

Hajdu Imre

Fecske Csaba

Egy hetvenkedőhöz
(Hajdu Imre 70. születésnapjára)

Bármennyire hihetetlen,
elérkezett ím a hetven,

az idő gyorsan lépeget.
Nyitott könyv a te életed.

Ha az ember immár hetven,
nem szuperhős, nem egy Batman,

tilosban nem érik tetten,
a csalfa nőktől megretten,

nem fut már busz és nők után,
nem dél ez, bágyadt délután.

Menyecskéktől csókot nem lop,
szeretője csak egy laptop.

Elmereng egy pince mélyén,
öröm cikázik át énjén.

Pincézni jó, elismerem,
hol szőlő van, bor is terem,
a jó bortól jókedv terem.

Lelkem sokszor fölhergelted,
szívvel kináltad Zweigelted.

Legyen nékem jó szokásom,
borozzunk együtt Bogácson!

(Fecske Csaba 
József Attila-díjas,  
Szabó Lőrinc-díjas,  
Pro Literatura-díjas  
Miskolcon élő köl-
tő, publicista.)

Dudás Sándor

Deresedünk
Üdvözlet Hajdu Imrének

Mint mezítlábas talpat régen,
szívet pirit a magyalosi rög
s erdőt sirat, kivágott édent.
mezsgyéjén varjú röhögve köhög.

Kökénykék szemmel kacsint ránk az ősz,
Tomor-váron nő, nő az avar,
s fölöslegesen téblábol a csősz
a Libáson; senkit sem zavar.

Gyüroldal, Vénhegy, Cserje, Kőkötő
elhalkul lassan, fácán, ha rikolt,
Ábrahámkán is lapul a kő,
s télre készül a Csecslyuk-pincesor.

Deresedünk. Elmúlik a nyár, 
nyarunk, de a szülőföldi táj
simogasson, ahogy Édesanyánk
szívünk felett a margarétát.

(Dudás sándor 
Bükkalja halk szavú 
poétája, több kötet 
szerzője. A versírás 
mellett a festésze-
tet is magas szinten 
művelte.)
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Hajdu 70
Bereti Gábor

Régóta gyanítom, a felejtés ellen 
ír az ember. Hogy rögzítse a maga és 

utódai számára emlékeztetőül és tanulságul mindazt, ami az 
életben történik, történt vele. S ennek az önmagában is hasz-
nos és fontos tevékenységnek a szépírás, a nyelv eszközével tör-
ténő választékos, szépérzetet keltő változata. Ahogy a tudomá-
nyos nyelv pedig, mindennek a feltáró, analizáló, a természeti 
valóságnak (lényeg 1) fogalmi szinten történő visszatükrözése. 

A szépírás és a tudományos nyelv közötti hatalmas területen 
helyezkednek el pl. a hétköznapi, vagy az ismeretterjesztő nyelv-
nek azon változatai, mint pl. a szociológia, vagy inkább a szoci-
ográfia is, melynek Hajdu Imre a nagymestere. Ez a műfaj a tár-
sadalmi valóságnak (lényeg 2) azon terepe, melyen a mindenki 
számára érthető módon megfogalmazott művek sokasága szü-
letik. Nem véletlen tehát, hogy belakva e széles terepet, Hajdu 
Imre is a maga negyvennél  több könyvével – azért nem tudok 
pontos számot mondani, mert lehet, azóta kiadott egy újabbat 
– egy termékeny és gazdag életpályát tud maga mögött.

Hajdu Imre tehát termékeny és jó tollú szerző, aki, kerüljön 
bármi is érdeklődésének homlokterébe, tollhegyre tűzött té-
máját mindig mesterségének, az újságírásnak az aranyszabá-
lyát követve, hogy a feszültséget, az érdeklődést az első sor-
tól az utolsóig fenn kell tartani, kifogástalanul oldja meg. Nem 
vész el tekervényes rébuszokban, mondatlabirintusokban, ha-
nem a rutinosan, jól fogalmazott sorok sodró erejével szolgál-
ja ki, mondhatnám, kápráztatja el olvasóit. A hétköznapi zsur-
nalizmust jóval meghaladó stílusát a népi írók, a falukutatók 
látás és gondolkodásmódjával hatásosan erősíti, de munkái-
ban az olvasó Jókai mesélő, vagy Mikszáth békebeli, anekdo-
tázó kedvével is találkozhat. Mindezt a maga stílusának jelleg-
zetes karakterjegyeivel felruházva, gazdagítva.   

 Hajdut élvezet olvasni. Pontos, tiszta, magával ragadó. Is-
ten adta képessége, hogy írásaival úgy rögzítse, vagy idézze 
fel az eseményeket, hogy azokat az olvasó ismét, mindig, újra 
és újra átélhesse. Mintha valamely élmény nem a múltban, 
hanem épp az imént történt volna meg vele. Emlékszem pél-
dául arra a szinte revelációként ható érzésre, amit annak ide-
jén a Jegenyék a Kubikban című könyve olvastán éreztem. S 
íme, most, hogy e baráti köszöntőhöz ismét átlapoztam szá-
mos munkáját, ez a könyve újra abban a régi, felemelő, mond-
hatnám megrendítő élményben részesített. Ámbár kétségte-
len, hogy a katartikus élmény újraéléséhez személyes érintett-
ség is szükségeltetett.

Munkái közül mindazonáltal számomra a Találkozzunk 
Csáter Apónál! a legkedvesebb. Imre, szólíthassam így, hi-
szen a nagybetűsben, a nagybetűs életben is tegeződni szok-
tunk, ebben a könyvében avatott szerzőként járja körbe szű-
kebb hazánkat, a megye, Borsod-Abaúj-Zemplén kedves tá-
jait. A tájhaza szinte minden szegletéhez van egy-egy jó sza-
va, s minden szavából kötődés, figyelem és szeretet árad. 
Bárhányszor lapozzam is fel könyvét, az élni jó, az itt élni jó 
felemelő érzése vesz erőt rajtam. Imrének ez a könyve többet 
ad az ismeretnél, az odaadó szorgalommal összegyűjtött is-

meretre alapozó hazaszeretet érzésével ajándékoz meg. Vala-
mi olyannal, amire itt és most nagyon nagy, mondhatni ége-
tő szükségünk van. Hajdu Imrét ez a könyve egy két lábbal a 
földön álló, de magasan az átlag fölé emelkedő, messzire látó 
embernek láttatja.

De van még valami, ami Hajdu Imre Találkozzunk Csáter 
Apónál! című könyvét emlékezetesebbé teszi a többinél. Ez 
pedig a genius loci, a hely szelleme, ami e kis dél-borsodi falu, 
Bogács pincesorán, mert egy borozóvá átalakított pincéről 
van szó, megérinti az odalátogatót. A könyv hátsó borítóján 
látható a fotó, s a fényképen, előtérben a szűkebb családdal, 
s a Csáter Apó Pincéje cégtáblával a helyiség bejárata. Már a 
kép is sejtet valamit abból, hogy ez a hely nem csupán a dio-
nüszoszi örömöket keresők találkahelye, de szellemi erővona-
lak fókuszpontja is. S hogy Hajdu Imre, a Csáter Apó Pincéjé-
nek gazdája az, aki itt a jó bor, a mindenkori humanizmus és 
a tollal művelhető írói, lateiner mesterség jótéteményeit sze-
mélyében egyesíti. 

Maga a pince nem nagy. A soron van tőle tágasabb, fénye-
sebb is. Kis társaságunkkal, Péchy Tibor barátom vezényletével, 
sajnos már nem lehet közöttünk, magam is megfordultam jó 
néhányban. Ám ha azon híres, jeles emberek, főleg a színész-
világból származók sorára gondolok, akik vendégként megfor-
dultak Csáter Apó pincéjében, elég, ha csak a könyv első borí-
tójára vetünk egy pillantást, akkor beláthatjuk, hogy ez a hely 
a maga nemében párját ritkítja. S ha most a magyar színházi 
élet színe javának a névsorolvasásától el is tekintek, azért szű-
kebb mesterségem, az íróvilág, igaz némileg szerényebb név-
sorát azért megemlítem. Abban a sorrendben, ahogy a szerzők 
a könyvben bordicsérő verseikkel szerepelnek: Dudás Sándor, 
Dr. Pázmándy László, Varga Rudolf, Fecske Csaba, Cseh Károly 
és Szabó Bogár Imre. 

Szabó Bogár Imre klasszikusan szép, máig hervadatlan, aktu-
ális sorait idemásolom:

Bogácsi üzenet
Hallod-e Vándor, vidd hírül a brüsszelieknek,  
Nemcsak a bor jó itt, s nemcsak a birkagulyás!
Ömlik a hévíz, isteni gyógyszer a sok nyavalyára:  
Estefelé már dalra fakadnak a némák. 
S táncol a sánta, a béna a Csáter apó-ős pincesorán.
Szorgos az ember, meg csupa szív. Nem álnok a jó szó!  
Nyitva az ajtó, mert őket is várja Bogács!

A hangulatot, s a helyiség múzsáktól felszentelt voltát a fa-
lakon a fent említett költők némelyikének egy egy verse, vers-
részlete erősbíti. Ottlétünket fénykép őrzi. Lehet, hogy a hal-
hatatlanok közé így mi is besorolódunk?

Hajdu Imre életében minden Bogácsról indul ki és minden 
ide tér vissza. Bár aktív újságíró korának otthonául a megyei 
lapot tarthatjuk számon, igazi életműve mégis könyveinek so-
kaságában öltött testet. S ez, akárhogy nézzük is, már nem-
csak egy, de bizony egy másik szakma is. Ám, mikor Hegyi Jó-
zsef dédpapa a Cserépi úti legelő mentén, még valamikor a 
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tizenkilencedik század utolsó dekádjában elkezdi ásni pincé-
jét, a ma ismert pincesor első darabját, a majdan megszülető 
kis Imre dédunokának már egy harmadik szakma is kinéz. Egy 
viharos évszázad és egy szerencsés öröklés után, Imre a múlt 
évszázad hetvenes éveit követően, feléleszti lassú romlásából 
azt a pincét, s beleszeretve az így felkínálkozó lehetőségbe, is-
mereteit a borász és a vendéglátós szakmákkal is gazdagítot-
ta. S tegyük hozzá, sokunk örömére.  

Az elmúlt évtizedben a mi társaságunk is gyakori vendége 
volt a bogácsi Márton napi libafuttató rendezvényeknek, ami 
kulturális és gasztronómiai élmények kínálatával hívta fel ma-
gára a figyelmet. Mondanom sem kell, ezeknek a megálmo-
dója, megszervezője szintén a mi ünnepeltünk. Persze a sze-
rencse is a keze alá dolgozott. Hogy ifjú borászként kipróbál-
ja magát, indult az 1992-es tállyai borversenyen. S láss cso-
dát. Mindjárt az első alkalommal egy arany, egy ezüst, és egy 
bronzéremmel tért haza. Ha itt nem mosolyog rá a szerencse, 
lehet, hogy a bogácsi gasztro- és borkultúra története is más 
irányt vesz. S akkor Bogácsnak nem marad más, mint a ven-
dégek számára egyébként ugyancsak gazdag programot kí-
náló hévízkultúra. Ám a siker nyomán a következő évben már 
helyben is rendeztek borversenyt, mi több, néhány év múltán 
megalakult a régió borászait és marketingeseit tömörítő Szent 
Márton Borlovagrend. S tanúsíthatom, hogy az Imre vezényel-
te testület – hiszen ő a borlovagrend kancellárja is –, színes, 
látványos, humoros délutánjai a Márton-napi rendezvények 
emlékezetes színfoltjai. 

Említettem volt, Hajdu Imre magas „hőfokon” űzi mestersé-
gét, mesterségeit. Újságcikkei kiválóak, könyvei érdekfeszí-
tőek, bora tüzes, vendéglősként sokoldalú. Ennyi bőven ele-
gendő a dicsőséghez, a megérdemelt elismeréshez. És ha eh-
hez olvasóinak még a személyes élményei is társulnak, társul-
hatnak, mint könyvei, megannyi írása esetében, akkor Imrét 
semmi sem menti meg a halhatatlanoknak járó megdicsőülés-
től. No, de ne ragadtassuk túlzásokra magunkat. Elég, ha egy 
két írása kapcsán csupán én magam érzek így. A Találkozzunk 
Csáter Apónál!  című könyve számos írása ébreszti, ébresztette 
fel bennem a cikkekhez kapcsolódó személyes érzület többle-
tét. Hiszen megyénk számos helyét magam is bejártam, s az 
„eredeti” élmények az ő kalauzolásával újra és újra megeleve-
nedtek bennem. De most nem erről kívánok szólni.

A Jegenyék a Kubikban című könyve is tartogatott megle-
petést számomra. Imre ebben a könyvében a Miskolci Vasutas 
Sport Club, az MVSC száz éves élettörténetét foglalta össze, 
a klub 2011-ben betöltött centenáriuma alkalmából. S ahogy 
olvastam a könyvet, egyre nagyobb izgalom vett erőt rajtam, 
s mint éjjel a bogarakat a fény, úgy vonzott a klub életében ki-
emelkedő 1959-es esztendő krónikája. Hiszen ekkor, a labda-
rúgó NB I. 1958-1959-es szezonjában az élvonalban játszott a 
csapat. S akkor mi, az apám, a szomszéd bácsi és én a tíz éves 
„ős-miskolci”, lelkes, meccsre járó Vasút drukkerek voltunk. Ki 
nem hagytunk volna egyetlen meccset sem. 

Máig jól emlékszem arra a napra. 1959. április 12-ét írtunk, 
amikor hárman kiléptünk házunk udvarának kapuján, s a 
Lévay József utca 10-ből gyalog indultunk a meccsre. Aki is-
meri Miskolc helyrajzi viszonyait, az tudja, hogy ez bizony jó-
kora távolságot jelent. De akkoriban minden vasútmeccsre 
gyalog jártunk. Aznap az MVSC a BVSC-t fogadta a Kubikban. 
Rengetegen voltak, alig tudtunk befurakodni a 15.000 em-
ber közé a nézőtérre. Nagyon fontos lett volna a győzelem, 
mert a csapat kiesőhelyen állt. Emlékszem, a pályán, s a né-

zőtéren is mennyire felfokozott volt a hangulat. Végül is jó 
helyre kerültünk, az MVSC kapuját követő félkörívben áll-
tunk, ahonnan jól be lehetett látni a kapu előterét. Máig ma-
gam előtt látom a jelenetet. Az első félidő vége felé egy be-
ívelt labdára jön ki Ká rolyi, az MVSC kapusa, s együtt ugrik 
fel Gerencsérrel, a BVSC csatárával. Ütköznek a levegőben, s 
Károlyi fájdalmában hirtelen felordít. Egyszerre érnek földet. 
Gerencsér eloldalog, de lenn Károlyi mozdulatlan marad. A 
harag végighullámzik a nézőtéren. Mindenki felugrik, kiabál, 
üvölt, az öklét rázza. Hihetetlen, szinte ’56-ra hajazó jelenet. 
Zsigereinkben még munkáltak az emlékek. Károlyit ájultan, 
hordágyon vitték le a pályáról. 

Mi történt? Mindenki ezt kérdezte. S kérdem, kérdezzük ma 
is. Akkoriban az a pletyka járta, hogy Gerencsér a levegőben 
a labdáért nyújtózó Károlyi gyomorszájába öklözött. A moz-
dulatot ugyan nem láttam, de még ma is határozottan emlék-
szem, hogy a levegőben nyújtózó Károlyi felordít, s  tehetetle-
nül hull a földre. S valószínűleg oly szerencsétlenül, hogy a fe-
jét beverve vesztette el az eszméletét. Kedves Imre! Hogy mi 
történt, azt sajnos a Te könyved sem világította meg ponto-
san. Mindétig a kimerítő válasz hiányában élek. Úgy látszik ez 
is olyan kérdés marad, mint annyi más, ami a történelem mély-
séges mély kútjába hullva örök titok marad.

Ám, hogy korunkból még is annyi minden megőrződik és 
örökítődik, azt neked is köszönhetjük. Köszöntünk hát és kö-
szönjük munkásságodat!

(Bereti Gábor író, költő, kritikus, a Magyar Írószövetség tagja.)

Leonyid Volodarszkij

Bogácsi bor 
mellett időzve

Író is meg örök borosgazda.
Megfér-e együtt ez a két személy?
Így párosítva – furcsa és nehéz.
Mikor a menyek ura kiszabta,
milyen is legyen majd a termete,
s miféle lelket leheljen bele:
a bibliai bölcsektől vette
az ősi mintát s megteremtette
magyarnak végül, s jókedvvel telt meg
maga is, mikor reá tekintett.
S lőn Hajdu Imre meg a jó bora,
s lőn Hajdu Imre s könyvei sora.
Szívből támadhat mindig csak élet.
Egymáshoz közel húzzuk a széket
asztalánál, míg mesél a gazda.
Magáról szól.
Üledéke, zacca
se éltének,
se borának nincsen.
Tartsd meg ilyennek végig őt, Isten!

