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Idén nyáron is sokfelé, sokféle ün-
nep lesz Dél-Borsodban. A június vé-
gén például Bogácson tartanak bor-
fesztivált. A rendezvény nemzetközi 
rangú, s mivel idén már huszonötö-
dik alkalommal tartják, tradicioná-
lis eseménynek számít.

Újfent eszembe jut róla mindaz, 
amit már régóta hirdetek. Nevezete-
sen, hogy kétféle ember él a világon. 
Az egyik már ivott jó bort, míg a má-
sik még sosem járt Bogácson.

Ön, tisztelt Olvasó, hová sorolta-
tik?

*
S ha már borról szó esett, enged-

tessék meg még egy megállapítás. 
Az igazán nagy borokat csak rend-
kívül különleges pillanatokban sza-
bad felbontani és elkortyolgatni. 
Előtte az asztalt fenyőzöld terítővel 
illik leteríteni, margarétával vagy 
törökszegfűvel teli vázát kell a köze-
pébe tenni és mellé valamelyik klasz-
szikus, sokat forgatott kötetét. Pél-
dául Csehovot vagy Byront. Én Dsida 
Jenőre és Arany Jánosra esküszöm.

S hogy mikor jön el az ünnepélyes 
pillanat? Nyáron például délután 6 
óra előtt 5 perccel, amikor a Nap be-
esési szöge 36 fokos, s így már nem 
égető, hanem simogató. Ekkor már 
kéjjel nyújtózkodik az árnyék, s a 
szellő is főszereplővé lép elő. Ekkor, 
ott, azon a helyen, abban a pillanat-
ban kell szánkhoz emelni a nagy ne-
dűvel teli poharat… és aztán jön a 
mámor.

De hasonló, borivásra alkalmas 
ünnepi pillanat az is, amikor az 
anyós a kútba ugrik. Ennek nincs fix 
időpontja, viszont kellemes megle-
petés.

Feltétlenül inni kell rá!

nyári

Bor és mámor = Bükkalja
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Pető Margit

 nagy 
Szent László

 Legendák szellemútján
 száguldó lovad nyomát őrzi
 Mátra -hegyi szikla
 mélyében csobogó forrás,
 ősi mondák csodatévő titka...
 Lovagias tetteidnek
 nem tudhatjuk számát,
 mutass mai ifjuságnak
 követendő példát:
         Erényeid, bátorságos
         testi -lelki alkalmasság,
         törvényedben kellő szigor
         alkumentes jó igazság
         vitte az országod.
 Eszményképünk László Király
 népünk ma is téged kíván:
 Oltalmazd meg te népedet
 idegen hordáktól,
 védd meg féltett lányainkat 
 minden erőszaktól...
 Védőszentként irányítsd
 a magyar katonákat,
 polgárőrség áldozatos
 vigyázó portyákat.
          Lovagkirály, templomaink szentje
          hű népedre figyelmezzél
          magas égből nézz le!

Akt Szász István rajza

Gondolatok az időről
Ki ne hallotta volna  (nap mint nap) barátaitól, ismerőseitől, hogy „semmire 

nincs időm”. Az én leggyakrabban használt szlogenem is: „Nem érek én arra rá, 
kevés az időm”.

Vannak, akik úgy vélik, az idő nem előre halad, hanem, mint az égitestek a világ-
mindenségben, körforgást végez.

Én úgy vélem: az idő valami felfoghatatlan és mégis valós, különös dolog, csaló-
ka fény, egy álom, egy perc, mely az örökkévalóság. Egy örökkévalóság, mely csu-
pán egy perc. Mennyit vársz rá és soha el nem éred, meg nem foghatod, csak em-
léke él az „ellopott időnek”, múló varázs, egy vágyakozás, egy kósza árnyék, egy 
szerelmes sóhaj, egy pillantás, ami csak Téged érint, más fel sem foghatja, csak 
hozzád ér, csak Te érzed.

Minden óra csak a múló időt mutatja, a percet meg nem foghatod, kifut ujja-
id közül, mint a föveny, ami a ragyogó tengerparton ujjaid között simul semmivé.

Értékeld az időt, de mégsem hagyd, hogy Ő uraljon Téged, mert úgysem tudsz 
vele versenyt futni, soha el nem éred! Egy rövidke perc, míg kedvesed szemébe 
nézel, több, mint amire vágyakoztál évekig. Veled marad, és a múló idő tovább 
nem uralkodik rajtad, megfogtad és ne engedd el soha többé! Nem fut tovább, 
mert ettől kezdve Te legyőzted Őt, minden perc a Tiéd marad, ne siess, ne hajszold 
tovább, Ő már a Tiéd! Ha hiszed, még a párkák sem fonják többé az idő fonalát, 
mert Te megállítottad azt. 

A legszebb perc az, ami megállt. Érzed? Ne menj tovább, érezd az álló időt! 
Időtlen időkig!

Dr. Árvai Judit

Legendák nyomán
 

Fél évszázadnál is régebben, alig voltam 11-12 éves, amikor 
nagyanya elvitt magával a szentkúti zarándokútra.

Akkor még nem volt így kiépülve az erdőrengeteg mélyén ez a 
kegyhely... Odaérkezve, ott töltöttük az éjszakát virrasztással és ke-
vés alvással. Egy nagy tisztáson ki-ki a pokrócát fekhelynek hasz-
nálva szundítottunk fél-éberen, nehogy rossz szándékú kóborlók 
meglopjanak. 

Másnap még az ünnepi mise előtt egy sziklás hasadékban ke-
restük a monda-szerinti nyomokat. Az iskolás olvasókönyvből ma-
gam előtt látva, ahogy a lovag-király lovával átugrat a szakadékon, 
és a kun leányrablót üldözi... Íme a sziklákon ott volt a lovának 
pata-nyoma. Kicsit arrébb pedig a csodaforrás, amit ő fakasztott, 
hogy kitikkadt seregét vízhez juttassa.

Elszállt úgy 60 év, s nyugdíjasan újra lehetőségem nyílt egy ot-
tani kirándulásra. Elhatároztam, utánajárok mennyire valós ez az 
emlék, vagy csak egy gyermekkori vízió? Rácsodálkoztam a válto-
zásokra. Gyönyörű templom, a zarándokoknak a szabadban ren-
geteg pad-ülőhely, gondozott, virágos környezet. Csendben meg-
bújva, arrébb a szurdokban, rátaláltam a kemény sziklán megma-
radt patkónyomra és a forrásra is. Számomra ez volt a meggyőzés, 
nem gyermekkori álom az egész!

Nem lehet véletlen, hogy nagytemplomunk és középiskolánk is 
Szent László nevét viseli.

Én pedig versbe foglaltam életemen átívelő Szent László képe-
met. Íme, olvassák!

Pető Margit
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Somogyi Dénes

Hőforrás a falu szélén
(Részletek az Olajipari Múzeum 2011-ben meghírdetett történeti  

pályázatán második helyezéssel díjazott novellából)

Vissza te kin tés
…1955-ben a Bükk hegy ség al ján 

több he lyen is kő olaj és földgáz lelőhe-
lyek után ku tat nak a „Kő olaj fú rá si Vál la-
lat” dol go zói. A ku ta tó fú rá sok, Eger dé li 
ré szé nek ki vé te lé vel, ered mény te le nek 
vol tak. Az év őszén ke rült sor Bog ács 
köz ség és kör nyé ké nek ku ta tó fú rá-
sa i ra. A fa lu észa ki szé lén, a ter ve zett 
mély sé gig le fúrt lyuk ban nem ta lál nak 
kő ola jat, és gázt sem. Ezért a ge o ló gia 
el ren de li e fú rás pont fel szá mo lá sát. A 
fúrórudak ki épí té se fo lya mat ban van, 
amikor es te tízóra fe lé jár már az idő. 
Műszakváltás miatt a fú ró mes ter le ál lít-
ja a mun kát, hogy a szo ká sos mű szak-
vé gi je len tését meg ír ja a pi he nő bó dé-
ban. Elő ző leg két fi a tal fú ró mun kás nak 
a mun ka pad és gé pek kö rü li ta ka rí tást 
ad ja uta sí tás ba, ám ők a takarítás he-
lyett a gép pel bab rál nak, s ko moly mű-
sza ki, valamint sze mé lyi ba le se tet okoz-
nak. A ba le set ha tá sá ra vissza zu han nak 
a ki épí tés re vá ró fúrórudak a kifúrt lyuk-
ba. A zuhanás közben át ütik azt a föld-
ré te get, amely a gyógyvíz fel szín re tö-
ré sét ed dig meg aka dá lyoz ta, ami ed dig 
is me ret le nül bújt meg a föld mé lyén. Az 
ese ményt kö ve tő en, alig fél óra multán, 
fel szín re tört a gyógyvíz! Er ről is szól ez 
a tör té net.

Mun ká ba ál lás  (1955)
…1955-ben, a Rákosi rendszer miatt, 

úgy alakult a családunk helyzete, hogy 
ősszel a mezőkövesdi gimnázium har-
madik osztálya helyett, munkába kel-
lett állnom a MASZOLAJ-nál (Magyar-
Szovjet Olajtársaság). Az iskolát csak 
sok év multával, munka mellett, Eger-
ben folytathattam tovább. Rémálom-
nak tűnik még ma is visszagondolni 
arra a változásra, amikor a meleg iskola 
helyett, a fúrótoronynál kellett munká-
ba állnom egy hideg, őszi napon.

Télen-nyáron csak az égboltot lát-
hattam a fejem felett, amit nehezen vi-
seltem el tizenhét és fél évesen. Gyak-

ran gondoltam irigykedve osztálytár-
saimra, akik fűtött teremben szívták 
magukba a harmadik osztály anyagát. 
A szomolyai Borda hegyen várt rám a 
fúrótorony, amely egészen közel volt 
Bogácshoz. Ahhoz a faluhoz, ahol a vé-
letlenek sorozatának köszönhetően, 
olaj helyett a gyógyvíz tört fel a föld 
mélyéből.

… A színesedő, őszi erdőn ke-
resztül haladtam a kerékpárommal 
Szomolyáról Bogács irányába. Tá vo-
labb, az Eged-hegy és a Vár-hegy zár-
ta le a ki lá tást észak felé. Agyő! Agyő! 
– An dor bá tyám! – örök bú csút re mél ve 
in tet tem a dü hös fú ró mes ter irá nyá ba, 
a há rom lá bú to rony fel té te le zett he lye 
fe lé, ame lyet a Gyűr te tő ről már csak 
sej te ni le he tett, hogy mer re van. Az er-
dő fái, és a dom bok el ta kar ták a Borda 
hegyet min den kí ván csi szem elől.

– Ak kor lás sa lak, ami kor a há tam kö-
ze pét! – gon dol tam tisz ta szí vem ből, 
mert úgy érez tem, ez a pár nap bő ven 
elég volt a szomolyai fúrótoronynál. 
El tö kélt szán dé kom volt, hogy töb bé 
nem dol go zok a dü hös fú ró mes ter rel 
és meg pró bá lok a bog ácsi fú rás nál ma-
rad ni.

Bogács felé haladva, a Gyűr oldal te-
te jén, ahol már csak a szél fúj ta er dő 

zú gá sa hal lat szott, sza bad nak érez tem 
ma gam, mint a ma dár. Gyö nyör köd-
tem a ki lá tás ban, amit a ma gas lat nyúj-
tott. Tisz ta idő volt. Dél nek az al föl di 
ró na lát szott, elő tér ben Mezőkövesd 
nagy köz ség, a gim ná zi um ki emel ke-
dő épü le té vel. Néz tem a tá vo li épü let 
kör vo na la it, amely ben a volt osz tály-
tár sa im, fű tött te rem ben ta nul ják a 
har ma dik osz tály tan anya gát, míg én a 
domb te tőn, csí pős szél ben igyek szem 
a bog ácsi fúrótorony fe lé. De hát ilyen 
az élet, a véletlen, amely nek fő szere-
pe lesz a to váb bi tör té ne tem ben. Rö-
vid pi he nő után ke rék pár ra ül tem, és 
a lej tős er dei gya log úton már könnyen 
gör dül tem a dombok között megbúvó 
fa lu fe lé, ahol a fú ró to rony nál már vár-
tak rám.

– Mi lesz, ha oda érek? – gon dol tam 
nem kis iz ga lom mal az újabb he lyem-
re. Egy is me ret len he lyen – ti zen hét 
éve sen – még is csak fur csa ér zés, hi szen 
a vál la lat nál is csak két he te dol goz tam.

Az er dő ből ki ér ve a fa lu lát ké pe tá rult 
elém. A há zak szom széd sá gá ban, a fa lu 
fel ső szé lén, állt a fú ró to rony. A gép za-
ja már messzi ről hal lat szott. Pár per ces 
gu ru lás után meg ér kez tem, és ke res ni 
kezd tem a fú ró mes tert, hogy mun ká ra 
je lent kez zem.

Lapunk állandó szerzője, Somogyi Dénes (középen) a díjkiosztó ünnepségen

(Folytatás a 4. oldalon)
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– Jó sze ren csét! – kö szön tem bá-
nyá szo san. – A fú ró mes tert ke re sem! 
– je len tet tem ki ha tá ro zot tan, amint 
a pihenőbó dé aj ta ján be lép tem, ahol 
a bri gád ép pen tar tóz ko dott. Köz ben 
pró bál tam a han gom mi nél dör mö-
gőbb szín ben hal lat ni, hogy sok kal 
idő sebb nek gondljanak, mint ami lyen 
vol tam va ló já ban. De a fú ró mes ter 
nem dűlt be az öreg bí tő trük köm nek, 
ezért min den ce re mó nia nél kül le te-
ge zett:

– Fog lalj he lyet, mind járt be mu-
ta tom a le en dő mun ka tár sa i dat! – 
mond ta, mi köz ben a mű szak nap ló ban 
be jegy zé se ket vég zett, majd há tat for-
dít va az asz tal nak, ül ve ma radt és a bó-
dé ho má lyos sar ka fe lé mu ta tott:

– Ő ott Hadobás! Min den ti zed ik sza-
va, ha igaz. Mi köz ben el mo so lyo dott 
ezen a meg jegy zé sén, Hadobás fel állt, 
ke zet fo gott, és el vi gyo ro dott.

– Az ott Kot ró (Er dős La jos), a kap-
cso ló ál lás lég tor ná sza.

Kéz fo gás köz ben egy más te kin te tét 
ku tat tuk. Úgy néz tem pár év vel idő-
sebb ná lam. Úgy lát szott, nagy mó ka-
mes ter – egy ből szim pa ti kus nak talál-
tam.