2012. szeptember 24.
Cseh Károly fordítása

(l. Volodarszkij orosz költő, a kortárs költészet kiemelkedő alakja)
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A legmagasabb jegenye
Apropó... Az előző oldalon olvas-

ható írásban a szerző, Bereti Gá-
bor említett egy nagyszerű kapust, 
akit Károlyi Józsefnek hívtak. Gá-
bor azt az ominózus BVSC elleni NB 
I-es meccset 11 évesen látta. Miként 
Hajdu Imre is, aki 12 évesen szoron-
gott a jelenlévő 15 ezer néző között, 
a Kubik lelátóján. Imrét, felnőttként 
az a megtiszteltetés érte, hogy Ká-
rolyi Joci bácsi barátjává fogadta. 
Sőt, neki jutott az a szomorú köte-
lesség, hogy 2005-ben, amikor a vá-
logatott kapus elhunyt, ő búcsúz-
tatta el ezt a ragyogó sportembert a 
vasgyári temetőben. Mindezt az írás 
is megörökítette. Íme...

Károlyi Józsefet 2005 áprilisában az 
„égi futballválogatottba” igazolta át a 
Teremtő. Számomra óriási megtisztel-
tetés volt, hogy 2005. április 17-én, a 
diósgyőri vasgyári temetőben, a játé-
kostársak, a szurkolók nevében én bú-
csúztathattam a földi pályáját befejező 
Károlyi Józsefet. A végső búcsúztatón 
nem korábbi klubja, a DVTK, hanem az 
MVSC egykori sportolói álltak „díszőr-
séget”, zöld-fehér karszalaggal, s kezük-
ben egy-egy szál fehér szegfűvel. A bú-
csúztató főszervezője az MVSC részéről 
Béki Károly volt.

Amit pedig ott elmondtam, az egyik 
legnagyobb – ha nem a legnagyobb – 
borsodi labdarúgó temetésén, 2005. 
április 17-én, 14 órakor a vasgyári te-
metőben, a következő:

„Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Tisztelt hozzátartozók!
Tisztelt Sporttársak, Sportbarátok, 

Szurkolók!
Az embernek – az idő múlásával – 

szembe kell néznie a könyörtelen való-
sággal: megfogyatkoznak példaképei, 
megfogyatkoznak barátai.

Mondom ezt most, amikor itt hagyott 
bennünket gyermekkorom óriásként 
tisztelt bálványa, a mindig híres borso-
di, miskolci labdarúgás legendás alakja, 
Károlyi József.

Elment ő is, s elment vele egy újabb 
álom! Egy álom azok közül, amelyek 
gyermekkorban fogantak, születtek, 
s aztán egy életen át részei, élményei, 
valamiféle tápláló emóciói maradtak 

az embernek akkor is, amikor már fel-
nőtt lett, sőt később is, amikor megöre-
gedett.

Álmok, legendák, istenként tisztelt 
emberek, kiknek teljesítményét, tudá-
sát szájtátva, örömtől átlényegült arc-
cal néztük egykor, s titokban arra vágy-
tunk, hogy ha majd megnövünk, akkor 
majd mi is…

Az ötvenes, hatvanas években a foci 
volt a mi szűk keresztmetszetű álomvi-
lágunk! De ezért a szűk keresztmetszet-
ért megkaptuk e szűk keresztmetszet 
összes csodáját!

S e csodák azóta is bennünk élnek, 
akár a csodatévők emléke. Sokan vol-
tak ilyenek, s egyiküket úgy hívták, Ká-
rolyi József.

Csapongok az emlékeim között. Ke-
resem az első emléket róla.

Azon a mérkőzésen – ha emléke-
zetem nem csal, 1955-öt írtunk akkor 
– a tartalékcsapatban védett. Ott szo-
rongtam én is, a mindössze 7 éves srác 
jóapámmal a diósgyőri stadionban, an-
nak ellenére, hogy örök MVSC drukke-
rek voltunk és maradtunk.

Telt ház volt a stadionban, még a kör-
nyező fákon is lógtak az emberek. Nem 
volt ez akkoriban meglepő, hisz min-
den mérkőzésen 10 ezret meghaladó 
volt a szurkolók száma, bár igaz, azon 
a bizonyos meccsen – amikor ő csak az 
előmérkőzésen, a tartalékcsapatban 
védett – mindent felülmúló volt az ér-
deklődés. A világ legjobb klubcsapata 
játszott akkor Diósgyőrben. A Puskás-
sal, Bozsikkal, Kocsissal felálló Budapes-
ti Honvéd.

A tartalékmeccsből még negyedóra 
volt hátra (ő a gyár felőli kaput védte) 
akkor, amikor bemelegítésre kifutott a 
sztárcsapat. S ami bennem örök emlék-
ként megmaradt: Puskásék bemelegí-
tés közben vele, aki állt a tartalékcsa-
pat kapujában, szóval vele beszélget-
tek. Mint régi ismerős a régi ismerőssel.

És akkor – soha nem felejtem el, 
jóapám megszólalt, s afféle magyará-
zatként mondta a látottakról: „Károlyi 
Joci valamikor nagy kapus volt. Együtt 
játszott a válogatottban Puskásékkal.”

Egy akkor kimondott szón, azon a 
bizonyos volt szócskán – hogy nagy 
kapus volt – most is elmosolyodom. 

Hogyne! Hisz nagyon jól emlékszem rá, 
hogy 4-5 évvel később, apám is vörösre 
tapsolta tenyerét Károlyi Joci remek vé-
dései láttán.

De akkor már az MVSC összeállítása 
kezdődött ezzel a megnyugtató névvel: 
Károlyi József.

Tisztelt Gyászoló Gyülekezet! Sport-
barátok!

Jó magam láttam sokszor védeni Di-
ósgyőrben Tóth Lacit, Hódi Zolit, Ta-
más Gyulát, Veréb Gyurit, Benczét, Sza-
bót, valamennyien nagyszerű kapu-
sok voltak. Akárcsak a Vasútból ismert 
Kassai, Szekeres, Berényi, Mihalovszki, 
Rapcsák, Serfőző, a Munkásból Tölgye-
si, Dargai, a Miskolci Honvédos Bayer, 
a bohóc. Láttam és csodáltam Krajnyák 
Pista bácsit Perecesen, a sajószentpéteri 
Verest és Románt.

De…, és ezzel azt hiszem nem sértek 
meg senkit, nálam e tájegység első szá-
mú klasszisa, a No 1. Károlyi József volt 
és marad mindörökre. Sőt, nem csak, 
mint kapus!

Tudom, voltak nála többszörös válo-
gatottak e vidékről. Ám ő akkor volt há-
romszoros válogatott, amikor a magyar 
futball az ég felé tört.

*
Diósgyőrbe született, s mint minden 

fiúgyermeknek ekkortájt, neki is a fut-
ball jelentette a világot.

1937-ben már a Diósgyőr kölyökcsa-
patában játszott, mint jobbösszekötő.

De a Lyukótetőn, ahol akkor grund 
volt, gyakran beállt a kapuba is.

Ám Diósgyőrben még ifiként is a me-
zőnybe játszott, mígnem 1939-ben, Sá-
toraljaújhelyen, a megsérült kapus he-
lyett Csapkay Károly, az ifik edzője őt ál-
lította be a kapuba.

S onnan nem is jött ki többé.
16 éves volt, amikor már az első csa-

patban védett. 1941 márciusában Ma-
gyar Kupa meccsen a BSZKART ellen 
debütált, majd bajnokin 1942. május 
végén a Salgótarján ellen.

A nagyon időseket kérdem: emlék-
szenek még erre az összeállításra:

Károlyi – Bohus, Felföldi – Keszthelyi, 
Soós, Rákóczi – Suhai, Pribelszky, Füzér, 
Fazekas, Turbéki?

Ez a csapat – Krucsay, Turán sérült 
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volt akkor – verte meg 1943 őszén a 
NAC-ot Nagyváradon. Aztán tavasszal 
Diósgyőrben is.

A NAC Bodolával, Lóránttal, Sárvári-
val, Perényivel – micsoda nevek – ma-
gyar bajnok lett. Az első, és sokáig 
egyetlen vidéki bajnokcsapat.

Károlyi kivédte a szemüket, nem vé-
letlenül kérte kölcsön őt a NAC az 1943 
karácsonyi tornára, ahol a Fradi, a Belg-
rád és a Sesztával, Sindelarral felálló 
Ausztria vett részt. A tornát a NAC nyer-
te Károlyival. Az Ausztria ellen például 
kivédte Jeruzsálem 11-esét.

*
Mondok egy másik összeállítást:
Károlyi – Balogh, Szűcs, Laborc – 

Kirádi, Rákosi – Egresi, Szusza, Szilágyi 
I., Puskás, Vezér, csereként Mike.

A magyar válogatott összeállítása 
volt ez 1947-ben Belgrádban, a ju-
goszlávok ellen. Károlyi József győz-
tes meccsen mutatkozott be a nemze-
ti tizenegyben, 3:2-re győztünk. A jugo-
szlávok egyik gólja Puskás öngóljából 
született. Viszont Mike rúgott egy olyan 
gólt, hogy kiszakadt a háló.

1947-ben Károlyi Józsefet leigazolta 
az Újpest. Egy klasszis csapatba került. 
Szuszával, Egresivel, Nagymarosi Mis-
kával, Balogh II. Sándorral egy csapat-
ban. Ott lett újra válogatott Svájc és Ro-
mánia ellen. Mindig győztes csapatban 
védett.

A sorsa aztán különösen alakult. 1950 
őszén visszakerült az NB I-be a Diós-
győr. Akkortájt Herceg Ferenc volt a 

kohászat első embere. Ő, meg Sebes 
Gusztáv, Hegyi Gyula agitálták – sőt Rá-
kosihoz is felvitték –, hogy neki vissza 
kell jönni Diósgyőrbe, és bent kell tar-
tani a csapatot az NB I-be,

Ígérték neki, hogy a félfordulós baj-
nokság végén visszamehet a főváros-
ba. A Fradi (az akkori Kinizsi is hívta).

Károlyi József hazajött. Bent tartotta 
a csapatot, sőt az év kapusa lett.

De vissza nem mehetett. Pártérdekre, 
munkásosztályra hivatkoztak.

Félreértés ne essék: nagyon szeret-
te a Diósgyőrt, de azt is tudta, innen a 
válogatottba kerülni szinte lehetetlen. 
Ekkor volt az, hogy nagyon megsér-
tette Sebes Gusztávot, mondván neki: 
Guszti bácsi, maga nem jellemes em-
ber. Hétköznapibb szót, kifejezést mon-
dott a nem jellemes helyett. Ezzel a vá-
logatottsághoz vezető kapu végképp 
bezárult előtte. Maradt a Diósgyőr, hol 
sok emlékezetes meccs hőse volt. 1954 
őszén a Honvéd ellen összecsapva Bu-
dai II-vel, térdszalagszakadást szenve-
dett.

Onnantól kezdve kissé mellőzték. 
Már abba akarta hagyni a játékot, ami-
kor hívta a Vasút. A felesége beszélte rá: 
csak azért is mutasd meg!

S ő megmutatta, sok-sok felejthetet-
len pillanatot szerezve nekünk, zöld-fe-
hér szurkolóknak.

Említettem diósgyőri társakat, emlí-
tettem újpesti klasszisokat, hangozza-
nak el itt is azoknak a játszótársaknak 
a nevei is, akik a Kubikban voltak tár-

sai. Tiba Sanyi, Csorba Jancsi, Buna Jan-
csi, Péter János, Zoller, Kovács, Simon, 
Homovics Bandi, Nyíri Zoli, a nagy barát 
Dobó Zoli, Siklósi Ernő (Csiga), Kallus, 
Gyetván, Palatics, Béki Karcsi, Sárosi 
Ödön, Fehér Bandi. Akit kifelejtettem, 
attól elnézést kérek.

*
Aztán Joci bá edző lett ott, a Kubikban, 

majd elnök, s a 103. helyről a 18. helyre 
hozta fel az MVSC-t az egyesületek rang-
sorában. 

Tekintélye volt. Mindenhol tudták, ki 
Károlyi József.

Kérdeztem tőle egyszer: Mit jelentett 
neki a három egyesület?

Azt felelte: a DVTK az ifjúságot, az Új-
pest a hírnevet, az MVSC a családot.

Dióhéjba összefoglalva: ennyi egy 
nagyszerű ember története.

A valóságban persze jóval több en-
nél! Mert Károlyi József élete, alkotása 
része, méghozzá kitörölhetetlen része a 
mi életünknek. Őt és társait úgy hívom 
én: az örömszerzők.

Mi szerencsések, akiknek ezekből az 
örömökből részünk volt, őrizzük ezt, 
mint a kincset.

S meséljük az utánunk jövőknek, fia-
inknak, unokáinknak. Hozzátéve, hogy 
nem mese ez: hogy volt itt egyszer köz-
tünk egy Károlyi József, egy Szigeti Osz-
kár, egy Paulás Tibor, egy Tiba Sándor, 
egy Buna János…, s voltak még sokan, 
akik azóta átigazoltak az égi csapatba.

Most mi ezt a hírt kaptuk napokkal ez-
előtt, hogy odafent az égbe, az angyalok 
válogatottja új kapust igazolt, Károlyi Jó-
zsef személyében. 

A hír hallatán mindenfelé az ország-
ban, ahol ismerik és szeretik még a focit, 
szomorúbbak lettek az emberek, s vala-
mi vigaszféleként azt mormolgatják ön-
maguknak: lám, az álomcsapat odafent 
lassan újra összeáll.

Jómagam meg arra gondolok, hogy 
előbb-utóbb nem csak az angyalok vá-
logatottja áll össze odaát. Nézve a lapok 
napi gyászjelentéseit, nekem úgy tűnik, 
a hajdani szurkolók is egyre sűrűbb so-
rokban indulnak el az égi stadionok felé.

Kedves Károlyi József! Joci bá!
Én nem is köszönök el Tőled máskép-

pen, mint így: viszontlátásra!
Te nem haltál meg, csak előrementél! 

Fogsz Te még nekünk sok örömet sze-
rezni, odaát is!

Hajdu Imre

Hajdu Imre: Jegenyék a Kubikban címmel megírta a Miskolci Vasutas Sport Club 
labdarúgó szakosztályának aranykorát. A könyvet – mint azt a bevezetőben írta –:  

„...mindenekelőtt vasutas apámnak, Hajdu Gézának ajánlom, aki míg élt,  
a Kubikban volt a legboldogabb.”
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A címet az a számtalan közös em-
lék meg kötődés adta, mely a fenn-

állásának hetedik évtizedes jubileumát ünneplő Hajdu Imre 
és a laudációt tétován elrebegő szerző között az eltelt idő-
szak alatt halmozódott fel. Apáink azonos munkahelye (MÁV), 
az alma mater (Földes Ferenc Gimnázium) némi fáziskéséssel 
bíró szinonimája, a gyermek- és ifjúkori lakóhelyek közelsége 
(Martin-és MÁV-telep) és nem utolsó sorban az a több mint 
negyedszázad, amit családjaink ajtószomszédként éltek meg 
a Melinda utcai társasházban.

Egymás között soha nem esett szó arról, hogy mindketten 
irodalomszeretők vagyunk, publikálni mind mennyiségben, 
mind tehetségben csokornyi borostyánnal előzöl meg. Nem 
kellett bizonygatnunk sportszeretetünket, és szerénytelenség 
nélkül állíthatom, beleférünk abba a képzeletbeli válogatott-
ba, amelynél jobbat, lelkesebbet és avatottabbat lokálpatrió-
tákból nehezen állítanának össze.

Ha Te nem vagy, vajon egy-két emberöltő múlva ki emlé-
kezne arra a sok miskolci gyógyító orvosra, kiknek a zöme már 
nem él?  Vagy az átépítés előtt álló MVSC pálya (a legendás 
Kubik vagy Gödör) büszke jegenyéire és nagyszerű futballis-
táira? Vagy a csapatsportágban a megyében elsőként magyar 
bajnoki címet szerző kézilabdás „nefelejcsekre”? A Bikszegi 

Jegenye és nefelejcs
Dr. szádeczki zoltán

István-vezette általános iskola csupaszív és odaadó tantestü-
letére?

Újságíró lettél. Vezetted az Észak-Magyarország mező-
gazdasági rovatát, majd főszerkesztő-helyettesként és az Új 
Északnál főszerkesztőként  dolgoztál. A publicisztikát tanítot-
tad is, és elárulhatom: tanítványaid tiszteltek és szerettek fel-
készültségedért.

A tiszaújvárosi évtized is sikeres és termékeny korszak volt, 
noha azt már nem követhettem teljességgel. Kezed nyomát 
őrzik a Krónikák és kollégáid tisztelgő emlékezései.

A köszöntő – mint műfaj – nem ismer kötöttséget. Témája 
pedig döntően alanyától függ. Az én alanyom szerény, ennél 
már csak a köszöntő képességei szerényebbek. 

Szívből kívánom, hogy a Bükk alján, a szép fürdőhelyen jó 
borokkal koccintva és derék cimborákkal adomázva még so-
káig őrizd emlékeidet. Az sem baj, ha írásban is megosztod 
mindazokkal, akik várják a Hajdu-sztorik hagyományőrző és 
kultúrateremtő gyümölcseit. 