– Ez pe dig Ta kács, a mo tor ke ze lő, a 
fú ró to rony „ere je”. Ta kács már is nyúj-
tot ta ola jos ke zét, és az ar cá ból csak a 
sze me fe hér lett, ami vel ba rát sá go san 
pis lo gott fe lém. A fú ró mes tert Hoffer 
And rás nak hív ták, aki a be mu tat ko zá-
sok után, a fú ró be ren de zést mu tat ta 
meg. Min den kér dé sem re tü rel me sen 
vá la szolt, és meg mu ta tott min dent. 
Mennyi vel má sabb volt ő, mint a má-
sik fú ró mes ter – a „Dü hös” An dor. Ha-
ma ro san el kez dő dött a mun ka. A fú-
ró ru da za tot be épí tet tük a lyuk ba, és 
ment a fú rás. Jól eső ér zés volt, amint 
a fú ró rúd las sú for gás sal süllyedt a föld 
mé lyé be, hogy ta lán bár me lyik perc-
ben fel szín re tör jön az olaj. De er re 
hi á ba vár tunk, mert nem kö vet ke zett 
be. Sem most, sem a későbbiek során 
a bog ácsi fú rá sok nál. 

A dél utá nos mű szak vé gén Kot ró el-
vitt a sa ját szál lá suk ra, ahol Hadobással 
lak tak együtt.

– Hol nap ne ked is né zünk egy re-
mek he lyet, ahol jó kis be gyes pi pi van 
– mond ta Kot ró, és so kat sej te tő en vi-
gyor gott. Csak a ké sőb bi ek ben ér tet-
tem meg, hogy min vi gyo rog.

En nek a fú ró to rony nak a dol go zói 
– akár csak a töb bi to ro nyé is – fa lu si 
csa lá dok nál lak tak al bér let ben, vagy 
te her au tón szál lí tot ták ha za csa lád juk-
hoz. Szomolyára nem járt a váltókocsi, 
ezért szál lást kel lett ke res nem…

Fé lek
Más nap reg gel éb re dés után el men-

tünk a Kot ró ál tal aján lott hely re az al-
bér let mi att.

– Ül je nek le, mind járt ho zok egy 
kis bort! – fo ga dott ked ve sen a há zi-
asszony, és in dult is ki fe lé.

– No mi lyen hely re hoz ta lak? – for-
dult fe lém Kot ró rop pant meg el éged-
ve ma gá val.

--De ez még nem min den! – tar tot ta 
fel az uj ját gőgö sen. Sej tet tem, hogy a 
teg nap esti be gyes csaj ra gon dolt, aki-
vel ha ma ro san ta lál koz ni fo gok.

– Tel jes össz kom fort! – súg tam fe-
lé je gyor san, mi vel már a lép tek za ját 
hal lot tam, és köz ben érez tem, hogy 
jól eső ér zés fut át raj tam, ha a bog ácsi 
lá nyok ra gon do lok. Még lel ki is me ret-
fur da lást sem érez tem emi att, mi vel 
nem fo gad tam hű sé get a szomolyai 
lá nyok nak. A há zi asszony vissza tért 
egy kan csó bor ral és az ab rosszal le-
te rí tett asz tal ra tet te, két po hár ral 
együtt. Kot ró, mint ré gi ven dég ön tött 
a po ha rak ba, majd koc cin tot tuk a há-
zi ak egész sé gé re, és ter mé sze te sen a 
szép lá nyok ra. Már a ne gye dik po hár 
után jár tunk, ami kor be jött a lá ny, akit 
any ja mu ta tott be, mint a ház le en dő 
úr nő je – ter mé sze te sen a há zas ság 
után. A kétágba font ha já ba élénk pi-
ros sza lag volt köt ve, göm bö lyű tes te 
bőszoknyában még göm bö lyűbb nek 
lát szott.

– M... va gyok! – nyúj tot ta fe lém ke-
zecs ké jét, egy ná lam nál tíz év vel idő-
sebb, és sú lyo sabb gömböcke.

Kot ró a lá ba mat ta pos ta, és kun-
co gott meg döb bent ar com lát tán. 
Vissza ta pos tam a lá bá ra, és dü hö sen 
rá pil lan tot tam: – Ne sze ne ked a be-
gyes kis lá nyért! -intettem durcásan.

– Hát ak kor be szél jünk már a kvár-
tély ról! – ho za ko dott elő a há zi asszony 
a láb ta po sást kö ve tő en.

– Jó lesz-e, meg fe lel-e? – for dult fe-
lém kí ván csi an.

– Jó len ne, de ha za aka rok jár ni min-
den mű szak után, mert ott hon ag gód-

nak ér tem –, fe lel tem olyan han gon, 
mint ha saj nál tam vol na, hogy nem jön 
össze a szál lás. A lány, mint ha csa ló-
dott vol na, csen de sen, köszönés nél-
kül ki vo nult a szo bá ból.

– Ha zajár na az er dőn ke resz tül, egye-
dül, éj jel? – nyom ta meg az utol só szót 
a ház asszo nya.

– Most is meg gyil kol tak egy 
szomolyai em bert a sző lő jé ben! – fej-
te get te ér ve it az el ha tá ro zá som el len.

Egy pil la nat ra je ges bor zon gás fu-
tott vé gig raj tam, mert va ló ban ször-
nyű mó don vesz tet te éle tét a sző lő jét 
őr ző gaz da – Ko vács (kukk) Mik lós. 
Már-már azon vol tam, hogy ma ra dok 
szál lás ra, de fél tem, hogy a lány mi att 
kigú nyol nak majd a mun ka tár sak, így 
az tán gyor san dön töt tem:

– Kö szö nöm a he lyet, de nem ma-
ra dok! – mond tam és ol dal ba lök tem 
Kot rót, aki a jó bogácsi bor mel lett, 
még sokáig el be szél ge tett vol na. Vég-
re  moz dult az asz tal tól és el in dul tunk 
ki fe lé az el kö szö nést kö ve tő en.

– Mi ért nem fo gad tad el a he lyet? – 
sze gez te ne kem a kér dést Kot ró.

– Azért, hogy ne tud ja tok ma ce rál ni! 
– fe lel tem da co san.

– Most mi lesz? – kér dez te saj nál koz-
va.

– Ha za já rok! Vég té re is há rom ki lo-
mé ter az egész.

– Igaz, de az út az er dőn ke resz tül 
ve zet, és éj jel! – nyom ta meg az utol só 
szót, mint ha sej tet te vol na, hogy ez a 
leg gyen gébb pon tom.

– Rá se he de ríts, is me rem az összes 
rej tett gya log ös vényt, ahol még a ma-
dár sem jár, nem még em ber! – nyug-
tat tam meg Kot rót, mert úgy érez tem, 
hogy ez út tal ag gó dá sa nem mes ter-
kélt.

– Jó, jó, de hal lot tad a sző lős gaz da 
meg gyil ko lá sát, és a na pok ban meg-
fu ta mí tott gya lo gost, aki az er dőn ke-
resz tül ment Szomolyára! – hív ta fel 
fi gyel me met is mét. Meg nyug tat tam, 
hogy min den ről tu dok, de en nek el le-
né re ha za já rok.

– Ha za já rok már csak azért is, hogy 
ne néz ze nek gyá vá nak! – dön töt tem el 
vég leg, de azért érez tem, hogy máris 
nagyon fé lek.

Ket tő óra kor el kez dő dött a dél utá-
nos mű szak. Be épí tet tük az új fú ró fe-
jet a lyuk ba, mi u tán Kot ró el kezd te a 

(Folytatás a 3. oldalról)
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fú rást, mi pe dig a pihenőbó dé ban be-
szél get tünk. Hadobás vit te a ve zér fo-
na lat, nem ha gyott mást szó hoz jut ni. 
Bár ki szól ni akart, köz bevá gott:

– Sza vad ne fe lejtsd! Sza vad ne fe-
lejtsd! – ál lí tott le min den kit, aki meg-
akar ta őt ál lí ta ni ha da rá sá ban.

– Szó val, ami kor ide jöt tem a fú rás-
hoz, mind járt az el ső napon, át  akar-
tak ver ni. Azt mond ták, hogy ke res sem 
meg a Lyb. 5-s fú rást, és kér jek re sze-
lő zsírt meg violinkul csot. No, en gem 
aztán nem ver tek át! – gon dol tam ma-
gam ban. Kü lön ben is öt ki lo mé ter re 
volt az a fú rás. Az az igaz ság, hogy én 
már az is ko lá ban is oko sabb vol tam a 
töb bi nél, ezért nem tud tak be csap ni. 
Hi á ba volt ná lam ma ga sabb a szom-
széd ék fia, még is oko sabb vol tam ná la, 
mert en gem so ha sem ha rap tak meg a 
ku tyák, őt meg a ta ní tó ku tyá ja is meg-
ha rap ta.

– Elég már, elég! – szólt köz be Ta kács 
mo tor ke ze lő. Más is akar be szél ni!

– Jó, jó, sza vad ne fe lejtsd! – is mé tel-
te új ra meg új ra, és annyi ra el ka nya-
ro dott az ere de ti té má tól, hogy ta lán 
már ő sem tud ta, mit akart mon da ni.

– Hagyd már ab ba Hadobás, mert 
meg szé dü lünk! – szólt rá Ban di bá csi, 
a fúrómester, ka cag va.

– Sza vát ne fe lejt se Ban di bá tyám... – 
mond ta vol na to vább, de a fúrómester 
köz be vá gott.

– Azt mondjad, hogy el hoz tad a „re-
sze lő zsírt”, meg aztán a „vi o lin kul csot”, 

vagy nem?! – sze gez te ne ki a lé nye ges 
kér dést. (vi o lin kulcs = 40 kg-os szer-
szám, re sze lő zsír = árok zsír- WC).

–  Hát, el hoz tam! – nyög te ki vég re 
a lé nye get lesütött szemmel, hogy őt 
is át ver ték.

– Elég a hü lye ség ből! Gye rünk ki fe lé 
dol goz ni! – ve tett vé get a viccelődés-
nek Ban di bá csi.

Kot ró kint ren dü let le nül fúrt és éne-
kelt. A mo tor időn ként fel-fel nyö gött, 
ami kor lej jebb en ged te a fú ró ru da-
za tot a lyuk ba, amely egy re mé lyebb 
lett, és egy re re mény te le nebb, hogy 
ola jat ta lál junk. Pe dig a ge o ló gia ál tal 
ter ve zett mély ség a vé gé hez kö ze le-
dett, azon ban a mag min ták ban olaj 
még nyo mok ban sem mu tat ko zott. 
Az tán egyszer csak a há zak fe lé ki abált, 
ahol az ut cán két szép csaj pro du kál-
ta ma gát a fú ró sle gé nyek nek. A lá nyok 
vissza ki abál tak, de a zú gás tól nem le-
he tett ér te ni őket. Pu szit in tet tünk fe-
lé jük, és ők is vissza in te get tek.

– Szépek ezek a bogácsi lányok! – 
mondtam. 

– Hol nap dé le lőtt ta lál ko zunk! – ki-
ál tot tuk ne kik, mi re ők to vább men tek 
kacagva.

Kot ró nak jó ked ve volt. Éne kel te a fú-
rós dalt:
„A mély fú ró nak so ha nin csen vas ár nap.
Dé le lőtt van to rony vi zit
Dél után meg min dig iszik vas ár nap”.

De ne kem nem va la mi vi rá gos jó 
ked vem volt. Ko rán es te le dett. A bo-

rús, esős idő mi att még ko ráb ban jött 
az al kony. Nyu gat fe lé te kin tet tem 
– Szomolya irá nyá ba és fi gyel tem a 
ti tok za tos es ti szür kü le tet, amely egy-
re át ha tol ha tat la nabb lep let bo rí tott 
homályosodó er dő re. A dom bok, a sű-
rű er dő vel együtt, las sacs kán tel je sen 
be le ol vad tak a ko rom sö tét éj sza ká ba. 
Ag gód va fi gyel tem az ott ho nom irá-
nyá ba, aho vá éj fél kö rül kel le ne ha za-
ér kez nem.

– Csak az er dő, a sű rű, át ha tol ha tat-
lan sö tét ség ne len ne! – töp reng tem el 
ma gam ban, a sö tét sé get egyre izga-
tottabban kém lel ve. Ti tok ban azt sze-
ret tem vol na, ha a mű sza kom reg ge lig 
tar tana. Ám es te tíz órakor vé ge lett 
a mű szak nak, mert jön a vál tóbri gád. 
Az eső is es ni kez dett. Ap ró, sű rű csep-
pek ben hullt alá az időközben teljesen 
besötétedő ég ből. El in dul tam én is ha-
za fe lé, nagy csiz mám ban, víz hat lan ru-
hám ban.

– Csak ezt a há rom ki lo mé tert kell 
meg ten ned, és már is ott hon vagy! – 
biz tat tam ma gam.

– Há rom ki lo mé ter a sö tét er dőn ke-
resz tül! – dob bant egy na gyot szí vem 
er re a gon do lat ra.

Bog ács köz ség ből ki ér ve, a fa lu szé-
lén lak tak a ci gá nyok (ak kor még a fa lu 
fel ső vé gén lak tak). Mel let tük ve ze tett 
el a ha za fe lé vi vő gya log út. A ké ső éj-
sza ka el le né re még több put ri ban is 
vi lá gí tott a mé cses, vagy a gyer tya. 
Ezek pis lá ko ló fé nye szű rő dött ki az 
éj sza ká ba, kis sé meg vi lá gít va uta mat. 
A put rik ból ne héz só ha jok és gye rek sí-
rá sok hal lat szot tak, a szimp la üveg gel 
vagy zsír pa pír ral be fe dett ab la ko kon 
ke resz tül. Lé leg zetem vissza fojt va, lá-
ba i mat óva to san ra kos gat va, mint egy 
árny alak oson tam, ne hogy va la ki ész-
revegyen. Ek kor azon ban egy ku tya 
fel uga tott, az tán egy má sik, és az ösz-
szes töb bi, ami csak lé te zett a vis kók 
kö rül.

– Va la ki jár itt! – hal lot tam bent ről 
egy fér fihan got. A bentről jövő hang 
után rög tön fu tás nak ered tem a dom-
bon föl fe lé. Meg sem áll tam az er dő 
szé lé ig, ahol a fu tás tól ki ful lad va vár-
tam. A ku tyák esze ve szett csa ho lá sát 
hall gat tam. Fi gyel tem, nem jön-e va la-
ki utá nam. Már na gyon bán tam, hogy 
el in dul tam, de nem volt visszaút, csak 
a ha za fe lé vezető.