(Dr. szádeczki zoltán Miskolc megyei jogú város nyugalma-
zott címzetes főjegyzője. Munkássága, szakmai tapasztalata, 
emberi magatartása elismeréseként a Gálffy Ignác Életműdíjat 
adományozta számára a város.)

Hajdu Imre: Zöld-fehér nefelejcsek című könyve az MVSC magyar bajnokságot nyert női 
kézilabacsapatának történetét dolgozta fel. Ez a kép a könyv bemutatóján, 2010. március 4-én készült 

Miskolcon, a Vörösmarty Művelődési Házban. A képen balról jobbra a kötet főszereplői:  
Árpád Jenőné, Győrffy Endre (a csapat legendás edzője), Kassai Lászlóné, Hajdu Imre,  

Kossárik Nándorné Polgár Mariann, Lövei Ilona
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Egy régi játszótárs üdvözlete

A város is megszeretett Téged

Dr. Kása Miklós

Farkas zoltán

Kedves Imre! 55 éves barátsá-
gunkra visszatekintve, számtalan 
kedves emlék és diákcsíny villan fel a 

földesista időkből. Szeretett osztályfőnökünk, PAPA (Dr. Mádai 
Gyula) többek között a néprajzkutatás rejtelmeibe is beava-
tott minket. Vidéki gyűjtőmunkáinkon is Te voltál a csapat-
kapitány. Írói vénád, humánumod és tehetséged a mai na-
pig csodáljuk. Szeretünk azokért a gondolatokért, amelyeket 
megosztottál velünk az érettségi találkozókon, és a sajnos már 
„előre ment” osztálytársaink búcsúztatásán. 

Ez alkalomból is szeretnék köszönetet mondani azokért az 
írásokért, tanácsokért, amelyekkel hozzájárultál a Szent Fe-

renc Kórház megmaradásáért vívott harcunk ideiglenes sike-
réhez. (Sajnos, végül a politika erősebb kutyának bizonyult) 
A Szent Ferenc Kórház éveken át általad készített kórházi év-
könyvei a jövő számára mementóul szolgálnak. 

A jó Isten éltessen erőben, egészségben 70. születésnapo-
don! Ezt kívánom a IV. G. osztály valamennyi tanulója és a ma-
gam nevében: Kása Micu.  Hajrá Vasút!

(Dr. Kása Miklós, hosszú éveken át a miskolci Szent Ferenc 
kórház igazgatója, jelenleg a Vasútegészségügyi Nonprofit Köz-
hasznú Kft. Miskolci Egészségközpontja (közismert nevén MÁV 
rendelő) igazgatója.)

1965 májusa. Ballag a miskolci Földes Ferenc Gimnázium IV. G. osztálya.  
Balról jobbra: Kása Miklós, Dr. Mádai Gyula osztályfőnök, Hajdu Imre, Bánhegyi László, Rabin László.

Imre, ezt sem gondoltuk volna, 
hogy 70 évesek leszünk! Annak ide-
jén „kisebbségben” voltunk egy ki-

váló középiskolában, a Földes Ferenc gimnáziumban. Miskolc 
két végéről érkeztünk. Te a falunak számító Martintelepről, 
én pedig a Vasgyárból. Így hát eleinte közös élményeink sem 
voltak. Hetekig hónapokig maximum a sportról, fociról tud-
tunk beszélgetni. Közös ismerőseink is innen származtak. Ez a 
peremkerületiség meg is határozta az osztályon belüli hierar-
chiánkat. Voltak a „belvárosi fiúk”, akik már a gimi első napjai-
ban tudták, melyik egyetemre fognak menni. Aztán voltak kol-
légisták, akik ugyancsak egy összetartó csoportot alkottak. A 
következő csoportba tartoztak a jó eszű egyebek, ennek vol-
tál tagja Te is, és utoljára következtek a sereg végén kullogók. 
Ide meg én tartoztam! 

Számomra nagy meglepetés volt, hogy mezőgazdasági ori-
entáltságod ellenére az újságíró pályán kötöttél ki. Ám itt ko-

moly hírnevet szereztél magadnak! Az ismertség engem csak 
később ért el, amikor Leninvárosba, majd a kajak válogatottba 
kerültem edzőnek. Aztán itt ért a rendszerváltás… ami Téged 
válaszút elé állított. Én ekkor jelentkeztem Nálad, mert szük-
ségünk volt egy hozzáértő főszerkesztőre a városi lapunknál. 
Némi hezitálás után elfogadtad az állásajánlatunkat. Csak ké-
sőbb vallottad be, hogy ez számodra kényszerből vállalt fel-
adat volt. S mégis képes voltál megszeretni a várost, s a város 
is megszeretett Téged. 

A város megbecsült krónikása lettél. Senki nem vitathatja 
el tőled, hogy Te szorgalmaztad a városi könyvtár elnevezését 
Hamvas Béláról. Irigyellek, mert most is hivatásodnak, szenve-
délyednek élhetsz. Ugye, gyorsan eltelt ez a 70 év?  Barátság-
gal ölellek: Farkas Zoli

(Farkas zoltán kajak-kenu mesteredző, három cikluson át 
Tiszaújváros polgármestere)
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Levél a hetvenkedő  
Hajdu Imre barátomhoz

Varga Rudolf

Kedves Imre!
Te már úgysem emlékszel rá, de szerénységem, aki még csak 

hatvanhat, nagyon is emlékszik a képre, amikor először megpil-
lantottalak a Bajcsy Zsilinszky utcai sajtóház második emeletén, 
az Észak-Magyarország szerkesztőségének folyosóján. 

Könnyű neked, fakaszt ki az irigység –, könnyű neked, aki kö-
zel két méter magas, szálfa termetű fiatalember vagy. Könnyű 
neked, sárgulok tovább, aki a magam százhetvennégy centis ki-
csinységével törpének nagy vagyok, embernek meg kicsi. 

Nem állom meg, hogy fel ne emlegessem, amikor a „Beszélge-
tések Varga Rudolffal” című remek, interjúkból általad össze-
állított köteted belső címlapjára fotót készítettünk Fojtán László 
jóvoltából. A képnek kétalakosnak kellett lennie, melyen te mint 
szerző, én mint alany szerepelünk.  Be is álltunk egymással szem-
ben, és legszebb mosolyunkkal bazsalyogtunk egymásra. De a 
fotós csak csóválta a fejét, sehogyan sem akart sikeredni a kom-
pozíció, ugyanis az én fejem alig a te köldököd fölött dudorodott. 

A fotós javasolta, én maradjak a járdán, te pedig lépjél le az út-
testre. Pechünkre túl alacsony volt a járda, még mindig nem állt 
össze a kép. A nagy rutinnal rendelkező fotós újabb ötlettel állt 
elő, lépjek fel a közeli kerítés lábazatára, úgy már majdnem… Mit 
mondjak? Még mindig nem látszottam. Fojtán végső elkeseredé-
sében arra kért téged, hogy egy kicsinység guggoljál már lejjebb. 

Katt! Végre sikerült a fotó. 
Na, mindezt csak kitérőként hoztam elő, hogy elejét vegyem a 

meghatottságnak és nosztalgiázásnak. Azt ugyanis te ki nem ál-
lod, tudom jól, mert ha valaki, te aztán két lábbal állsz a földön, 
és ha csak teheted, mindig az anyaföldeden. Az anyaföld hívá-
sa, mágneses ereje tartott egész életed során a Bükk alján, Mis-
kolcon, Tiszaújvárosban, Mezőkövesden, és most a kört befejez-
ve ismét Bogácson, tavasztól őszig leginkább a Csáter Apó pincé-
jében, ahol ki nem fogy a legkiválóbb borod és szavad, na meg a 
barátok, akik megállás nélkül vándorolnak hozzád.

Hogy miért? Arról nem igazán esik szó. Miért is kéne megindo-
kolniuk, hogy miért jártak éppen arra, és mivel arra jártak, miért 
is ugrottak be hozzád, egy pohár borra, egy meghitt órácskára, és 
egy vagy több pohár nedűre. 

Szerénységem tizennegyedik éve, amióta letettem a poharat, 
őszintén szólva kerülöm az italárusító objektumokat. Eleinte ki-
bírhatatlan volt számomra, hogy mások koccintgatnak, én meg 
ülök és hallgatok, mint egy kuka. Hosszú hónapokig minden éj-
szaka berúgtam álmomban. Reggel csatakosra izzadva, széde-
legve keltem ki az ágyból. Magam dicsérve mondom, ma már az 
sem zavar, ha szürcsölnek a közelemben. Csak őszinte tisztelete-
met tudom kifejezni azok felé, akik az utolsó pohár szentségét is-
merik, és be is tudják tartani. Felnézek azokra, akik tudják, mi a 
mérték. 

Különösen felnézek rád, aki hetven évedben mindenkor min-
denben betartottad a mértékletességet. Egyben talán nem, a 
munkában. Az írást olyan elszántsággal, türelemmel, és körülte-
kintéssel végezted, amely párját ritkítja. Meg is van az eredmé-
nye. Talán te sem tudod fejben összeszámolni, hány könyved je-
lent meg, és a maga műfajában mindegyik remeklés. 

Én csak szubjektíven tudok rólad is, és munkáidról is vélekedni, 
hát, azt mondom, nekem legjobban az álmodtunk egy új vilá-
got, a Nekem nem térkép e táj, Találkozzunk Csáter Apó pin-
céjében!, a Regényes Dél-Borsod, Az út végén lenin is elté-
vedt tetszik a legjobban, na meg a szélmalomharc. Illett volna 
ezzel kezdeni, de nem hamarkodom el a véleményalkotást, mert 
biztos vagyok benne, hogy a tolladból nem fogyott ki a tinta, és 
még újabb remekírásokkal örvendeztetsz meg minket, akik vá-
gyunk a bölcs világlátásra, a szép szóra. 

Hát, az én Őstenem éltessen téged még sokáig, kedves bará-
tom, Hajdu Imre, te hetvenkedő!

Varga Rudolf       
(Dr. Varga Rudolf író, költő, filmrendező.)
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Köszöntöm a kultúra lovagját

Laudáció Hajdu Imre születésnapjára

Császár Angela

Kovács István

Kell a JEL! Emberek csoportja csak 
akkor működik közösségként, ha van 
élesztő, fantáziadús, összetartó em-

ber, aki fáradságot nem ismerve mindig kész egy-egy új ötlet-
tel cselekvésre sarkallni a körülötte élőket. Tapasztalatom sze-
rint Bogácson van ilyen ember. Hajdu Imre az. Persze egyedül 
nem menne sokra, de van körülötte számtalan segítő szán-
dékkal élő társ. Hajdu Imre kultúra szerető, kultúra mentő, hű-
séges és fáradhatatlan. Igazi lovag! A mai színésztársadalom 
nem is tudja, hogy Bogácson Hajdu Imre és a hozzá hasonló 
gondolkodású emberek jóvoltából az első alkalommal 2009-
ben, majd 2010-ben, 2012-ben, 2014-ben és 2016-ban elülte-
tett  fácskák 100 év múlva hatalmas piramis tölgyekké nőnek, 

és a lombjuk alatt sétálva a Nemzet Színészeiről suttognak a 
fiatalok. A Magyar Teátristák hatalmas keresztjén hajdan volt 
színészek nevét böngészik Blaha Lujzától Helyey Lászlóig az 
arra sétálók. A Színész-liget megálmodója Hanák Zsolt volt, de 
a megvalósítók Bogács nagyszerű lakói és vezetői, köztük az 
oroszlánrészt vállaló Hajdu Imre. Örülök, hogy részese lehet-
tem a magyar színészek nagy ünnepének. Isten éltesse Imre 
„öcsémet” kerek születésnapján! Kívánom, hogy még sokáig 
jó egészségben tudja szolgálni és éltetni a nyelvet, a költésze-
tet, a művészetet és a bort, mint A KULTÚRA LOVAGJA! 

Baráti szeretettel: Császár Angela
(Császár Angela Jászai Mari-díjas színművész, 

tanár, érdemes művész.)

Drága, tisztelt Barátom, Imre!
Isten éltessen sokáig erőben, 

egészségben és adjon Neked töret-
len munkakedvet és  jókedvet, hogy az eddigi fiatalos lendü-
lettel és kitartással építhesd azt az egyedülálló csodát, amit 
egyszerűen csak „Szinészliget”-nek hív a közbeszéd!

Bizony ez csoda, hiszen a mi mesterségünk a „pillanat mű-
vészete”, de hogy ez a pillanat ne csak múló emlék legyen és a 
hálás közönség emlékezetében tovább éljenek ezek a pillana-
tok, ezen és ezért munkálkodsz Te évek óta  a Szinészliget épít-
getésével, a magyar szinészek emlékének ápolásával.

Petőfi szavaival kivánok Neked minden kollégám nevében 
boldog születésnapot és jó egészséget!

„Adj, isten, adj fényt és erőt nekem,
Hogy munkálhassak embertársimért!” /Az Apostol/

Szeretettel ölel Kovács Pista – a teatrista

(Kovács István, Bessenyei-díjas színész, rendező.  Leghíresebb 
filmszerepei közé tartoznak az Egri csillagok Bornemissza Gerge-
lye és a Kárpáthy Zoltán címszerepe.)

Kovács István (bal oldali kép), Császár Angela és Máté Erzsi (jobb oldali kép) a Csáter Apó pincéjénél
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Egyszer régen, egy vidéki általános iskolában, író-
olvasó találkozó keretében egy kis srác azt kérdezte 
Hajdu Imrétől:

– Ki volt a két leghíresebb ember, akivel riportot tet-
szett csinálni?

Mire ő: – Az egyiket Nagy Péternek hívták, a másikat 
Ferenc Jóskának.

A gyerekek hüledeztek, nevettek, zavarba jöttek: 
– Viccelni tetszik velünk? – kérdezték.
– Dehogy viccelek! Nagy Péter főagronómus volt az 

ároktői tsz-ben, Ferenc Jóska pedig egy erdész Cserép-
faluban. Amikor találkoztunk egy nagy szatyor gomba 
volt a kezében.

Nagy ember!? Hajdu Imre ezen mindig elmosolyo-
dott, mert soha nem érdekelte a funkció, az ő szemé-
ben egy tisztességes parasztember volt olyan „nagy 
ember”, mint bármelyik politikus.

Ő írta egy helyütt: „…kezet fogott velem Bodnár, 
Grósz, Fejti, Németh Károly, Maróthy László elvtárs (eb-
ből is látszik milyen öreg vagyok) és persze sok a kö-

zelmúltban és napjainkban funkcionált vagy funkci-
onáló személyiség, Pozsgai Imre, Göncz Árpád, Horn 
Gyula, Németh Miklós, Dávid Ibolya, Gyurcsány Fe-
renc, Pokorni Zoltán, Áder János. De tudod barátom, 
nekem még sikerült kezet fognom és beszélgetnem a 
mezőkövesdi Pesti Józsi bácsival, a nagyszerű kertész 
Mezei Péter bátyámmal, Lukács Zoltán doktor úrral, a 
bogácsi Hócza Imrével vagy Szerencsi Ottóval, a fan-
csali Szalipszki Endrével, a gagyapáti Kuczó Jánossal, a 
szögligeti Boholy Istvánnal vagy a MVSC-s Buna János-
sal és Nyíri Zoltánnal…”

Az újságíró szakma sajátossága – főleg ha azt néhány 
évtizedekig gyakorolja valaki –, hogy előbb-utóbb 
mindenki szembejön veled az úton. S akkor Ő is, Te is 
megállsz, udvariasan üdvözlitek egymás, s hol hosz-
szabb, hol rövidebb ideig „eszmét”, gondolatot cserél-
tek. A feladat jön, s az ember nem válogathat! Van ami-
kor nem is akar.

Következzen most egy képösszeállítás, amelynek a 
címe nem lehet más, mint: Hajdu Imre találkozásai.

Találkozások – képeken

Törőcsik Marival, a Nemzet Színészével...

Bodrogi Gyulával, a Nemzet Színészével...

Zoránnal...

Koltay Gábor filmrendezővel...
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Kincses Veronika Kossuth-díjas operaénekessel...

Tállai András államtitkárral, Dél-Borsod parlamenti képviselőjével

Pokorni Zoltán politikussal...

Görgey Gábor Kossuth-díjas íróval, volt kulturális miniszterrel...

Németh Miklós volt miniszterelnökkel, Monokon...

Dr. Terplán Zénóval, a Miskolci Egyetem legendás professzorával...

Csollány Szilveszter olimpiai bajnokkal és tornász társaival...

Dr. Besenyei Lajossal, a Miskolci Egyetem egykori rektorával...
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Sztankay Istvánnal, a Nemzet Színészével...

Avar Istvánnal, a Nemzet Színészével...

Molnár Piroskával, a Nemzet Színészével...

Kóti Árpáddal, a Nemzet Színészével...

Bács Ferenc Kossuth-díjas színművésszel...

Tahi-Tóth László, Jászai Mari-díjas színművésszel...

Benke Lacsi bácsival, a „nemzet szakácsával”...