Bogácsi főutcarészlet az ‘50-es évek elején

(Folytatás a közvetkező lapszámban)
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Holló József

Tétova üzenet… 
az „írogató” Hajdu Imrének 

Három dimenzió határolt terekben 
küzdünk a Mindenség ketrecébe zárva. 
Vágyunk és álmodunk kínszegett gyönyörben 
míg visz, sodor magán a létünk kihívása: 

az önmegvalósítás alanyi jogán. 
Hogy a világ gáncsai közt eljuthassunk oda, 
hol a kételyeken túl megkönnyebbül a hit 
… a kihordott szenvedés megváltásaiba’. 

Így küzdesz elszántan, ha kell hát magad ellen –
a túlzsúfolt mindennap társas magányába’. 
Múlik az idő. Már ránc szegi mosolyod, 
de szívedben égig csap a szépre vágyás lángja. 
Hogy űzd világcsorbított álmodat tovább
és próbáld befogni azt, ami a tiéd!
Az éjeid csatakos ébredések lopják,
mert cselekvésre sarkall a személyre szabott lét. 
Hogy a jószándék késztette termékeny gondolat 
szavakká szülessen, vagy írássá tolladon. 
Hisz amit a lélekmély magába visszahall 
az a tudatodban eszmél, mit mondható irgalom. 

Vajon hány hiányérzetet cipel még szíved, 
amit szeretnél magadból széjjel kiabálni?
Miközben úgy állsz ott a hetven év küszöbén, 
hogy veled átéri a távolt – az Ember, a parányi: 

ki három dimenzión  bezárt térbe vágyik. 
Míg nagy ölében viszi – a negyedik; az Idő.
Nem mondod ki… de még álmot, vágyat cipelsz,
hát szabja majd hozzájuk a léted a Teremtő!  

Vázlat Pető János rajza

Szálka
Három hónap alatt meg lehet tanulni írni? – kérdezte tőlem 

minap egy gusztusos küllemű adottságokkal megteremtett, 
éppen ezért többlet magabiztossággal rendelkező hölgy. (Tü-
relmetlen, olyan „nekem ez jár!” típus – állapítom meg róla. Meg 
azt is: akár megtanul írni, akár nem, előbb-utóbb erre a pályára 
kerül a fentebb már említett szép mívű domborulatai okán. De 
szerintem jó újságíró sosem lesz belőle, mert ez a típus nem is 
akar az lenni, hanem egyszerűen csak elhiszi magáról, hogy az.)

De azért válaszoltam a kérdésére: 

– Sajnos, három hónap alatt képtelenség megtanulni írni. 

– Hát akkor mennyi idő kell hozzá? – firtatta kissé sértődötten 
és emeltebb hangon.

– Látja kislány, ezt az egyet nem tudom megmondani. De azt 
biztosan tudom, három hónapnál több kell hozzá. Ha szuper-
zseni, akkor talán két-három év elég, ha nem az, de van szor-
galma, kitartása, akkor öt-hét év múlva esetleg már elismeri a 
szakma. De az sem kizárt, hogy az egész élet kevés lesz hozzá.

– Én pedig akkor is újságíró leszek, ezt már eldöntöttem vég-
legesen! – jegyezte meg ellentmondást nem tűrően.

– Ezt én nem is kétlem. Mármint, hogy előbb vagy utóbb erre 
a pályára kerül. De maga azt kérdezte tőlem, mennyi idő alatt le-
het megtanulni írni. Én pedig erre a kérdésre próbáltam felelni.

Hajdu ImrePortré Szász István rajza
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Dr. Pázmándy László

Írástudó...
A sokat látottak szemével,
Nézed a tájat, mely körbe ölel.

Régi emlékek szekerével,
Az arany ragyogású múlt jön el.

Nyári alkonyok szíved szorítják,
És ellenséged lett az idő.
Régi ösvényed hiába hív már,
Sétáid nyomát még őrzi ő.

A sors könyvében visszalapoznál,
De abban a könyvben nem lehet.
Többet időznél fényes napoknál,
S felhőktől tisztítanál kék eget.

Ahogy teszed írásaiddal,
Terelgetsz bolyongó lelkeket.
Akiknek kihűlt vágyaikban,
Jégbe van zárva a szeretet.

Sötét vízen ring Kháron ladikja,
Tegnapba válik már a jövő.
A titkolt könnyeket rég felitta,
A szomjas sivatag, - az idő.

Álom nélküli éjszakában,
Virágnyelven, naplódat vezeted.
Megirt könyveid hosszú sorában,
A meg nem írtakat keresed.

Mindenek Ura segíti tollaid,
Ö tudja, álmaid ünnepek.
Csak azt engedi leírni holnap,
Amelyben már kész az üzenet.Remete Pető János rajza

Czipott György

Majális
Gagybátorba, Rudinak

havaznak
megőrült nyárfák.

havaznak, barátom.
szikrát vetettem rá

suttyóként,
egy lobbanás volt csupán,

egyetlen sorskovászló,
sebesen harapó

lobbanás.
aztán 

semmi.
aztán semmi,

barátom.
fogaim már

végleg elaludtak.
ec-pec, ec-pec –

zakatolnak
mellemben sínhegesztések,

ec-pec, ec-pec.
afrik dőlne belőle,
ha kés alá… hát...

nyárfák rendre megőrültek.
nem vetek lobot,

hagyom,
mocsokárnyú pihéik

alvadjanak szememre,
akárha jó, szatmári

szilvapálinka.
látod már?!, semmi.

barátom, semmi havas feltámadás.
gyantát köhögök reggel,

aztán inhalátor…,
aztán rozsdahangon sorolom,
mit tellene még fölgyújtani.

evilágon
havaznak megőrült nyárfák,

havaznak.

Gulivert – amikor a liliputiak között tartózko-
dott, ahol igyekezett beilleszkedve, békésen és 
visszafogottan élni -, sokszor felkérték, sőt törvé-
nyileg is kényszerítették segítségségnyújtásra. Amikor például 
tűzvész következtében kigyulladt a császárné palotája és félő 
volt, hogy az impozáns épület teljesen a tűz martaléka lesz, ré-
mületükben, utolsó mentsvárként, akkor is hozzá szaladtak a 
helybéliek.

Guliver ebben a kritikus helyzetben, - miután álmából ver-
ték fel, és a nagy sietségben otthon felejtette a kabátját, ami-
vel pedig letakarhatta volna az égő kastélyépületet – csupán 
egyetlen biztos megoldást talált, nevezetesen azt, hogy le-
pisálja az égő épületet. Mivel előző este a helyi borból kicsit 
többet eresztett le a torkán, így kiválasztó szervei kellő folya-
dék-utánpótlást biztosítottak az oltási művelethez, az akció si-
kerrel járt.

Igaz, lepisálva, de a kastély megmenekült az enyészettől! 

Ám ezért – mint az később kiderült – köszönet 
mégsem járt neki, ellenkezőleg, tettével az elle-
ne irányuló támadások, intrikák egész sorát váltot-

ta ki. Mégpedig annál az egyszerű oknál fogva, hogy a liliputi-
ak egyik legszigorúbb törvénye szerint a császári palota köze-
lében egyetlen teremtett lélek nem végezheti el kis- és nagy-
dolgát.

Hogy az adott pillanatban csupán e szabály „megsértésé-
vel” lehetett megmenteni a palotát!? Ez a későbbiek során a 
Guliverre féltékeny, az őrá irigykedő liliputiakat már egyáltalán 
nem érdekelte. Sőt, az elkövetett tett az ellene irányuló táma-
dások legfőbb ürügyéül szolgált.