Skaliczki László mesteredzővel,  
a kézilabda válogatott volt szövetségi kapitányával...
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Sebestyén Júlia Európa-bajnok műkorcsolyázóval...

Benkő Péter színművésszel...

Balázs Árpád, Erkel Ferenc-díjas zeneszerzővel  
és Dr. Szedresi István barátjával...

Ábrahám István színművész, Farkas Zoltán polgármester és 
Mezey István grafikusművész barátaival, egy könyve bemutatóján...

Sajgál Erika színművésznővel...

Dr. Csernus Imre pszichiáterrel...

Kárászy Szilvia zongoraművésszel és Rubold Ödön színművésszel

Borbély Pállal, a Népsport egykori legendás főszerkesztőjével, 
sokszoros válogatott kosárlabdázóval...
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Sokat tanultam tőle, 
 főleg toleranciát, megértést

Koscsó lajos sándor

Nagyon régen, talán 1983-ban ismertem meg Hajdu Im-
rét, az Észak-Magyarország újságíró stúdiójában. Ő tanár volt, 
én hallgató. Első látásra szimpatikus volt szerénysége, csen-
dessége és tudása, tájékozottsága. Sajnos, rövid ismeretség 
után megszakadt a kapcsolatunk és majd csak a rendszervál-
tozás időszakában, illetve a 90-es évek közepén találkoztunk, 
de ezt követően hosszú ideig, mondhatni majd két évtizedig 
napi kapcsolatban voltunk. Nos, az első benyomásom a jelle-
mét illetően beigazolódott, sőt néhány jellemvonással még ki 
is egészült: rendkívül korrekt, emberséges, megértő, toleráns 
az emberek tájékoztatására, szolgálatára elkötelezett ember 
és jó barát. 

Sokat tanultam tőle, főleg toleranciát, megértést és azt, 
hogy „nem eszik forrón a kását”, tehát átgondolni, latolgatni, 
mások érdekeit is megérteni és figyelembe venni. Látszólag 
ezek egyszerű természetes dolgok, de egy politikus számára 
nélkülözhetetlenek. Ma ezt talán még jobban értem és még 
jobban hiányzik! 

Ő tanított meg a bor szeretetére és Bogács szeretetére illet-
ve tiszteletére. Hálás vagyok érte, mert ott új otthonra is lel-
tem. Hálás vagyok a számtalan beszélgetésért, riportért, me-
lyet velem folytatott, készített. Talán önmagamat is ezeken ke-
resztül ismertem meg igazán.

Az én fejemben csak három „fajta” ember létezik: jó ember, 
rossz ember és közömbös ember. Nem kétséges, hogy Ő a jó 
emberek közé tartozik. Van olyan barátom, aki azért jár rend-
szeresen a „Csáter apóhoz” hogy beszélgethessen vele, és per-
sze meg igyon egy pohár jó bort. Remélem még nagyon hosz-
szú ideig tehetjük ezt meg, hogy beszélgetünk, iszogatunk, el-
merengünk a múltban, emlegetjük Márait, Hamvas Bélát a jó 
baráttal, Hajdu Imrével. 

A jó Isten éltessen még nagyon sokáig, Barátom!

(Koscsó lajos sándor Tiszaújváros emeritus polgármestere és 
Tiszteletbeli Városvezetője, korábbi országgyűlési képviselő)

Ha belegondolok…
Juhász Ferenc

Szent Pál írja a szeretethimnuszá-
ban a hit, remény és szeretet erénye-

iről, hogy azok mind megmaradnak és rámutat: de közülük a 
legnagyobb a szeretet. Nagy segítség, ha valaki rámutat a leg-
kiválóbb értékre. Hajdu Imre nagy segítséget nyújt kortársai-
nak, amikor egy-egy tájat, települést kiemel, és hozzá teszi: kö-
zülük legnagyobb Bogács.

Messzire kell visszanyúlnom saját éltemben is, amikor Hajdu 
Imrét köszöntöm. Nekem is szeretett falvaim Alsótelekes, 
Bódvarákó, Bogács, Cserépfalu, Debréte, Martonyi, Rakaca, 
Viszló, Tornakápolna és még sok-sok település, amit Hajdu 
Imre bejárt, megismert és megírt. Ezek között Bogács a közös 
falu, amely szívünkhöz közel fekszik.

A rendszerváltoztatás évében 1989-ben kerültem Bogács-
ra plébánosnak. Akkor csak méregettük egymást Imrével. Ő 
sem tudta, én sem, és talán senki, mit hoz a változás a falu éle-
tében, és kibírja-e az ideológia abroncsainak szorítása nélkül 
a település, hogy ezentúl önálló. Nem kívülről diktálnak töb-
bé, de belülről kell összetartani. Szemünk előtt fordult visszá-
jára a józsefattilai gondolat, a nem oly becses az irhám, hogy 
érett fővel szótlanul kibírnám, ha nem vagyok szabad! De va-
jon Bogács kibírja-e, hogy szabad – ez volt a kérdés.

Tettük a dolgunkat, tette ő is, tették sokan. Mancik, Sándo-
rok, Lacik, Imrék. És a falu, amely ahhoz szokott hozzá, hogy 
sorsa nem saját kezében van, hogy róla nem helyben dönte-
nek – hálás volt azoknak, akik most megmutatták értékeit – és 
azt, hogy merre induljon. Hajdu Imre segítette kívülről és be-
lülről, hogy abroncsok nélkül is egyben maradjon a falu, a sze-
retet tartsa egybe. Nem egyszerű ez, és gyakran fájdalmas is, 
amint Babits írja versében: a hal Jónásnak fájt, Jónás a halnak.

Ha belegondolok… Ennek már harminc éve lassan. Kilenc-
vennégy tavaszán aztán elkerültem Bogácsról. Azóta egyszer 
találkoztunk Imrével. Felhívott, hogy könyvemről tartana be-
mutatót Bogácson. Fantasztikus érzés volt, hogy emberöltő el-
múltával is emlékszik. Már nem méregettük egymást. Tudtuk, 
amit tudni kell az emberről.

A nevem után néha rákérdeznek, de én magam nem vagyok 
költő, most mégis kétsorossal zárom e köszöntőt:

Hetven évesen / Isten éltessen!

(Juhász Ferenc, c. kanonok, pápai káplán, a Gyöngyös-
Felsővárosi Szent Bertalan főplébánia plébánosa, kerületi espe-
res, főszentszéki bíró)
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Kedves Hajdu Imre!

Már régebben szerettem volna elisme-
résemet megüzenni – miután elolvastam 
a „Jónás könyve”-t –, de inkább még egy-
szer és még egyszer elolvastam, hogy új-
ból és újból átjárjon az, amit leír és az aho-
gyan leírja. Miért? Mert egy érzést járt át, 
amit a könyve éberesztett bennem. Mi volt 
ez? Egy megfogalmazhatatlan lelki katar-
zis, ami a csibészes mosoly és a torkot szo-
rongató könnyek felemelő eggyüttese.

Ön – Hajdu Imre –, testesíti meg nekem 
Maupassant csodásan tömör romanti-
káját, Forsyth kalandizgalmát, Agatha 
Christie sejtelmes retélyét és az általam 
legnagyobbnak tartott tényregény írót, 
Truman Capote-t.

E könyv megírása és a „forrás” hiteles-
sége sokaknak – nekem is –, erőt ad, hogy 
hittel, akarattal, bizakodással, kitartással 
és dicsőséggel járhatjuk meg a földi utun-
kat, a poklok bugyraitól a dicsfényig.

A „Jónás könyve” – miután már megje-
lent –, halhatatlanná tett egy halalandó 

embert, aki az ezredforduló követendő 
példaképe, a XXI. század embertipusának 
zászlósa.

Sokak – az irigyek – nehezen tolerálják, 
hogy nincs ennyi adottságuk, ezért Isten, 
vagy a sors helyett, a sikeresnek látszó em-
berekben látják okát a saját nehezebb sor-
suknak.

Kedves Hajdu Imre!
Én is azok közé tartozom, akikben a 

szentírás szerint a hét főbűn egyike – ne-
vezetesen az irigység – benne van, de az 
Ön könyve megyőzött arról – Jónás Sán-
dor eddigi története során – hogy az em-
beri kitartás, a tisztességre törekvés, az ak-
tív empátia, az élet értelmét jelentheti.

„Hogy miért születtem és miért kell meg-
halnom azt megértem, de hogy miért kel-
lett élnem, azt nem tudom” – írta Cervan-
tes. Az Ön könyve erre a „nem tudom”-ra 
próbál választ keresni. 

A Jónás Sándor eddigi életéről szóló ön-
vallomásból, Hajdu Imre egy olyan irodalmi 
művet alkotott, ami „letehetetlen” regény.

Öt évvel ezelőtt, 2012-ben jelent meg Hajdu Imre: Jónás könyve 
című kötete. E mű egy hús-vér ember hullámvölgyekkel és hullámhe-
gyekkel teli élettörténetét meséli el. A könyvnek  – a főhős társaságá-
ban – több helyen is, így Miskolcon, Mezőkövesden, Bánrévén volt be-
mutatója, ezekről hírt adott a sajtó, az internet. A miskolci bemutatót 
követően, amelyet a martinkertvárosi Tompa Mihály könyvtárban tar-
tottak, a következő – máig olvasható – kommentet írta Dr. Oláh Géza 
miskolci fogszakorvos.

Az életünk Isten,  – vagy mások szerint a 
sors – által megíratott. Akár lesz ennek az 
életműregénynek folytatása – ha még az 
olvasó, a főhős, az író élni fog –, akár nem, 
az utókor egyszer ezt a Hajdu Imre köny-
vet az írói életmű egyik remekeként jegy-
zi majd.

Gratulálok és kitüntetésnek vennék egy 
személyes beszélgetést, ha adna erre lehe-
tőséget, akár a könyv főhősének társasá-
gában.

Dr. Oláh Géza

3531 Miskolc Kőporos út 6

A Jónás könyve martinkertvárosi bemutatója
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Imrének, baráti üdvözlettel
Dr. Dobrik István

A Magyar Kultúra Lovagja lettél 
hetven éves korodra. Kitüntető elis-

merést kaptál embertársaidtól azért a küzdelemért, amihez 
a pénzt, paripát, fegyvert igen sokszor Neked kellett megte-
remtened. Azért a nemes játékért, amelyben az írás fegyveré-
vel hagyományt őriztél, ápoltál és teremtettél, értéket közve-
títettél, melynek szabályait az emberséged alakította. Ember-
séged, amelynek segítségével – Sütő András szavaival – múl-
tat idéztél, hogy elkészíthesd a jövőt féltő kegyelmi kérvénye-
det a jelenhez. Emberséged az, mellyel közösséget teremtet-
tél magad köré, és amellyel fáradhatatlanul teszed fel kérdé-
seidet és adod meg válaszaidat a mindennapok még oly egy-
szerűnek tűnő dolgaira is. Teszed ezt még ma is, amikor be-
vallásod szerint egyre mélyebb benyomást tesz ránk ismere-
teink múlandósága és bizonytalansága, amikor egyre inkább 

a közvetlen tapasztalat egyszerűségében keressük a menedé-
ket, hogy el ne veszítsük kapcsolatunkat a lényeges dolgokkal, 
amelyek évezredek óta meghatározzák az emberi létet. Kalász 
László soraival köszöntelek: Estére mindig megöregszem / Éj-
szakánként meghalok / Hajnalban kell feltámadnom / És fel-
nevelnek a nappalok. Kívánom, hogy még sok felnevelő nap 
köszöntsön Rád a hátralévő idődben, fiatalítson meg az örök-
kévalóság tengeréből ajándékba kapott erő, így legyen ben-
sőséges elmélyülésben békés és boldog az életed a majd be-
következő újjászületésig!

(Dr. Dobrik István művészettörténész. 1994. július 1-től 2007. 
december 31-ig a Miskolci Galéria igazgatója, nyugdíjazása óta 
címzetes igazgató. 1994-től művészettörténetet és művészeti 
muzeológiát tanít a Miskolci Egyetemen.)

Irodalmi est Miskolcon, a Feledy-házban, 2011-ben. A képen balról jobbra: Szabó Bogár Imre, Pázmándy László,  
Hajdu Imre, Pető György, Laboda Kálmán, Fecske Csaba, Dobrik István, Cseh Károly

Cseh Károly

Teliholdban,  
hajnal felé

Hajdu Imrének

Pohár fent a hold, színültig teli,
nyírfa meztelen karja emeli.

Kiloccsan bora tisztásra, hegyre
s foltos az ég is, csillagok cseppje,

virít-aranylik a mélykék abroszán.
Éj dőlöngél a kőpincék során.

Szél józanítja – már hajnal hasad:
túl a dombokon kalászol a nap

előrevetül sugara szőkén,
s aztán falura dől a verőfény.

Szent Márton templom tornya magoslik
ezüst bokorból – csöppnyi köd oszlik

s piroslanak a tarajos tetők
hars zajok keltik a szép nyárelőt.
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szövetségünk napjai

lelke mindig e tájon van jelen

lévay Györgyi

somogyi Dénes

Huszonöt év? Kicsivel több vagy 
kevesebb? Csaknem tízezer napot 

töltöttem a társaságában. Persze nem társaság volt a miénk, 
több ennél, szövetség. Igen, innen az idő távolságából inkább 
szövetségnek tűnik ez a - hétköznapiasan szólva - munkatár-
si kapcsolat. Mert abban az időben mi, jó páran néma szövet-
séget kötöttünk arra, hogy az elődök nyomdokain készítünk 
egy újságot, amely a hét hat napján szól – ha egy családban 
három olvasót számolunk –, több mint háromszázezer ember-
hez, később a történelem forgása miatt ennél kevesebbhez, 
de még mindig sok olvasóhoz. Nem szerettük fölemlegetni az 
emberfők sokaságát, mert megrémültünk: mekkora felelős-
ség ennyi nőnek, férfinak, öregnek, fiatalnak, gyereknek, pro-
fesszornak és éppen hogy olvasni tudónak írni. Szövetségünk-
nek sok mindent ki kellett bírnia, a lap ünneplését és fenyege-
tettségét. És azt a sok csókot és orrba vágást, ami a két állapot 
között volt. Hogyan volna lehetséges tízezer napból, élmé-
nyek ezreiből kiválasztani most egyet-kettőt  – néhányat, ami 
rád emlékeztet, rólad szól? Ami téged méltat, ahogyan e meg-
lepetés-kiadvány kedves szervezője kérte. A bőség, a gazdag-
ság blokkolja az emlékezést, nem hagyja az egyik a másikat, 
hogy világra jöjjön. Előfordul az ilyen, tudom, nem minden-
kinél. Lesznek, akiknek sikerül elmondaniuk ezeken az olda-
lakon, hogy Hajdu Imre meghatározó egyénisége volt évtize-
deken keresztül az Észak-Magyarországnak, s ezt igazolandó 
cikkeket, témákat is említenek majd. Nekem sajnos nem jut-
nak eszembe ilyen magasztos szavak. Inkább csak epizódok 
az életünkből, amelyek viszont olyan mélyen raktározódtak el 
az emlékek rekeszében, hogy azok az idős emberek jellemző-

en színes éjszakai álmaiban gyakran felidéződnek. Álmodtam 
arról a jelenetről, amikor fiatal házasként ifjú feleségeddel bő-
szen jegyzetelitek a Sajtóház lépcsőjén, hogy milyen edények 
szükségesek egy újszülött ellátásához. Én pedig mint egy fél-
éves kislány ,,tapasztalt” anyukája boldogan mondom tollba 
nemrég szerzett tudományomat. A jelenet humorát a ki-be-
járók is érzékelték. Egyszer meg kitaláltad, hogy a több hé-
tig futó gyermekszépségverseny végeztével, a mi gyerekko-
ri fotóinkat közöljük. Dőltünk a nevetéstől a pucér babafotó-
kon, Te meg úgy néztél ki négyévesen a pici tarisznyáddal, 
mint egy megtépázott honvéd Doberdóból jövet. Olvasóink-
nak is tetszett az akció, csöngtek a telefonok, jöttek a leve-
lek. Jó buli volt. Valamelyik évben meghívtak bennünket Bul-
gária budapesti nagykövetségének ünnepi fogadására. Ket-
ten mentünk elegánsan felöltözve, és a villában, a kertben 
próbáltuk másolni a diplomaták viselkedését. Sikerülhetett, 
sokan jöttek koccintani velünk. Te akkor határoztad el, hogy 
megtanulod a német nyelvet. Képzeld, én máig küszködöm 
az angollal. Álmodom én persze sokat. Nem csak ilyen hab-
könnyű történetekről, hanem olyanokról, amelyek álomként 
is nyomják az ember szívét, amelyeket jobb lenne elfelejte-
ni. Nem is írok ilyenekről, nem volna illő, amikor a születés-
napodon köszöntelek. Isten adjon neked még sokáig derűs 
éber álmokat! Valósítsd is meg valamennyit! Ezt kívánja szö-
vetségeseid egyike.

(lévay Györgyi újságíró, az Észak-Magyarországnál és az Új 
Északnál is elsőként kapta meg kollegái szavazása alapján az Év 
Újságírója címet.)

A neves író sok könyve közül két 
könyv van előttem. Egyik: Regényes 
DÉL-BORSOD. A másik: Iskola és eskü-

vő. Mindkettő Hajdu Imre igényesen megírt alkotása, melyek ol-
vasása után sokkal gazdagabbnak, tájékozottabbnak érzi ma-
gát az olvasó.

Aki kutatott már valaha levéltárakban, könyvtárakban, jól tud-
ja, mennyi kitartó munka, türelem kell ahhoz, hogy a sok-sok 
porosodó iratok között, megtalálja a megfelelő adatot az írandó 
munkához. Ahhoz, melynek anyagi értelemben soha nem lehet 
ellenértéke. Ilyen íráshoz csak olyan ember kezd, akinek szenve-
délye, hogy szülőföldjéről, annak környékéről nyomot hagyjon 
az utókornak. Olyan ember, aki önzetlenül elkötelezte magát az 
ősök életének megörökítéséhez. Szereti szülőföldjét. Soha nem 
felejti el a bogácsi Templomsort, ahol bölcsőjét ringatták ősei. 
Munkáinál összeolvadnak a nappalok, éjszakák, a hétköznapok 
és ünnepnapok. Gondját magával cipeli, bármerre utazik. Lel-
ke mindig e tájon van jelen. Szereti szülőföldjét, azonosul a táj-

jal az itt élt és élő emberekkel. Érzi a Hórvölgye illatát, ahol őse, 
Csáter apó is élt egykoron. A múltat írja, szervezi, hogy minél 
hitelesebb, tökéletesebb legyen. Igyekszik történelmi hűség-
gel megörökíteni mindent. Ám igényessége soha nem engedi, 
hogy elégedett legyen a gondosan elkészített anyaggal. Min-
dig olyan érzése támad, hogy valami fontos kimaradt, aminek a 
megírt könyvben lenne már a helye. Teszi dolgát, mert ez az ő 
hitvallása, küldetése, amíg a Teremtő engedi.

Szavait idézve: „Ám addig mesélek róla! Elmesélem mindazt, 
amit megláttam, felfedeztem, megszerettem belőle. Tovább 
adom mindazt, amit a korábban éltek elmondtak, vagy leírtak 
nekem. Mert úgy érzem, ez a kötelességem.”

Kedves Hajdu Imre! Isten segítsen abban, hogy még 70 év fö-
lött is, hosszú éveket erőben, egészségben munkálkodhass szü-
lőfalud és az imádott: „Regényes DÉL-BORSOD” érdekében.

(somogyi Dénes Szomolya község krónikása, a település dísz-
polgára, a Kaptárkövek állandó szerzője)
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Méltatás helyett
Pető György

„Csak a kontár készít tudatosan és 
szándékosan remekművet. Az igazi  
művész halhatatlant alkot akkor is, 

 mikor alkalmi munkát rendelnek nála...”
Márai Sándor

Nyomdász lévén, a könyvnyomtatás számomra könnyebb, 
mint az írás. Mondhatom úgy is, hogy nem vagyok a szavak 
embere. Az alkalom, hogy a barátom a Kultúra Lovagja lett, 
arra vett rá, hogy még is megtegyem.

FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY
a Magyar Kultúra Lovagja címet adományozta:

Hajdu Imre (Bogács) történelem tanár, író, újságíró, lapszer-
kesztő. Lovagias tettek. Íróként, újságíróként és kiadóként, va-
lamint borászként a megye, azon belül Matyóföld, és szülőfalu-
ja, Bogács kulturális életének meghatározó személyisége. Közel 
negyvenéves hírlapírói pályafutása során számos napi- és hetila-
pot szerkesztett. Több ezer cikke mellett 45 könyvet adott ki, ezen 
belül 9 szülőhelyét és közvetlen környékét népszerűsíti. A Szent 
Márton Borlovagrend egyik alapítója, 2016-tól „Örökös kancellár-
ja”. Kezdeményezője volt a bogácsi templomi hangversenysoro-
zatnak, 2011-ben a Szent II. János Pál emlékmű felállításának, a 
borfesztiválnak, a Bükkvinfest-nek. Aktív közreműködője a Nem-
zet Színészei faültető ünnepségnek. A Magyar Teátrálisták Ke-
resztjének állíttatója. „A települések életminőségének és kulturá-
lis identitásának fejlesztéséért” érdemelte ki e megtisztelő címet.

Forrás: http://www.alkotohazak.shp.hu
A lovagi címhez, elismeréshez sokakkal együtt én is gratulálok.
Ismeretségünk huszonegy évvel ezelőtt kezdődött. Ugyan-

is 1996-ban készítettük el közösen az „Emberközelben” című 
könyvét. Ezt később több mint 40 (!) könyv elkészítése követte. 

Illene méltatnom. Szerénysége miatt nem tu-
dom jó néven venné-e, ha én is írnék egy hosszú 
méltatást munkásságáról, tudván, hogy az íráson 
kívül Bogács kulturális életének szervezője, részt-
vevője, úgy a Szent Márton Borlovagrend rendez-
vényeinek, mint a színészligeti programoknak.

Méltatás helyet inkább két történetet mesélek 
el, amivel bemutatom – véleményem szerint – mi-
lyen ember is Hajdu Imre.

Tördeltük a tizenegy kötetes tiszaújvárosi mo-
nográfia egyikét, melyeknek mindegyik kötete 
közel 400 oldalnyi, sőt, akadt, amelyik ennél több 
oldalszámú volt. Tördelés után a helyesírásilag el-
lenőrzött és kijavított kefelenyomatot visszakap-
tam Imrétől. Ennek segítségével javítottam a szá-
mítógépen a szöveget. Egy alkalommal nem tud-
tam kibogarászni az általa javított mondatot, tele-
fonos segítséget kértem tőle. 

– Imre, nem tudom kiolvasni egy helyen a javí-
tásod. Értelmetlennek tűnik a mondat, ha az álta-
lam olvasott szót írom be. Kérlek, segíts!

Kérdése így szólt: – Melyik fejezetről van szó? 
Megmondtam.
– Rendben, kezdd el olvasni azt a bekezdést, amelyikkel 

nem boldogulsz! 
Elkezdtem felolvasni a bekezdést. Még nem jutottam a 

mondat felére sem, Ő már folytatta szó szerint, a leírt szöve-
get. Természetesen az a szó is be volt építve a mondatba, amit 
nem tudtam kiolvasni.

Őszintén, tátva maradt a szám. Úgy mondta vissza a leírt 
bekezdést, mint egy színész, aki betanulta a rá kiosztott szö-
veget. 

A másik eset, már nem a könyvkészítésről szól. 
Egy alkalommal Bogácsról jöttünk Kövesdre a jó öreg 

Renaultjával. Vezetés közben szokásához híven egy történe-
tet mesélt valakiről. Bogácsról kiérve több kilométeres egye-
nes úton haladtunk. Már egy jó ideje megyünk úgy 80 körüli 
tempóval, mikor szóltam Neki: – Te Imre, nem akarod a sebes-
ségváltót feltenni negyedikbe? Szegény motor már szeretné, 
ha váltanál, annyira hangosan sír. 

– Te is észreveszed? – mondja. - Fojtán Laci fotós kollégám, 
akivel sokat jártuk a megyét, ő is gyakran szól, hogy ideje vol-
na a váltót magasabb fokozatba tenni. Beszéd közben olykor 
elfeledkezem erről.

Hát ilyen ember Hajdu Imre! A gondolatait csúcsra járatja, 
ha szövegről, írásról van szó, ha viszont a technikát kell kezel-
ni, akkor... Persze ez esetében lényegtelen. Nem mint autóver-
senyzőt szeretem, tisztelem Hajdu Imrét!

Bizakodva várom a jövőt. Bízom benne, hogy még sok köny-
vet fogunk készíteni együtt. Ehhez kívánok neki sok ötletet, 
erőt, egészséget!

(Pető György, a mezőkövesdi Pető Nyomda cégvezetője)

A Mezőkövesdi Újság 25 éves jubileumából  
rendezett kiállításon: Pető György és Hajdu Imre
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 Barátságot szült  
a fehérürmös pálinka

Csirmazné Cservenyák Ilona

A fehérüröm alapozta meg 
azt a „pár éves” barátságot, 

amely köztem és a fiatal újságíró, Hajdu Imre között lét-
rejött.

Amikor 1975-ben, volt főnököm Zádory Károly be-
mutatott Imrének, bizony feszengtem a széken. Féltem, 
hogy mit is tudnék én beszélni az akkor neves Észak-Ma-
gyarország sikeres újságírójával. A rá jellemző közvetlen 
hangnemben kérdezte meg, hogy honnan cseppentem 
ide. Egy kis faluból a határ széléről, mondtam s nem gon-
doltam, hogy tudja, merre van. Amikor megtudta, hogy 
Rakacáról, felragyogott a szeme, és örömmel mondta, 
nem csak tudja merre van, de többször is járt ott. Ha azon 
a vidéken van dolga nem hagyná ki, hogy Kisfalusi János 
bácsihoz, és Ilonka néni húgához be ne nézzen. „Hozzá-
juk nem kell előre bejelentkezni, oda bármikor bárki be-
mehet. Ott mindig örülnek a vendégnek, olyan önzetlen 
szeretettel fogadják, hogy párját ritkítja. És amikor az em-
ber beszélgetve pihenni szeretne, a rakacai parókián ezt 
az idillt megtalálja. Beszélgetés közben pedig mindig elő-
kerül az egyedi ízesítésű fehérürmös szilvórium, melynek 
zamata sokáig benne marad az ember szájában.”

A közös ismerős közel hozott minket, az első félelmem el-
múlt, kezdődött egy barátság, mely mai napig tart.

Nem csoda, hogy ez a két ember – Kisfalusi János és Hajdu 
Imre – jól érezte magát egymás társaságában. Mindketten ha-
sonló tulajdonságokkal rendelkeztek. Óriási tudásuk, memó-
riájuk, segítőkészségük, az emberek felé tanúsított önzetlen 
szeretetük, hozzájárult a közös témához.

Tudom, hogy János bácsi most odafönn imádkozik érted, s 
emeli poharát. Koccint egészségedre a többiekkel, ismerős pa-
pokkal, valamint osztály- és évfolyamtársakkal, élükön Móritz 
Miklóssal, és köszöntenek 70. születésnapodon.

Az évek során sokszor találkoztunk. Imre mindig szívesen 
tért be a könyvtárba. Volt, amikor csak üdvözölni jött a könyv-
tárosokat, vagy valamelyik írásához keresett anyagot, - hiszen 
azt tudjuk róla, hogy csak olyan írás kerül ki a keze alól, ami 
hiteles forráson alapszik, és aminek alaposan utána nézett – 
vagy egyszerűen csak „híreket” akart hallani.

Mi is örültünk az általa hozott híreknek. Így volt ez a Ma-
tyó Tsz Híradója megindításakor, vagy 1988-ban a Mezőkö-
vesdi Újság újra indításakor. De nem csak mi örültünk mun-
káinak, hanem az olvasók is, akikért egész életében dolgo-
zott és dolgozik.

Ha visszagondolok a könyvtárban tartott író-olvasó találko-
zókra, amelyek mindig telt ház előtt zajlottak – akár Dél Bor-
sodról, akár a megye több településéről „mesélt”, ide tehetem: 
„.. nem mese ez gyermek” – a lelkes közönség örömére szol-
gált, hogy a hosszú évek alatt összegyűjtött helytörténeti his-
tóriákat nem a fióknak írta, sőt nekik személyesen el is mesél-

te. Megvilágítva ezzel egy-egy esemény lényeges pillanata-
it. Gondoljunk csak például a „szihalomi király” jöttére, vagy a 
sajópálfalai kegykép megkerülésére.

Még nagyobb volt az olvasók öröme, amikor azt a tervét 
mondta el, hogy szeretné könyvben is megjelentetni azokat 
az írásokat, amely addig részletekben, vagy meg sem jelentek.

Egy-egy jól sikerült könyvbemutató, és az utána következő 
szívélyes beszélgetés, – melyet a Csáter Apó Pincéjéből kike-
rült bor tett teljessé – a találkozó emléke, a könyvek történetei 
sokáig megmaradtak az emberekben.

Nem csüggedt akkor sem, amikor a megyei lapot ott kellett 
hagynia. (Önként tette!) „Nem tudni mi, mire jó” szokták mon-
dogatni. Talán nem kerül ki a keze alól az a sok értékes helytör-
téneti könyv, mely pótolhatatlan az utókor számára, ha akkor 
nem teszik „időmilliomossá”.

De nemcsak a helytörténeti munkái kötik le az olvasót, a kis 
szösszenetei is kikapcsolják az embert. Én, ha pihenni akarok 
„A krónikás füttye” vagy a „Szélmalomharc” című művét ütöm 
fel valahol, és az éppen talált gondolatokkal szórakoztatom 
magamat.

Nem tudom, honnan van annyi erőd és energiád, hogy a ki-
fogyhatatlan tudásod tárházát, megoszd velünk. De örülünk 
az eddig megjelent, és ezután megjelenő munkáidnak, mely-
lyel nemcsak örömet, szórakozást és kikapcsolódást nyújtasz, 
de tudásod egy részét is átadod nekünk.

Továbbra is „szédíts” el minket olvasókat írásaiddal, melyek-
hez kívánunk sok erőt, egészséget, és humoros jókedvet!

Isten éltessen 70. születésnapodon!
(Csirmazné Cservenyák Ilona nyugalmazott könyvtárigaz-

gató, helytörténész)

A Székelyföldről Matyóföldre című könyv bemutatóján:  
Sebe Imre, Csirmazné Cservenyák Ilona, Hajdu Imre, Hajdu Ráfis János
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 Köszöntés helyett
Dr. soltész zsolt

Hetven év felett már nem nagyon 
érdekelnek az eladó házak, az hogy 
hol van hízott disznó eladó, de az sem 
már, hogy hol keresnek pincért, vagy 
szakácsot.

Ennek ellenére mindig kíváncsian 
várom a helyi hirdetési újság következő számát, ugyanis – kü-
lön köszönet ezért a kiadónak – ebben mindig lehet találni, rö-
vid pár mondatos írást Hajdu Imre tollából.

Ezek az írások – kis szösszenetek – késztetnek arra, hogy Hajdu 
Imre kitüntetése kapcsán, a több mint 30 évvel ezelőtti kapcso-
latunkból, néhány apróságra emlékezzek.

Annak idején a Matyó Tsz-ben több mint 1500-an dolgoztak, 
így szükség volt egy havi rendszerességgel megjelenő helyi új-
ságra, melyben a dolgozókat érintő tudnivalók megjelenhettek.

Az üzemi lap engedélyezéséhez két feltétel szükségeltetett, 
az egyik, hogy a nyomda nyilatkozzon, rendelkezésre áll-e a 
nyomtatáshoz szükséges papírmennyiség. Szerencsénkre a 
Borsodi Nyomda vezetője, Szemes István Mezőkövesdről szár-
mazott, így ez a feltétel adott volt. 

A másik feltételéül a lapindításnak azt szabták meg, hogy fe-
lelős szerkesztőnek egy, a megyei napilapnál dolgozó újság-
írót kell felkérni. Itt is szerencsénk volt, s így került hozzánk a 
Matyó Híradó szerkesztőjének Hajdu Imre.

Az üzemi lapok szükségszerűen unalmas közleményeiből, tá-
jékoztatóiból is próbált Imre színesebb, olvashatóbb kiadványt 
csinálni. Így pl. a bükkábrányi Dudás Sándor szép grafikáinak 
mindig talált helyet a száraz anyagok között, de ugyanígy meg-
találta a módját annak, hogy a korabeli ólombetűs nyomdatech-
nika miatt esetleg üressé váló helyekre egy-egy vers kerüljön. 
Így jelentek meg Laboda Kálmán első versei, melyeknél a minő-
sítési kitétel az volt, hogy hány centi hosszú. Hajdu Imre jó ízlé-
sét bizonyítja, hogy az egykor centivel mért költő és versei mára 
már elismertekké, súlyosabbakká váltak.

A hosszú együtt töltött évek után Imrét munkája máshová 
szólította, a drasztikus átszervezések után Tsz. Híradó is elvesz-
tette olvasótáborát, így a megszüntetésről gondolkoztunk.

Ekkortájt fejeztem be a jogi egyetemet, és Imre azzal próbált 
ösztökélni az újság további szerkesztésére, hogy aki a jogi egye-
temet elvégzi, az egy újságot is el tud vezetni. Szerencsére ne-
kem volt önkritikám, így kitértem a felkérés elől azzal, hogy ha 
valaki jogi doktor, az még nem feltétlenül válik újságíróvá (És 
költővé sem!)

A mai világban is egy újságírót a bátorsága minősíti. Hogy 
ezen a téren Hajdu Imre hogyan vizsgázott, egyetlen példát em-
lítek a múltból.