Guliver tapasztalva azt, hogy a törpék egy része – elsősorban 
magassága miatt – ki akarja őt csinálni, végül is fogta magát, és 
odább állt Liliputból.

Csoda? Úgy különböztek egymástól, mint tűz és a víz(elet).
daruszögi

Guliver
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Sokan kísérték utolsó útjára 
2017. május 12-én a mezőkövesdi 
temetőben Dr. Pető József ügyvé-
det, Dél-Borsod közismert közéle-
ti személyiségét. Hozzátartozók, 
rokonok, barátok, kollégák, tisz-
telők vettek tőle végső búcsút. A 
gyásszertartáson – amelyet Jéger 
Károly ny. plébános, kanonok, pá-
pai prelátus és Dr. Berkes László, 
a Jézus Szíve templom plébáno-
sa celebráltak – jelen volt Tállai 
András miniszterhelyettes, ál-
lamtitkár, a körzet országgyűlé-
si képvielője és Dr. Fekete Zoltán, 
Mezőkövesd polgármestere is. 

A gyászolók nevében Hajdu 
Imre, író, újságíró vett búcsút az 
elhunyttól. Lapunk e búcsúbe-
szédből közöl részleteket.

Fájdalmas kötelességemnek eleget 
téve, sokak nevében veszek végső búcsút 
dr. Pető Józseftől.

Elsősorban ügyvéd kollégái, valamint 
a Mezőkövesdi Városszépítő Egyesület 
tagjai és a Szent László Gimnázium öreg-
diákjai nevében.

S bár nem kértek fel rá személyesen és 
egyenként, mint bogácsi bátorkodom 
tolmácsolni Bükkalja, Dél-Borsod közös-
ségének részvétét és fájdalmát is.

Mindazokét, akik e tájhazában, amely 
jóval túlnyúlik Mezőkövesden, ismerték, 
tisztelték, szerették elhunyt embertár-
sunkat, barátunkat dr. Pető Józsefet.

(...)

Kedves Jóska! Ha valaki, akkor Te iga-
zán tudod, hogy annak oka van, ha egy 
könyv mindig ugyanannál az oldalnál 
nyílik ki.

Nálam – a mostanság gyakran lapo-
zatott – Biblia például mindig annál a fe-
jezetnél nyílik ki, amelyiknek Prédikátor 
könyve a címe, s Dávid fiának, Salamon-
nak ama példabeszéde olvasható:

„Mindennek rendelt ideje van és ideje 
van az ég alatt minden akaratnak.

Ideje van a születésnek és ideje van a 
meghalásnak,

ideje az ültetésnek, s ideje annak ki-
szaggatásának, ami ültettetett.”

S az írás tovább folytatja:
„Megvan az ideje a sírásnak,
Megvan az ideje a gyásznak,
Megvan az ideje az elvesztésnek!”
Döbbenetes szavak, könyörtelen igaz-

ságok ezek. Miként az is, ami a pannon-
halmi főapátság napóráján olvasható:

UNA VESTRUM ULTIMA MEA.
Magyarra lefordítva az üzeni nekünk 

ez az idézet:
Óráim közül egy nektek utolsó!
S egy másik templom másik nap órájá-

nak felirata ugyanezt a könyörtelen igaz-
ságot tudatja velünk:

ULTIMA LATET – az utolsó rejtve van.
Nem tudjuk melyik lesz az, s bármeny-

nyire nem szeretnénk, ez az óra egyszer 
csak eljön. Mert mindenki sorra kerül.

„Ahogy a halak veszedelmes hálóba 
kerülhetnek, ahogyan a madarak törve 
eshetnek, ugyanígy jutnak kelepcébe az 
emberek is, ha hirtelen rájuk szakad a ve-
szedelem ideje.”

Újra – hányadszor már? – újra itt 
az ideje a meghalásnak, újra ránk, 
mindannyiunkra, ránkszakadt a vesze-
delem.

Lám, most Te szólíttattál el Jóska! 
Hogy miért Te és miért most? Miért veled 
szakadt le Szent Lajos király hídja?

E kétségbeesett kérdésekre nem érke-
zik felelet. Egyet tudunk csak: Isten ter-
vez velünk valamit, de csak Ő tudja, hogy 
mit! S csak Ő tudja, hogy mikor, ki, miért? 
Csupán akkor és csak annak súgja meg a 
magyarázatot, akit már elszólított. 

Jóska! Veled már közölte döntésének 
okát a Jóisten. Mi itt maradók pedig vá-
runk, rémülve, beletörődve, fásultan, de 
azért apró lángnyi reménnyel: ugyan mit 
hoz a jövendő?

A vonat amelyre egykor a 40-es évek 
második felében felszálltunk, már egyre 
kevesebb utassal robog. Egyre több a le-
szálló, a megérkező, mint a még utazó.

Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Dr. Pető József rokonunk, barátunk, 

embertársunk leszállt a földi élet vona-
táról. Leszállt róla, tiszta lelkiismeret-
tel. Igen, mert neki jussa azt elmondani, 
amit Pál apostol írt Timóteusnak máso-
dik levelében:

„Ama nemes harcot megharcoltam, 
futásomat elvégeztem, a hitet megtar-
tottam.”

Márai írja A kassai polgárok című szín-
művében, pontosabban mondatja a da-
rab egyik szereplőjével, a kőfaragó János 
mesterrel:

„A templom soha nem készül el egé-
szen. Minden nemzedék épít rajta vala-
mit. A te munkádra is sor kerül!”

Így van ez egy település estében is. Az 
egymást követő nemzedékek bővítik, 
gazdagítják, építik tovább. 

Jóska, Te is építője voltál Kövesdnek. 
S a te munkád – nem becsülve le egyet-
len építőmunkát sem – nem a malterka-
varás volt. A Márai hasonlatnál marad-
va: Te követ faragtál, díszes kőcsipkéket, 
örök ékeket közösséged házára. Neme-
sítve a várost és a benne élőket. S védted 
őket, mert tudtad, hogy minden veszély 
ellen van fegyver. S a Te fegyvered a leg-
hatásosabb volt: a joggal és a lelkiisme-
rettel voltál felvértezve. 

Az élet bonyolultabb labirintusában 
megmutattad minden hozzád forduló-
nak a rendet, a szabályt, az értelmet. Ki-
vezető utat találtál és kínáltál mindazok-
nak, akik utat kerestek, de erre az útra rá-
találni a Te segítséged nélkül nem tudtak.

Búcsú Dr. Pető Józseftől

Ez a fotó a mezőkövesdi ipartestület 
közgyűlésén készült Dr. Pető Józsefről
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Te írást adtál embertársaidnak, át-
vitt értelemben megannyi menetlevelet, 
s ezzel fogódzót, biztonságot, reményt 
és optimizmust. Munkásságod jó csele-
kedet volt minden ügyes-bajos dolgával 
hozzád fordult ember számára. És ez a 
legtöbb, amit az ember itt a földön tehet.

Ki tollal, ki kalapáccsal teszi a jót. Még 
a rózsának is szent kötelessége itt a me-
zőkövesdi temetőben, hogy illatával 
szolgáljon, tegye a jót.

Pető Jóska barátunk ezt tette egész éle-
te során. Alaptermészete volt, hogy rosz-
szat nem akart senkinek sem. Ellenben 
tette a jót! Egyéniségéhez, jelleméhez 
hűen. Nem harsogva, hanem békésen és 
türelmesen.

(...)
Tisztelt Gyászolók!
A vég megrendítő ugyanakkor méltó-

ságteljes és udvarias.
A délután a „naplemente” udvaria-

san érkezik. Akár a római birodalomban 
a liktor, aki a halálhírt vitte a patrícius-
nak. Bókolt, s közben átnyújtotta a halá-
los iratot. 

Igen, egy napon az embernek hírt hoz-
nak.

Felnéz a munkából és az életből már-
már szórakozottan, aztán készségesen 
mondja: „Igen, igen, valóban megöre-
gedtem. Egy pillanat, valamit még akar-
tam… Mit is? Igen, élni! De tudom, erre 
már nincs idő. Mehetünk, uraim! Teljesít-
sék kötelességüket!

Így ment el az „ítéletvégrehajtókkal” 
Jóska barátunk. Nem lázadva, nem két-
ségbeesve, hanem, ami rá mindig jellem-
ző volt: szerényen, méltóságteljesen. 

(...)
Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Nekünk viszont itt maradóknak – 

most, s még sokáig – nagyon rossz. Dr. 
Pető József rokonunk, hozzátartozónk, 
barátunk halála váratlanul ért bennün-
ket, s ezért a fájdalom még inkább hús-
bavágó, még inkább szívet mardosó.

Igen, igaz, nagyon igaz az, amit az an-
gol költő Milton mond: „ minden halál-
esettel az élő kínzatik.”

S az itt maradó bizony sír.
Sír a fájdalomtól, a hirtelen támadt 

ürességtől tehetetlennek érzi magát, s 
tökéletlennek érzi ezt a teremtett világot.

És csak áll előre esett vállal itt a mező-
kövesdi temetőben, s – mi mást tehetne? 
– imádkozik.

Imája a vers. A tragikus sorsú, szívhi-
bás Dsida Jenő fájdalmas sorait mor-
molja.

Jóska! „Elmentél Te a nyugtalan ár-
nyak útján, s azóta mogorva, üres, értel-
metlen lett minden.

Az angyalok hosszú széltrombitákon 
dalt dideregnek, s a pólusoktól az Egyen-
lítőig zokog az ember.”

Búcsúzom Tőled, Jóska! Te is elmentél 
a nyugtalan árnyak útján, s Charon csó-
nakján áteveztél a túlsó partra. Még lát-
lak, hogy a messzeség ködében vándo-
rolsz. Néha-néha megállsz, néha mintha 
dudorásznál. Olyan ez a látomás, mint 
egy zenélő sóhaj.

Kedves Barátom! Mogorva, üres, értel-
metlen minden. Nem tudok, - nem aka-

rok! – mást tenni, mint hogy elfeledett 
képed felakasztom szobám falára, örök-
mécsest gyújtok elébe és csöndesen a kü-
szöbre ülök. 

Úgy érzem, én vagyok a hátrahagyott 
láthatatlan ember. Kinyújtott merev jobb 
kezemen nyugodtan ül és örök csendben 
alszik a magányosság szentelt madara.

(...)

Jóska! Te már a túlparton vagy, ahol 
nincs ideát és odaát. 

Nincs honnan és nincs hová.
Nincs tér és nincs idő, Fény és árnyék
S nincsenek kérdések sem.
Mert ahová Te megérkeztél, ott már 

minden válasz megadatik.

Mindenre!

Jóska! Nyugodjál békében!

...ahol nincs ideát és odaát, nincs honnan és nincs hová Fridél Lajos rajza
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B. Mester Éva

Csak nézem
(Fridél Lajosnak ajánlom)

Egy érzés pompázik, tenyere a táj,.
fák között toporog, jó ideje már,
nem oszlik, nem foszlik, gyökereken áll
hajszál-lobogása napfényre talál.

Csak nézem, nézem a grafikát, rajzokat,
az egymást kergető sötét vonalakat,
a tiszta semmiből nőtt sokrétű árnyakat,
fényből és sötétből, emberi sorsokat. 

Sziklákon már csak várromok,
morzsává felőrölt csillagok,
madarak csőrében tegnapok,
de valahol én is ott vagyok.

Az idő permete engem is betakar?
Vagy rám talál egyszer egy meglódult vonal,
kismadár gondolat, aminek szárnya van,
a titkok felhője, mi oszlani nem akar?

Lezárult körvonal megnyílik, integet,
gondolattá válik, írok új verseket.
Megszületett volna spontán is, meglehet,
vonalak metszése inspirált, sürgetett. Álom Fridél Lajos rajza

Örök otthon Fridél Lajos rajza

Pető Margit

 Hazai hajnal
 
 Alvó házak fölött
 ocsúd a pirkadat:
 Pilláit emelő hajnal
 - csöndön túl suhanó vonat...
 Álom határán korai harangszó
 békével serkent
 tájat, állatot, embert,
 gerleturbékolás
 szökik ablakon át
 nyomában madárkar
 fújja a harsonát,
 tolvaj-rigó cseresznyénket lopja
 körülkémlel őr-vigyázón
 s az értéket csőre közé fogja.
 Harmatos illatok 
 szöknek kertek alól
 kelő nap-ragyogás
 ölelőn átkarol...
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Látogatás a tájak, állatok festőjénél
Csendes, ködös februári hétvége. 

Izgatottan készülődök Nagy István 
nyugalmazott művésztanárhoz, aki 
több, mint tíz évig volt kollégám a 
sályi általános iskolában. Tudom mi-
lyen sokoldalú, színes egyéniség Pis-
ta bácsi, vagy ahogy a tanítványai 
hívták, a Főnök. Csak remélni tu-
dom, hogy ebben a kis interjúban si-
kerül Őt bemutatnom úgy, ahogy én 
és a hozzá közel állók ismerik. 

Kedvesen fogad.
– Gyere be, Csillagom. Nem baj, hogy 

nem a nappaliban, hanem a műte-
remben tudlak fogadni? Tudod, mióta 
egyedül vagyok nincs olyan rend a la-
kásban.

– Dehogy baj – felelem és örülök, 
hogy a képei között tudok vele beszél-
getni. Kellemes meleg, pattogó tűz fo-
gad. A falakon körbe sok-sok képe.

– Most itthon vannak – mutat kör-
be – mert egyébként kiállításon szok-
tak lenni. Üdítővel, sütivel kínál.

– Pista bácsi hogyan lett festő? – vá-
gok bele a beszélgetésbe.

– Én már nyolc éves koromtól művé-
szeti pályára készültem. Neves festők, 
grafikusok munkáit másoltam, napon-
ta négyet, ötöt.

– Hogy valaki így tudjon rajzolni, 
erre úgy gondolom születni kell.

– Igen, persze. Talán tehetségesnek 
születtem, de a gyakorlás is nagyon 
fontos, mert anélkül nem megy. Most 
is, minden nap festek. Ez így megy.

– A szülei hogyan álltak ehhez? Tá
mogatták?

– Igen, pozitívan álltak hozzá. Apám-
nak volt ilyen jó érzéke a rajzhoz, meg 
még a rokonságból két embernek, de 
belőlük nem lett művész. Én mindig 
művészeti pályára készültem.

– Életének fő állomásai melyek vol
tak?