Abban az időben a Matyó Tsz Híradó címlapjára Hajdu Imre 
egy nagyon tehetséges fotóriporter kollégájának képeit szer-
kesztette be. A címlapon ezen kívül csak a lapban szereplő főbb 
cikkek címei kaptak helyet. Ebben az időben minden újság szer-
kesztője rendszeresen kapott olyan anyagokat is, amelyeket 
muszáj volt lehoznia. (Ezek voltak az un. MUSZ anyagok)

Történt, hogy az egyik kötelező témakör az éppen a 30 éve 
megalakult Német Demokratikus Köztársaság dicsőítése volt. Ez 
így az első oldalra hosszú címnek tűnt, ezért Hajdu Imre úgy 

Ajánlás 
A Szent Márton Borrend ajánlja a Magyar Kultúra lovagja ki-

tüntető címre. Hajdu Imrét, a Szent Márton Borrend kancellár-
ját, közírót.

Hatalmas szakmai ismeretanyaggal rendelkező, minden 
előbbre vezető újításokra kész, invenciózus alkotó személyiség, 
a magyar borásztársadalom nagyon egyéni és eredeti  képvi-
selője.

Írói munkássága sokszínű és gazdag. Írt, szerkesztett és ki-
adott több mint 40 könyvet, amelyek közül hét kötet kizárólag 
a borról szól. Összegyűjtötte és kiadta a tájegységen működő 
költők borverseit is.

Bogácsról és a borról szóló könyvei: Borország szíve, Bogács, 
Áldassék a neved Bogács, Emberremény: Bogács a neved, Nekem 
nem térkép e táj, Nekünk Bogács a világ közepe, Találkozzunk 
Csáter Apónál!, Regényes Dél-Borsod, Egy korty Magyarország.

A Bükkaljai Borfesztiválok – BÜKKVINFEST-ek – programalko-
tója. A Bogácsi Színészliget és az ott lévő Magyar Teátristák Ke-
resztje fő megvalósítója.

Bogács egyik legjobb hírű pincéjének, a Csáter Apó Pince tu-
lajdonosa és üzemeltetője.

Hajdu Imre alkotó munkásságával, emberszeretetével, sze-
rénységével, a bor és a kultúra iránti elkötelezettségével orszá-
gosan ismert, köztiszteletben álló személyiség.

Daragó Károly 
A Szent Márton Borlovagrend elnök-nagymestere  

módosította: „Köszöntjük a 30 éves NDK-t”. Címlapfotónak pe-
dig Imre egy olyan képet választott, ahol egy birkanyáj kerítések 
közé volt beterelve, s a juhok éppen nyírásra vártak.

Ez a lapszám ilyen címlappal jelent meg! Nekem már akkor kez-
dett gyanús lenni a dolog, amikor a nyomdába mentem a kész 
példányokért és az eddigiektől eltérően, egy csomag már fel volt 
bontva. Ráadásul sok példány hiányzott belőle, és a raktáros – vi-
gyázva, hogy más meg ne lássa, hallja – odasúgta nekem, hogy 
gratulálok.

Itthon, érdekes módon percek alatt elfogyott az összes pél-
dány. Alig tudtam megmenteni azt a néhányat, melyeket 
a pártbizottságra kellett leadnom. Úgy emlékszem, hogy a 
könyvtárnak már nem is jutott. Vártuk a reakciót, de Hajdu Imre 
és a mi szerencsénkre, a másik Juhász (az akkori városi első tit-
kár) nem értette azt az üzenetet, amit a címlap sugallt, így re-
torziók nélkül megúsztuk az esetet.

Felidézve, most Imre kitüntetésének kapcsán a közösen vé-
gigdolgozott éveket, s visszaemlékezve a történésekre, egy picit 
úgy érzem magam, hogy részese voltam Hajdu Imre Matyó Tsz 
Híradós tevékenységének, ezért kis nagyképűséget megenged-
ve magamnak, így írom alá ezt a cikket:

Hajdu Imre volt kollegája
Mi, e különszám szerkesztői viszont „kénytelenek vagyunk” a 

volt kollegát nevén nevezni: s ő nem más, mint Dr. Soltész Zsolt.
(Dr. soltész zsolt agrármérnök, jogász, a mezőkövesdi Matyó 

Zrt. szervezési igazgatója)
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 A beszélgetős ember

 Üdvözlet a Dunántúlról

Priska Tibor

Pál Béla

Hajdu Imréről? Miért, mikor, mit? 
Elsőként eme ijedt kérdések ugra-
nak elő, amint fölfogom a kérést: ír-
hatnék én is valamit. Támogatásként 
fölnyúlok a polcra, amelyen egykori 

kollégáim, barátaim, ismerőseim munkáiból sorjáznak köny-
vek, könyvecskék, füzetecskék. Elégedetten simítom végig a 
hosszú sort. Itt van például Gulyás Mihály, Baráth Lajos. Bene-
dek Miklós, Oravecz János. Gyarmati Béla, Bekecsi Szabó Lász-
ló, Holdi János, Brackó István, T. Nagy József, Kossárik Nándor, 
Gróf Lajos. Hajdú Gábor, és itt van Zemlényi Attila, Hudy Fe-
renc, Cseh Károly. Horváth Gyula, Hubai Gruber Miklós, meg...

Hajdu Imrétől hirtelenjében a Martintelepi álmok kerül a 
kezembe. Főként interjúk. A másik könyv egyértelműen inter-
júkból áll. Meg a harmadik is. Interjúk, tehát beszélgetések, 
azaz az újságírás egyértelműen drámai - ha szabad így fogal-
mazni - a legdrámaibb műfaja. Alapos felkészülést, rezonan-
cia készséget, a szemben ülő ember megnyilatkozásaira ilyen, 
vagy olyan reagáló képességet kíván. És persze még annyi 
minden mást, ami ahhoz szükséges, hogy egy ember leüljön 
egy másikkal és azt szóra bírja. Őszinte beszélgetésre.

És most, hogy föl-fölvillan egy-egy kép Hajdu Imréről: be-
szélget. A szikszói, csudás hangulatú pincénél a diófa alatt, 
ahol vagy húszan tanyáztunk, a hol száraz, hol izgalmas ta-
nácskozások, értekezletek végén, amikor négy-öt magyar 
összehajol; a könyvbemutatók szűk, de annál érdeklődőbb 
közönségével, vagy csak úgy a szerkesztőségi folyosón: be-
szélget.

Évtizedekig dolgoztunk egy munkahelyen, de nem emlék-
szem, hogy valaha is ingerülten, bosszúsan szóltunk volna 
egymáshoz. Pedig nálam nagyon könnyen fölment (fölmegy) 
a pumpa. Vele nem lehetett veszekedni, ,,csak” beszélgetni.

Hallom - már messze élek - Bogácson életre keltette nagy-
apja pincéjét. Szerintem - már korábban - a Dél-Borsodról ki-
adott vendégváró ismertetőt is azért írta meg, hogy az ország 
más tájairól is minél többen jöjjenek ide emberek. Beszélget-
ni. Most már a pincéhez, a kunyhóhoz is. Dehogyis az anyagi-
ak okán! Frászt! Hanem egy jó kis kvaterkázásra. Beszélgetésre.

Ebbe azért egyszer még jómagam is szívesen beszállnék!
(Priska Tibor Aranytollas újságíró, az Észak-Magyarország ko-

rábbi főszerkesztő helyettese)

Kedves Imre! Köszöntelek a 70. 
születésnapod alkalmából! Kívánok 
Neked jó egészséget, boldog sike-

res hosszú életet szerető Családod körében és további ered-
ményes munkálkodást Bogács, a Bükkalja, és az itt élő embe-
rek érdekében!

Ma is örömmel emlékszem arra a napra 2001 nyarának ele-
jén, amikor Koscsó Lajos Barátom megismertetett Veled - és 
bemutatta a turisztikai lehetőségekben gazdag kedves kis te-
lepülést: Bogácsot. Azóta több mint másfél évtized telt el.

Téged Barátomként tisztelhetlek, Bogácsot pedig olyan fo-
lyamatosan fejlődő vendégváró, vendégszerető, vendégma-
rasztaló településként, ahol gyönyörű, látványosságokban 
gazdag a környék,  kedvesek az emberek és jó évente vissza-
térni, mert a Barátaim, a Bükkalja varázslatos világa évről évre 
visszavárnak, és visszahúz a lelkem is.

Köszönöm Neked Imre! Köszönöm a Barátaimnak és  köszö-
nöm a vendégszerető bogácsi embereknek!

Egy település rendelkezhet bármilyen jó adottságokkal, –
természeti, kulturális, történelmi értékekkel – lelkét, varázsát 
az itt élő emberek adják, vendégváró, vendégszerető hétköz-
napjait és ünnepeit Ők töltik meg tartalommal.

Közülük is az egyik legkiválóbb Te vagy, Imre!
Születésnapi köszöntő keretében nincs lehetőség arra hogy 

felsoroljam mindazt, amit a hagyományok megőrzéséért és új 
értékek teremtéséért, Bogács a Bükkalja és az itt élő emberek 

érdekében tettél. A felsorolás amúgy is nagyon hosszú lenne: 
a könyveidben megelevenedő történelem, a természeti látvá-
nyosságok bemutatása, az emberi sorsok megörökítése, a szü-
lőföldhöz való örök kötődés és a jelen kezdeményezései te-
rületén: a Borlovagrendtől a Színészligetig. Tudják ezt nálam 
jobban a helybéli emberek, akik velünk együtt méltán tisztel-
nek és szeretnek mindezért. Köszönet érte Neked Imre!

Köszönet  hű társadnak: kedves Feleségednek, és gyerme-
keiteknek, Ádámnak és Rolandnak, akik mindenben segítenek 
és támogatnak.

Kedves Imre! Egyre többen vannak akik tudják – helybéliek 
és távolról érkezők, – hogy Csáter Apó Pincéjében a síkság és 
a gyönyörű hegyek találkozásánál – napról-napra nem csak a 
bor tiszteletét és kultúrált fogyasztását lehet elsajátítani, ha-
nem csendes bölcs szavaidat hallgatva az ősök tiszteletét, a 
megelevenedő történelmet, a környék csodáit, s az itt élő em-
berek életét… S miközben Téged hallgatnak –  megelevene-
dik a múlt, színesebbé válik a jelen és biztatóbbá a jövő... S 
egyre többen vagyunk és leszünk, akik elmondhatjuk Veled és 
Barátaiddal együtt, hogy Nekünk Bogács a világ közepe!

Kedves Imre! A jó Isten éltessen sokáig, adjon Neked hosz-
szú életet, jó egészséget Családod és Barátaid körében! Köszö-
nöm Neked hogy Barátomként tisztelhetlek!

(Pál Béla, Veszprém, 1994-től több cikluson át országgyűlési 
képviselő, 2003-2006 között az idegenforgalomért felelős állam-
titkár volt.)
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 A jegyzeteket elfújta a szél
sebe Imre

Több figyelmet érdemelne a tör-
ténelmi Magyarország Felvidéknek 
nevezett területe annál, amit az el-

múlt évtizedekben kapott.
Sajnos, tanúi és elszenvedői voltunk a határok megnyitása 

előtt annak, hogy az egyszerű utazót mindig átkutatták a ha-
tárátkelőknél, természetesen a szlovák-magyar barátság jegyé-
ben és érdekében, no és azért, hogy máskor is szívesen látogas-
son oda!

Kivételt képeztek azok az esetek, amikor magyar mezőgazda-
sági gépeknek kellett a határon átkelniük, hogy a megszorult, 
elavult berendezésekkel dolgozó északi szomszédunknak se-
gítséget nyújtsunk. Ilyenkor a „határ éber őrei” megfeledkeztek 
az utazók zaklatásáról, megaláztatásáról; és ilyenkor az érintet-
tek úgy érezhették magukat, mintha tényleg otthon lennének. 
Igazából otthon is voltak, hiszen magyar szón kívül szerencsére 
mást nem hallottak, hisz csupán a vezető elit beszélt szlovákul, 
ők is csak az első korsó sörig!

Egy ilyen nyári aratás idején szántuk rá magunkat Hajdu Imre 
barátommal, hogy meglátogatjuk a kint dolgozó magyar kom-
bájnosokat, és ő feljegyzi az utókornak, merre élnek még ma-
gyarok, és mit hozott az újkori történelem abban a régióban. 
Szilice, Rozsnyó, Kassa, Magyarbőd volt az útvonal, és majd azt 
is feljegyzi, hogyan fogy el a magyar szó, minél északabbra ha-
ladunk.

A hajnalból reggel lett, amikor utunk első állomásán, a szilicei 
fennsíkon megálltunk. – Jó reggelt! – köszöntek nekünk ízes fel-
vidéki akcentussal, és a baráti ölelés után vendéglátóink mind-
járt beinvitáltak egy törökös kávéra. Ha nem figyel az óhazából 
érkezett vendég, – időnként mi is ebbe a hibába estünk –, presz-
szó kávét gondolva lenyeli a zaccot is, amit – szégyellve meg-
gondolatlanságát – rágja, míg az a szájából el nem fogy. Közben 
persze jegyzetelt is Imre barátom, hisz előkerült itt Horthy Mik-
lós vadászkalandja, a szilicei jégbarlang története, a kedves falu 
gyümölcstermelő kultúrája is. Hiába készültünk mi helytörté-
netből, Mezei Dénes, Bodnár Gyula, Zachar Benjamin barátunk 
mindig megtudott lepni bennünket új históriákkal.

De meséltek kalandos útjukról ott a szilicei dombokon dolgo-
zó kombájnosaink is.

Később házigazdáink bekísértek bennünket Rozsnyó hí-
res városába. A történelmi főterén viszont Hajdu Imre vette át 
a szót, és az ő nyugodt hanghordozásában elkezdett mesélni 
a város történelméről. Ez az emberi figyelmeség meglepte és 
megérintette a vendéglátóinkat, hisz akkortájt még úgy tűnt, 
az anyaország elfelejtette elszakadt országrészeit és az ott élő 
magyarokat.

Akik az ezután következő Rozsnyó-Kassa úton először járnak, 
azoknak gyakran kiszalad a száján, hogy ez már a Tátra!, mivel 
a szerpentinek szokatlanul élesen és meredeken kanyarognak. 
Kassán áthajtottunk gyorsan, mert Magyarbődön időre vártak 
bennünket az otthonról küldött csomagokkal, és kombájnosa-
inkat sem akartuk megvárakoztatni.

Magyarbőd (Bidovce) állami birtok volt annak idején, de mára 

elfogyott a magyar szó vagy csak ritkán kerül elő. Hogy ez mi-
ért történhetett, íme egy kis statisztika: 1910-ben a település  la-
kossága 672 magyar volt, cigány kisebbséggel. 2001-ben a la-
kossága 1.150-re duzzadt, viszont ebből a szlovákok száma 
1.088, a maradék 43 fő a magyar és a cigány kisebbség.

Pedig Hajdu Imrével mi tudtuk, hogy a honfoglalás után ez 
a vidék magyar törzsfői szállásterület volt. Neve a magyar bő 
(=törzsfő) főnévből származik.

Azt már útitársam nem jegyezte le diplomatikusan, hogy a 
kombájnosaink panaszkodtak is. No nem a szállásra és az étke-
zésre, ezeket kritika nem érhette, ám az ottani ásványvíztől fo-
lyamatosan hasmenésük volt. 

Elindultunk hát az ásványvíz eredetét felkutatni, ám egy vi-
harfelhő megállított bennünket!

A búzatároló központjában bizony problémát okozott a vi-
har. Kísérőink a betonra ömlesztett gabona elázásától tartva, 
fóliával igyekeztek azt letakarni. Mi is, a viharos széllel küszkö-
dő helyiek segítségére siettünk, s próbáltunk a termény leta-
karását mielőbb befejezni. De a szél újra és újra feltépte a fó-
liát hol itt, hol ott. S amíg mi próbáltuk legyőzni a vihar erejét, 
addig az Imre útijegyzeteivel teleírt noteszlapok a szél marta-
lékává váltak!

Nem maradt meg egy írott sor sem, viszont a fólia takarása, 
mint a parancsolat, ellenállt a viharnak!

Ezután kocsiba szállva az ásványvíz eredetét kezdtük el kutat-
ni s így jutottunk el a Herlányi  gejzírhez és gyógyforrásokhoz.

Kiváló e források vize gyomorbetegségekre, emésztési zava-
rokra, ám mi mégis azt kértük vendéglátóinktól, hogy a munka 
fontosságára való tekintettel – s ismerve kombájnosaink kivá-
ló emésztését –, inkább természetes vizet adjanak nekik, mint 
gyógyvizet, mert egyébként nem tudjuk garantálni az aratás 
befejezését.

A Herlányi gejzírről külön is kell szólnom, ugyanis nem me-
het el innen az utazó úgy, hogy meg ne nézné ezt a természe-
ti csodát. A gejzír 15-20 méter magasra tör fel, méghozzá más-
fél naponta.

1875-ben, próbafúrással ásványvizet kerestek ezen a he-
lyen, amikor 404,5 méter mélyről hatalmas erővel, ásványok-
ban gazdag forrásvíz szökött a magasba. Azóta 32-34 óránként 
gejzírszerűen tör fel itt a víz 15-20 méter magasan, s ez a lát-
vány 20 percig tart. Egy-egy kitöréskor megközelítőleg 600 li-
ter vizet lövell ki.

Szerencsénkre odaérkezésünk estéjén várható volt a kitörés. 
Hajdu Imre barátommal ott várakoztunk a gejzír medencéjé-
nek partján, majd a kíváncsiság őt behajtotta a gejzír nyílásá-
hoz. Hallani akarta a hangját ennek a csodálatos jelenségnek! 
És jött pontosan, erővel, ahogy a természet utat tör magának!

Álltunk a lehulló vízben, ő a közepén, mi a szélén. Amikor le-
járt az ideje, megállt. Alaposan elázva nevetni kezdtünk. Ek-
kor csendesen megkérdeztem: „Imre a maradék jegyzeteid?” 
– mire ő: „Elmosta a gejzír, de sebaj,”. Akkor még nem tudtam 
miért mondja ezt.
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Megpihenve a Herlány melletti hotel-
ban, másnap reggel indultunk haza. El-
határoztuk, hogy Kassán kicsit elidőzünk, 
nemcsak a Prior bevásárlóközpontban, 
hanem a kassai Dómban – teljes nevén a 
Szent Erzsébet főszékesegyházban.

A Priorban kaptunk hideget-meleget. 
Volt olyan kereskedő, akinek tilos volt a 
magyar szó, volt aki pillantásával is el-
árulta véleményét a szlovák-magyar ba-
rátságról, és akadt természetesen olyan 
is, aki meghallva a magyar szót, gyorsan 
közel jött és kedvesen kiszolgált. Ak-
kor még úgy gondoltuk, Európa innen 
messze van.

Elindultunk a történelmi magyar em-
lékhely, a Szent Erzsébet Dóm felé!

A dóm gótikus stílusban épült 1378-
ban, de leégett 1402-ben. IX. Bonifác pápa 
támogatni akarta Kassát és fizette az újjá-
építést. Az alaprajz mintáját Xanten vá-
rosának Szent Viktor dómjától kölcsönöz-
ték. Felépítése után 1906-ban itt helyez-
ték örök nyugalomra II. Rákóczi Ferencet, 
édesanyját Zrinyi Ilonát, Bercsényi Miklóst és feleségét!

Egy ideig ütöttük a kopogtatót a dóm ajtaján, de mivel nem 
kaptunk bebocsátást, ahogy Hajdu Imre írta később, még 
szippantottunk néhányat Kassa történelmi levegőjéből, majd 
elindultunk a magyar határ felé.

Gondolatban elképzeltem, hogy az én útitársam jegyzetek 
nélkül, ugyan milyen cikket ír majd a „magyar kombájnosok 
felvidéki kalandjáról”.

A magyarbődi (Bidovce) termelőszövetkezetben 1984 augusztusában.  
A kép jobb oldalán Hajdu Imre és Sebe Imre.

Nos megírta, méghozzá nagyszerűen – érzelmileg telítve, 
közelségbe hozta a tájat, a látottakat, a történelmet. Csak ké-
sőbb jöttem rá: gondolataiban úgy él a Felvidék, mintha nap 
mint nap ott élne, s csupán idő kérdése számára, hogy megír-
ja, amit meg szeretne írni. S egyáltalán nem zavarja, ha példá-
ul jegyzeteit elfújja a szél!

(sebe Imre mezőgazdasági gépészmérnök, üzemgazdász, a 
Matyó Zrt. műszaki igazgatója)

Dr. Pázmándy László

sUB ROsA…
/Hajdu Imrének, a Kultúra Lovagjának/

Az a békítő csend az övé volt,
Mint a csillagok és az égbolt,
Mintha a RÓZSA alatt ülne,
Súlyos titkokban elmerülve.

Mert az írástudókat is óvja,
A titkokat takaró rózsa.
Írása csendjében zavartam meg,
Mit nem tehettek, csak kevesek.

Rám nézett szótlanul, és bólintott,
S könyveiből egyet átnyújtott.
Jelezte, hogy ne zavarjam csöndjét,
Leültem, s kinyitottam könyvét.

Sok beszéd az írás árulója,
Hazugság fegyverhordozója.
Mondta egyszer rég a hallgatásról,
S koccintva ittunk jó borából.

Az Úr példabeszédei után,
Minden beszéd hamisan, sután,
Cseng fülünkben évezredek óta,
Az írást őrzi meg a RÓZSA.

Amíg életünk kockája pörög,
A szóban harminc ezüst csörög.
Csak az írók, és összeesküvők,
Titkait rejti el az idő.

Míg a képzelt RÓZSA alatt ültünk,
A délután alkonyba szürkült,
Ő írt tovább, én olvastam könyvét,
S körbe font a csend, s az öröklét.

Dr. Pázmándy László, Hajdu Imre, Dr. Árvai Judit (a Kaptárkövek állandó szerzője)
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 Bogács nekünk széphalom
Dr. szedresi István

Ma, amikor az emberek érdeklődése 
csökken a humán, a szellemi szépsé-
gek iránt, kevesen vagyunk, akik a ko-

molyzene gyönyörűségét értékeljük. Az olvasók száma, az érté-
kes könyvek forgalma is meredeken esik. Bizony nagy szükségét 
érezzük annak, hogy legyen egy olyan bázis, mely megragadja az 
emberek figyelmét, megakadályozza ezt a hanyatló érdektelen-
séget, s talán fordulatot is eredményez.

Az én gondolkodásomban ezt a szerepet a XIX. század első har-
madában Zemplénben, a parányi Bányácska településen a ma-
gyar nyelv rajongója, lelkes harcosa Kazinczy Ferenc vállalta fel. 
Ő nevezte el lakhelyét Széphalomnak, mely ma már irodalmi em-
lékhellyé nőtte ki magát. Korunkban hasonló szerepet játszik – ha 
ma még nem is országos méretekben – Bogács, mely természe-
ti adottságait illetően, valamint irodalmi, kulturális szerepvállalá-
sát tekintve, a Bükkalja egyik kulturális központjává emelkedett, 
és sikereit még a nemzetközi ismertségnek örvendő matyó fővá-
ros sem tudja elhomályosítani.

Gyakran bicikliztem gyerekkoromban is a Bogácsi úton egé-
szen fel Ódorvárig. (Most jobbára autóval járok erre.) Egyre  job-
ban magával ragad a természet szépsége, az évtizedek alatt 
megváltozott Bogács képe. A természetet meg sem próbálom 
leírni, hiszen Dr. Árvai Judit „A Béke Szigetén, Csáter Apónál” 
című írásában, a Kaptárkövek 2015. júniusi számában oly szem-
léletesen, színesen, lelki szemet gyönyörködtetően írt róla, hogy 
képtelen vagyok versenyre kelni véle.

No, de elsődlegesen nem természeti hasonlósága emeli Bo-
gácsot Széphalom közelébe, hanem az a kultúrszerep, melyet 
felvállalt. 

Bogács nem országos központ, de kistérségünk, Dél-Borsod 
irodalmi központja, sőt kulturális szempontból tágabb szerepet is 
játszik. A Szent Márton oltalma alatt álló falu – Szent Márton mű-
emléktemplom, Szent Márton Borlovagrend – az ország egészé-
ből vonzza a hírességeket. Hajdu Imre szellemi irányításával nagy-
szerű művészek, híres muzsikusok, színészek, más szakma kiváló-
ságai látogatnak ebbe a bükkaljai faluba. Ez a kis falu az ismeret-
lenség homályában maradt volna talán örökre, ha az emberi tu-
dás ki nem emeli belőle, s meg nem mutatja nem csak a környező 
települések lakóinak, hanem sokkal tágabb emberkörnek. Felfe-
dezésének első lépcsőfokát, rohamlépésű fejlődését, idegenfor-
galmának megnövekedését nagyban elősegítette termálvizének 
megfúrása és kellemes gyógyfürdőjének kiépítése.

Bogács népszerűsítését eredményezte a bogácsi bor is, vele a 
Szent Márton Borlovagrend megalakítása és – kiváló szervezői ré-
vén – országos hírességek megnyerése a borlovag-cím vállalására.

Utolérhetetlen tettnek tartom a Színészliget létrehozását, mely 
liget fáit a „Nemzet Színészei” (vagy rokonaik, barátaik) ültetik, ez-
zel Bogácson is jelet hagyván maguk után. Csáter Apó pincéjében 
fényképek bizonyítják a kis faluba ellátogató nagy művészek örö-
mét, jó hangulatát művészetük ilyen elismerése okán.

A legkülönbözőbb rendezvények ünnepi szónoka, előadója 
Hajdu Imre, aki nagyszerű tárgyi tudásával, ismeretanyagával, 
csodálatos irodalmiságával elkápráztatta a mindenkori hallga-
tóságot.

Az immár VII. évfolyamába lépő Kaptárkövek szerkesztője né-

hány éve Hajdu Imre, aki ebben az évben ünnepli hetvenedik szü-
letésnapját. Olyan folyóirattá változtatta ezt a kiadványt, hogy ol-
vasói áradoznak cikkeiről, egyre nő olvasói tábora, pedig nem or-
szágos hírű irodalmárok írnak a lapba, a kistérségből kerül ki a 
szerzők többsége, akik a régió problémáival, sikereivel, örömei-
vel, bánataival, embereivel foglalkoznak prózában, versben meg-
írt műveikben.

A népszerűsítésért sokat tett Bogács szülötte, a tanári diplomá-
val rendelkező, de kiváló újságíróként ismertté vált főszerkesztő, 
aki eddig megjelent negyvenöt könyvéből többel szülőfaluja si-
kereit, lakóit örökítette meg. Közülük talán leghatásosabb eszkö-
zének a Kaptárkövek folyóirat bizonyult. Míg Kazinczy Ferenc le-
velezése útján tett sokat szépséges anyanyelvünk megőrzéséért, 
műveléséért, s vált ezáltal halhatatlanná, addig hősünk könyvei, 
folyóirata, kulturális szervezései révén bővíti honfitársai ismerete-
it, ápolja a szép magyar nyelvet. Bár nem terjed ki tevékenysége 
az egész ország területére (ma még!), mégis úgy gondolom, sok-
kal több embert von be az irodalom művelésébe, mint a „széphal-
mi szent”, s lassan, de folyamatosan nő az olvasók tábora is! Orszá-
gos ismertségét szolgálja az  IRODALMI PÁLYAUDVAR című inter-
jú-gyűjtemény is, melynek egyik megszólítottja, beszélgető part-
nere a mi Hajdu Imrénk.

Több tíz kilométer távolságból járnak Bogácsra és a Csáter Apó 
pincéhez hű emberek, akikkel gyakran találkozunk a „Béke Szige-
tén”. Borért jönnek, de minden találkozás kellemes, hasznos be-
szélgetésbe torkollik – mi is elsődlegesen a találkozásokért, a be-
szélgetésekért látogatjuk a Borárus teret, s működtetőjét. Találko-
zunk itt muzeológussal, csillagásszal, újságíróval, orvossal... még 
külföldről is jönnek ide „tankolni”. Különösen napos jó időben 
árad csodálatos nyugalom a pince előtti kis téren ülők felé, akik 
élvezhetik a közeli dombok szemet gyönyörködtető látványát, vé-
gigjárhatják a Színészligetet a pincesor előtt, miközben kortyint-
gatnak a szőlő ízletes nedűjéből.

A Kaptárkövek elmúlt két évfolyamának számait átböngészve, 
tizenkilenc olyan írást (többségében verset) találtam, melyek szo-
rosan kötődnek Bogácshoz, sőt kimondottan Csáter Apó Pincéjé-
hez is. Íme a fölöttem járó gimnazista, Dudás Sándornak „Krúdy 
diófája alatt” című verse, melyben ezt írja:

                „Érte Csáter az Isten áldást hint rád
                és utódidra! S megköszöni Szinbád!”
Még konkrétabb a József Attila-díjas Fecske Csaba költő „Borso-

roló” című költeménye:
„Herceg, tudd hát amit én tudok:
Hajdu Imre Zweigeltje és rozéje
Többet ér, mint a Föld összes Rozija.”

Őszintén kívánjuk, hogy ez a minden olvasót meghódító folyó-
irat emelje, de legalább is tartsa eddigi színvonalát, főszerkesz-
tőnk pedig írói, szerkesztői erényeit még hosszú ideig csillogtas-
sa a Kaptárkövek révén is!

Gratulálunk mindazért az élményért, melyet a Bogácson élő ki-
váló kultúrmunka-szervezőnk, irodalmárunk, szerkesztőnk – a köz-
elmúltban a „Magyar Kultúra Lovagja” címben részesült Hajdu Imre 
biztosít nekünk, jó egészséget, hosszú életet kívánva számára!

(Dr. szedresi István nyugállományú orvos-ezredes, a Kaptárkö-
vek állandó szerzője)
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 Több évtizedes barátság
Hajdu Ráfis János

Már az 1970-es években többször 
olvastam az Észak-Magyarország me-
gyei lapban különböző színes riporto-
kat Hajdu Imre újságíró tollából. Ami-

kor már több országos lapban írás jelent meg a fafaragó és népraj-
zi technikatörténeti tárgyi gyűjteményeimről, 1978-ban Ő is felke-
resett. Október 30-án ezt írta vendégkönyvünkbe: „Aki Mezőköves-
den jár és elkerüli a Hajdu portát, nagyon sokat veszít!”

1978. november 6-án az Észak-Magyarország újságban, bő félol-
dalas, fotókkal ellátott írása jelent meg rólunk, Őseink gépei – gépe-
ink ősei címen. Írását így kezdte:

„Hallottam hírét. S e hír nyomán szépet vártam. Nem is csalód-
tam. Élményt kaptam, szebbet a szépnél. Hírét most én adom – 
örömmel – tovább”.

1996 nyarán bő interjút készített velem, amely az Új Észak napi-
lapban augusztus 24-én jelent meg.  Később ez a riport a régiónk-
ban élő harminc közismert személyiségekről szóló „Emberközel-
ben” című könyében is megjelent. Természetesen Hajdu Imre írá-
saival azóta is többször találkoztam, mivel könyvtárunkban tíz kö-
tet könyve található meg.

Örülök, hogy a Kaptárkövek című folyóirat szerkesztésében is 
nagy szerepet vállal. (Kérésem csak az, hogy az általa szerkesztett 

Az Isten éltessen bennünket!  
A két Hajdu, Hajdu Ráfis János és Hajdu Imre

kiadványokban, továbbra is rendíthetetlenül és szigorral gyomlálja 
a kulturált szövegbe nem illő szavakat.)

Hajdu Imre született újságíró tehetség, akinek szívből gratulálok 
a Magyar Kultúra Lovagja című megérdemelt kitüntetéséhez.

(Hajdu Ráfis János a róla elnevezett Mezőgazdasági Gépmúzeum 
létrehozója, Mezőkövesd díszpolgára)

A szakmailag 
kitűnő Hajdu 
Imre újságíró 

barátomat tudósításaiból, a megyei, majd a 
városunkban megjelenő „Matyó Tsz Híradó-
ja” című üzemi lapból már korábban is jól is-
mertem. Közelebbi kapcsolatba azonban 
csak akkor kerültünk, amikor 1986-ban a Vá-
rosszépítő és Városvédő Egyesület közgyű-
lésén felvetődött a gondolat, hogy jó len-
ne újra indítani a régi jó hírnévnek örvendő 
Mezőkövesdi Újságot. Ehhez dr. Berndt Kor-
nél vezetésével csatlakozott a Szent Lász-
ló Gimnázium Öreg Diákok Baráti Köre. Ki-
fejtették, hogy a város lakóinak egyre na-
gyobb száma igényelne egy lokálpatriotiz-
must szolgáló helyi újságot. 

Megkezdődött az ezzel járó munka előké-
szítése. A levéltári kutatásokkal kezdtük: mi-
lyen is volt a háború előtti lap kinézete, for-
mája, a hangvétele, tartalmi összessége. Ezt 
követte az engedélyezési procedúra, melyet 
nehezített, hogy annak idején, megyei lapo-
kon kívül nemigen volt gyakorlat, legalább 
is nagyon ritka, hogy egy város saját újságot 
adjon ki. 

Az engedélyek megszerzése után értünk 

oda, hogy találnunk kellett egy olyan fő-
szerkesztőt, aki gondolatainkkal, szándéka-
inkkal azonosulni tud és azt megfelelő szín-
vonalon közvetíteni tudja. 

Így esett a választás a kitűnő szaktudás-
sal, színvonalas cikkeivel, az Észak Magyar-
ország és a Matyó Tsz Híradója tudósítójá-
ra, Hajdu Imre barátomra. Az is fontos szem-
pont volt, hogy olyan személy legyen, aki 
a térséghez kötődik, kitűnően ismeri az itt 
élő embereket, örömeivel, gondjaival azo-
nosulni tud. Felelősséggel, hozzáértéssel 
szerkeszti majd a havonta megjelenő lapot. 
Imre barátom mindenben megfelelt, hiszen 
gyökerei a térséghez, Bogácshoz kötik. 

Az, hogy a kiválasztás, és a testület dön-
tése jó volt, igazolta, az a sok gratuláció, és 
vélemény, amit az újság megjelenése után 
kaptunk, nemcsak a helyi lakóktól, de az or-
szág különböző területeiről is. Annál is in-
kább örültünk ennek, mert a gyerekcipő-
ben járó helyi sajtó kiadása úttörő tettnek 
számított. 

Amit célul tűztünk ki, „hogy színvonalas 
lapot adjunk ki” azt Imre barátom hozzáér-
tő, szakszerű szerkesztésével el is érte. Fon-
tos szempont volt a lakosság véleménye, 

az olvasók visszajelzései, mely a lap össze-
állításánál különös hangsúlyt kapott. Külön 
rovatban közölte az olvasók leveleit, mely 
ekegyrészről véleményt, másrészről észre-
vételeket, kéréseket tartalmaztak. Így elő-
térbe került a helyi értékek felkutatása, a 
régi szokások, a város nevezetes szülöttei-
nek, történelmi eseményeinek bemutatása.

Ugyancsak nagy gondot fordított arra, 
hogy a kistérségről is jelenjenek meg írá-
sok, mely erősítette az évszázados együtt-
élés gondolatát. Hajdu Imre személye ilyen 
szempontból is garanciát jelentett, mivel 
nagyszüleinek köszönhetően, jól ismerte a 
térség lakosságát, szokásait. Kötődését iga-
zolja az is, hogy a Mezőkövesdi Újság szer-
kesztése után, most elvállalta a Kaptárkövek 
szerkesztését, mely magas színvonalon köz-
li a térség irodalmi, művészeti, szociográfi-
ai tanulmányait. Olyan írásokat közöl, me-
lyek nemcsak szakszerűek, de egyben ol-
vasmányosak és szórakoztatóak is. 

Őszinte örömmel tölt el, hogy egykor 
együtt munkálkodhattam Imre barátom-
mal Mezőkövesd és térsége kulturális örök-
ségének, fejlődésének és a napi esemé-
nyeknek a megörökítésében. 

70. születésnapján tiszta szívből köszön-
töm, és kívánom, hogy még számos éven át 
kápráztassa el olvasóit írásaival, és szolgálja 
munkájával e nagyszerű térség igényes la-
kosságát!

(Herkely György Mezőkövesd díszpolgára, 
nyugalmazott polgármestere)

A lapszerkesztés 
mestere

Herkely György
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Életírás

– Az élet: emlék és remény. 

– Fiaira, de még inkább unokáira gondol az, aki diófát ültet. 
Diófát ültetni elsősorban kellő büszkeség és erős hit kérdése. 
Csak az veszi kezébe az ásót, aki bízik a jövőben.

– A játék nagyon fontos emberi tevékenység. Olyan, akár a 
munka. Annyiban azért más, hogy a játékba belefeledkezünk 
és póztalanul, őszintén csináljuk. Hogy a munkában is van 
ilyen, az a jó, mert akkor játszunk, játszva dolgozunk. 

– Minél tovább élek, annál hosszabb a lista, amelyen el-
hunyt szeretteim neve olvasható.

– A születés pillanatában a halál csírája is megfogan. Csak 
akkor, ott az örömmámorban erre soha senki nem gondol.

Szőlőprés
– Borászkodni annyi, mint hivatást választani.

Hajdu Imre lehetséges füveskönyvéből...
– A bogácsi Szent Márton Borrend méltán választotta zász-

lós borának az olaszrizlinget. A bükkaljai, a bogácsi szőlőter-
melők szerint ez a nedű a magyar borok fejedelme. Ez a bor rá-
beszél az élet szeretetére. 

Nyomdaprés

– A vers a földről felszállt gondolat és a szívből kicsordult ér-
zelem különleges ötvözete. Mondhatnám azt is: szívjóság és 
tiszta, nemes szándék szerelméből fogant érzelem különleges 
ötvözete.

– Írni annyit tesz, mint gondolkodni. S ugye a gondolkodás 
a legmagasabb rendű emberi tevékenység. 

– Ma egyik-másik szerkesztőség olyan, mint az a hajó, ame-
lyiken van kígyóbűvölő, légtornász, hamiskártyás, csak éppen 
matróz, fedélzetmester és kapitány nincs.

Összeállította: Filip Gabriella újságíró, könyvtáros

Hajduk vére
Miskolcon, a régmúlt időkben a Baj-

csy- Zsilinszky utcai Sajtószékház adott 
otthont a megyében megjelenő sajtó-
termékeknek.

1976-tól, a Szövetkezeti Élet megyei 
havilap mezőkövesdi fotós tudósítója-
ként ismerhettem meg ott sok embert, akik az újság készíté-
sében jártasak voltak. Ott találkoztam és ismertem meg Hajdu 
Imre újságírót, aki a megye legnagyobb példányszámú lapja, 
az Észak-Magyarország szerkesztőségében dolgozott. Gyak-
ran járt szülőföldemre, Mezőkövesdre és környékére, tudósí-
tásokat készíteni a lap számára. Fotósként sokszor segítettem 
Őt munkájában, később vidéki útjaira is vele mehettem. Jár-
tunk a megye több településén, többek között Edelényben, 
Selyeben, Tarcalon, Arlón, sőt Szlovákiába is eljutottunk.

Szerény tudásommal nehéz papírra vetni az Imréhez való 
munkakapcsolatunk, barátságunk kialakulásának történetét, 
részletes ismertetését. 

Szellemisége, tudása, egyszerűsége nagy hatással volt rám. 
Író művésznek nevezem Őt! Sokszor gondolatait, szavait meg-
értve készítettem az esemény lényegét a fényképezőgépem 
fényérzékeny anyagára. 

A későbbiekben, mint a boros címkéi-
nek (például a Hajduk vérének), és a bog-
ácsi pincéjének falán lévő felíratoknak, 
idézeteknek a kivitelezője, gyakran ke-
rültünk kapcsolatba. Többször adódott 
alkalom egy-egy beszélgetésre a pince 

előtt ücsörögve, ahol szívesen megosztotta velem terveit, el-
képzeléseit, de gyakran beszélgettünk a múltról és jelenről is.

Szívesen emlékszem vissza arra, amikor 1987-ben a videó 
műsorkészítő tanfolyam vizsgámhoz egy rövid filmet kellett 
készítenem. Imre barátom, kérésemre készségesen ajánlot-
ta fel segítségét. Az Ő javaslatára jutottunk el Szanticskára, 
abba az abauji kis zsákfaluba, ahol abban az időben 9 fő la-
kott, mindannyian 80 éven felüliek. A film összekötő szöve-
ge – amit Imre fogalmazott meg csodálatosan – ilyen hosszú 
idő távlatából is emlékezetes.

„Akár az öreg tölgy, bár még dacol az idővel, mert szemmel 
láthatóan odvasodik, korhad, s minden tavaszon kevesebb le-
velet hoz az ág. Koronája egykor fészkek sokaságát óvta s azok 
védelmet keresve bújtak meg az ágak szögletében. Egykoron, a 
tölgy fiatalabb korában a sok fészek mind tele volt költő mada-
rakkal. Csipogást, trillát, életjelt zengett a fa, melyet ma csend ül 
meg. Már nincs csicsergés. A fészkek fiókái időközben felnőttek s 
messzire repültek. Az ő fészkük már máshol, életerősebb fejlődő 
tölgyön épül, készül”....

A nyolcperces film befejező összekötő szövege: .. „Az élet 
rendje, hogy az öreg tölgyről elköltözik a madár. Az itt maradó 
öregek ezt tudomásul is veszik. De azt szeretnénk, ha egyetlen 
kirepülő sem feledné, akad a földön egy pont, egy biztos pont 
és Szanticska ilyen pont, ahol mindig meleg fészek várja vissza 
őket. Azt kívánjuk, azt kérjük, ezt a fészket s a hozzá vezető utat 
ne feledjék sohasem.”

Nagy megtiszteltetés, hogy a Kaptárkövek bükkaljai folyó-
irat hasábjain én is köszönthetlek  családod, barátaid, tiszte-
lőid, ismerőseid között. Múlik az idő mindkettőnk felett. Re-
mélem a jövőben még sokáig fog tartani munkakapcsola-
tunk, barátságunk. Isten éltessen 70. születésnapodon, erő-
ben, egészségben! Élj sokáig!

(Kovács Mátyás, mezőkövesdi fotográfus és litográfus)

Kovács Mátyás

Szanticskai emlék 1987-ből.  
Hajdu Imre a falu kétharmad részével, hat emberrel beszélget
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 A kultúra és a béke követe
Hajdu Imre 2017. március 12-én lesz 70 éves. Ez a tény adta 

az ötletet a Bo gács Községért Közalapítvány kuratóriumának, 
hogy Hajdu Imre személyét felterjessze a Magyar Kultúra Lovag-
ja címre. A felterjesztés még szeptember elején megtörtént, (ha-
táridő: október 15) annak módja és rendje szerint, négy ajánlás-
sal együtt. Majd vártunk és bíztunk.

Hajdu Imre sokrétű, szerteágazó közéleti tevékenysége nem-
csak Bogácson, de megyében is ismert és elismert.

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány karácsony előtt mintegy tíz 
nappal értesítette a Bogács Községért Közalapítvány elnökét 
arról az örvendetes hírről, hogy a jelölést elfogadták. Az volt 
az instrukció, hogy ezt a hírt egy ünnepélyes alkalom  kereté-
ben kell ismertetni a jelölttel. Erre kiváló alkalom volt a közel-
gő, immár hagyománnyá vált Karácsonyváró ünnepségünk. 
Hajdu Imre a felterjesztésről tudott, de azt már nem, hogy azt 
el is fogadták és hogy 2017. január 22-én, ünnepélyes keretek 
között „A Magyar Kultúra Lovagja” címet megkapja, illetve lo-
vaggá avatják. Polgármesterasszonyunk, Csendesné Farkas Edit 
tiszte volt ezt a hírt közölni. Egy kis játékosságot vitt a dolog-
ba. Azt kérte az ünneplő  közönségtől, hogy találja ki: ki az, aki 
a 2017-es év Kultúra Lovagja címet Bogácsról, (immár harmadik 
személyként) megkapja. Egy-két ráutaló mondat után a résztve-
vők Hajdu Imre nevét skandálták, majd ezt követően elemen-
táris tapsviharral köszöntötték. Hajdu Imre a színpadra szólíta-
tott. Polgármesterasszony gratulációja és a dokumentumok át-
adása után, Imre a meghatódástól elérzékenyülve mondott egy 
pár mondatot és köszönetet a felterjesztésért.

Imrével való korábbi beszélgetéseim kapcsán utalt rá, hogy 
nem kis munkája, megértése, fáradtsága van a családjának, fő-
leg feleségének abban, hogy ezeket az eredményeket  elérte. 
Sok időt vett el a családjától, de megértőek voltak és még most 
is azok. Köszönet illeti őket ezért.

*
A budapesti, Stefánia Palotában megrendezett háromórás 

díszünnepség nagyon szép és  felemelő volt. A Szent Korona, 

valamint a vizsolyi Biblia másolatának állva történő fogadása 
a Koronaőrök kíséretében, a zászlók bevonulása szárnyaltatta 
a lélek örömét. A rendezvény idei díszvendége Szatmárnémeti 
és vidéke volt. Színvonalas műsorokkal tették színesebbé ezt a 
három órát. Jó érzés volt, hogy egy teremnyi ember milyen át-
éléssel énekli a régi  nemzeti himnuszunkat, a Boldogasszony 
anyánkat, majd azt követően Kölcsey-Erkel Himnuszát, és az 
ünnepség végén a Szózatot.

A rendezvény alatt megerősödött bennem az a hit, hogy a 
magyar kultúra ápolása – határon innen és túl – összehozza az 
embereket. Ez a rendezvény betölti azt a szerepét, amelyre hi-
vatott. Átadni és ápolni örökségünket és ezzel erősítve a ma-
gyarságtudatot, a hovatartozást, a gyökerek tiszteletét – köte-
lességünk. Ami még nagyon megfogott, az a sok fiatal, akik tel-
jes odaadással, átéléssel énekeltek, táncoltak, verset mondtak.

A kitüntetettek közül huszon nyolcan a Magyar Kultúra Lo-
vagja címet, 4 közösség pedig az örökség serleget kapta meg.

Ezek a kitüntetések a Falvak Kultúrájáért Alapítvány részéről 
a köszönet jelei, azok iránt, akik kiemelkedő teljesítményükkel 
állnak a magyar kultúra ápolása, terjesztése mellett. Köszönet 
Nekik!

Imre meghatódottan vette át a díjat, mely tükrözi azt a mun-
kát, amit megtett annak érdekében, hogy erre a címre méltó 
legyen. Én azt hiszem, hogy a sok elismerés mellett erre a leg-
büszkébb.

A Bogács Községért Közalapítvány részéről én is vendége le-
hettem e jeles ünnepségnek az alapítvány elnök asszonyával, 
Poczik Lajosnéval és polgármesterasszonyunkkal, Csendes né 
Farkas Edittel. Jó volt ott (is) bogácsinak lenni!

Imre, köszönöm a meghívást. Lelkem egy időre ismét feltöl-
tődött értékkel, amit úgy hívnak: magyarságtudat, hazaszere-
tet, kultúra.

Szőkéné Tóth Katalin  
 bogácsi lokálpatrióta

Egy régi kép, a mezőnyárádi iskola névadó ünnepségén készült, mely 
eseményre így emlékezett a fotón jobb oldalt látható laboda Kálmán költő: 

„...meghallgattuk a beszédeket, megettünk egy sütit, megittunk egy pohár 
pezsgőt, üdítőt. Másnap itthon kitettem magam elé a tiszta fehér papírt, 

hogy a tudósításomat megírjam. Fél szemmel észrevettem az Északban Imre 
írását. Hát mondom, előtte elolvasom, ő mit írt. Bár ne tettem volna!  

Egy elegáns, káprázatos, pontos tudósítás volt. Leejtettem a ceruzámat  
a papírra. Nem tudtam megírni a tudósításomat...”



Kegyelmi állapotAz írás (milyensége, minő-
sége) mindenekelőtt intelli-
gencia kérdése.

Ez azt jelenti, hogy a köznek szánt íráshoz elenged-
hetetlenül szükség van bizonyos szintű intelligenciá-
ra, ami ismeretből, ízlésből, csiszoltságból, írói alázat-
ból, emberi méltóságból tevődik össze.

Úgy is mondhatnám, az imént felsoroltak kötelező 
érvényűek. Nem véletlen, hogy a közírói műhelyek-
ben századok óta nagy tapasztalatú szerkesztők, lek-
torok keresik az írásokban azt a bizonyos intelligenci-
át, s ha az hiányzik belőlük, azok az írások nem láthat-
nak napvilágot.

legalábbis így volt ez a közelmúltig, mígnem napja-
inkra az Internet felszabadította az „írástudatlanság 
rabszolgáit”. Akik aztán írnak is bőven és buzgón, buz-
dításra vagy maguktól, hisz már nem akadály semmi-
féle lektor, vagy szerkesztő, akire – vagyis ezekre az 
ortodox hülyékre – egyébként nincs semmi szükség. És 
smafu ez az egész, mármint az írás, hiszen írni minden-
ki megtanult, következésképp írni mindenki tud is! Ez 
a nézet mára eluralkodott a világban, kis hazánkban 
pedig különösképpen.

Pedig ez koránt sincs így! Mert írni nem annyi, mint 
hogy egymáshoz illesztjük a betűket, s azután ezek-
ből összeáll a szó, összeáll a mondat. Persze önmagá-
ban írásnak mondható az is, amiben például az a „gon-
dolat” áll, hogy „neked sem a színvonal volt a jeled az 
oviban”, vagy „apád inkább széklábakat csinált volna 

helyetted”. Ezek az épü-
letes gondolatok például 
korábbi munkahelyemen, 

Tiszaújvárosban születtek, a település jobb jövőjén ál-
lítólag „felelősséggel” gondolkodók körében, s közre is 
adva azt a köznek a modern információhordozókon.

ám ez nem írás! – még, ha a szerzője annak is gon-
dolja. A szó nagybetűs értelemében pedig pláne nem 
az! s nem mentség, hogy a kőbaltás ember a tollal nem 
tud mit kezdeni, legfeljebb ki tudja szúrni vele a dög-
lött mamut szemét.

Mert írni félművelten, hetykén, a másik kézben bun-
kóval, a fejben pedig lila köddel, nem lehet! legalábbis 
nem érdemes. Mert úgy az nem más, mint primitívség.

Az íráshoz kell valami. Egy fontos valami, ami nélkü-
lözhetetlen minden teremtéshez. Mert az írás bizony 
teremtés! s az a valami pedig talán a szentlélek, aki - 
ha szerencséd van, és megérdemled – időnként meg-
fogja a kezed.

Írni nem lehet bármikor, bárhol és bármit. Az írás 
művelése kegyelmi állapot. Ritka pillanat, olyan, mint 
a hétköznapok között a vasárnap. De, ahogy a vasár-
napokra a hétköznapok egész során át készülünk, az 
írásra is bizony készülni kell. Hogyan? Ahogy a Mester 
tanácsolja: „hallgass, figyelj és álmodj! Aztán, ha itt az 
óra, írjál!”

Méghozzá ugyanúgy, mint korábban: alázattal, in-
telligenciával.

Hajdu Imre

A Magyar Kultúra Lovagjává avatom! Fotó: Rácz Miklós