– Vattán születtem 1950-ben, itt jár-
tam általános iskolába, majd Mezőkö-
vesden gimnáziumba, aztán Sárospa-
takon a tanítóképzőbe, amit megsza-
kított a katonaság. Aztán Nyíregyhá-
zán elvégeztem a rajz-földrajz szakot. 
Végül Budapesten folytattam magán 
művészeti tanulmányokat Muray Robi 
bácsi keze alatt. Csergezán Pali bácsi 
is segítette pályámat. Intuíciókat kap-

tam tőle a munkámhoz, még kezdő 
koromban. Ő mondta, hogy mire vi-
gyázzak, milyen hibák lehetnek a fes-
tés során. Ezekre világított rá. A Du-
nántúlon és a Mátrában is találkoz-
tam Vele. Ő is kijárt vázlatokat készí-
teni. Odajött hozzám és megdicsért. 
Mondta, hogy egész jó, amit csinálok, 
csak itt és itt kicsit másképpen kell. El-
mondta, hogy hogyan, miképpen. Hát 
így tanul az ember.

– Mióta lakik Sályban?
– 1982 augusztusában jöttünk ide 

a feleségemmel és a fiaimmal. Előtte 
Szemerén tanítottam majd tíz évig. Ott 
ismertem meg a feleségemet is. A fiúk 
miatt kellett eljönnünk, mert abban az 
időben ott nem volt biztosított az óvo-
dai ellátásuk. Vattára szerettünk volna 
menni, de ott éppen nem volt üres ál-
láshely. Sályban meg rajz szakost keres-
tek. Hát így.

– Kedvenc témái a vadászjelenetek. 
Miért?

– Nagyon szeretem az állatokat. 
Nyolc éves koromtól galambászom 
is. Tenyésztem őket, versenyzek velük 
több évtizede. Az állatok mozgása ér-
dekel. Alkalmazkodásuk a környeze-
tükhöz. Örökös harcuk a fennmaradá-
sért, ez a mozgás megfogja az embert. 
Ugyanakkor a megfigyelés nagyon 
fontos a természetes közegükben. Jár-
tam pl. a miskolci Vadasparkban megfi-
gyelni a hiúzt. De az nem olyan, mint-
ha a természetes közegében mozogna. 
Egészen más a mozgása a ketrecben. A 
természetben az állandó veszély miatt 
ugrásra készen állnak.

– Mint minden művésznek, Pista bá
csi munkáit is korszakokra lehet osz
tani.

– Igen. Foltfestéssel, akvarellesen 
kezdtem festeni. De a vadászképeim 
már kidolgozottabbak. Fontos a fény-
árnyék hatás. A mozgást visszaadni a 
festményen. Sokat tanulmányoztam 
az állatokat. Ezt a nagy farkasos képet 
például videóról festettem, mert ugye 
farkasfalkát nem tudok megfigyelni a 
természetes élőhelyén.

– Pedig már a Bükkben is vannak, 
csak a megfigyelésük keveseknek 
adatik meg.

– Hát igen. A többi állatot mind lát-
tam. Vadászlesre is szoktam kiülni. A dá-
moknál is többször voltam fennt. Rajzo-
kat készítettem a dámszarvasok mozgá-
sáról. De természetfotókat is felhaszná-
lok a festményeimhez. Azokat beépítem 
a munkáimba. Bár sokkal jobb, ha én fi-
gyelem meg, az én szememmel látom a 
témát és úgy kerül vászonra.

– Kik voltak a példaképei, mesterei, 
akik irányt mutattak, példát adtak?

– Példaképeim Csergezán Pál, idős 
Markó Károly, aztán az oroszoknál 
Siskin. Mestereim pedig Seres János és 
Muray Róbert. Ők állnak hozzám a leg-
közelebb. Maga a stílusuk ragad meg. 
Munkáikból nagyon sokat lehet tanul-
ni. Azt, hogy bizonyos helyzeteket, ter-
mészeti dolgokat hogyan ábrázoltak, 
hogyan adtak vissza. Ezekbe én még 
beleviszem a saját érzéseimet. Ugyan-
akkor a valóság hű ábrázolása fontos 
számomra.

Nagy István - képei között

(Folytatás a 12. oldalon)
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– Igen emlékszem, hogy kedves fe
lesége Terike néni mindig milyen 
büszkén mutatta a galambos fest
ményt. Azt mondta, hogy csak tapsol
nunk kell és el is repül a galamb, olyan 
élethű.

– Igen. Én realista módon alkotok. 
Azt adom vissza, amit látok. Vannak, 
akik elvonatkoztatnak a valóságtól. 
Én abban a környezetben adom visz-
sza, ahol van. Ahány alkotó, annyifé-
le látásmód. Ki milyen stílusban, lá-
tásmódban adja vissza, amit lát, érzel-
meket, színhatásokat, pillanatnyi dol-
gokat, a természetben történő válto-
zásokat. Igyekszem a nagyközönség-
hez szólni. És vagy tetszik a kép vagy 
nem. Egyébként a legjobb a laikus em-
ber, mert nála két eset van. Vagy tet-
szik neki a kép, vagy nem. Nem azért, 
mert szakmailag nem jó a munka, ha-
nem mert számára az a fontos, ami 
megfogja abban a képben, akár első 
látásra is. Mert mindig az első impresz-
szió számít, az első benyomás. Ha be-
megy egy galériába és két-három ké-
pet kiválaszt egyet talán megvesz eb-
ből a kettő-háromból.

– Így van, ezzel én is így vagyok. 
na, nem a megvétellel, hanem azzal, 
hogy első látásra bele tudok szeret
ni egy képbe. Az már más, hogy saj
nos nem igen tudom megvenni. De az 
impresszió működik! Egyébként ho
gyan szokott témát választani?

– A téma jön. A természetben a vad 
mindig mozgásban van. Meg kell figyel-
ni a vad mozgáskultúráját, az összeren-
dezettséget. Ehhez használok fotókat is. 
Valamint a látottak alapján emlékezet-
ből készítem el a vázlatot. Menet köz-
ben lehet persze, hogy változtatok raj-
ta. A tájat is átformálom. Itt két dolog 
is fontos. Az egyik az állatábrázolás. Az 
állatanatómia ugyanolyan nehéz, mint 
az emberé, a helyén kell lenni minden-
nek. A másik a környezet, amiben a le-
festett állat mozog. Azt is úgy kell meg-
festeni, ahogy éppen akkor van, amikor 
az állat benne a mozgást végzi. A kettő 
együtt ad egységet. A tájábrázolás pe-
dig megint más. A tájban is van mozgás, 
pl. ágak elmozdulása.

– Ott a fény is változik és az évsza
kok színei.

– Igen, és én kontrasztokra építek. 
Nagy kontrasztokra. Ezek jellemzőek 

rám. Erről ismerik 
meg a munkáimat 
egy csoportos ki-
állításon. Az idén 
is hívtak már több 
helyre is. Tagja va-
gyok több alko-
tóközösségnek is. 
Összesen hétnek.

– Melyeknek?
– A Vadásza-

ti Kulturális Egye-
sület Képző-
művész Köré-
nek-Budapesten, 
az Országos Kép-
ző-és Iparművé-
szeti Társaságnak szintén Budapes-
ten, aztán a Borsodi Alkotók Egye-
sületének Miskolcon, a Zemplé-
ni Rajztanárok Alkotó Körének Sá-
rospatakon, a Magyar Rajztanárok 
Országos Egyesületének Budapes-
ten, a Dél-Borsodi Hagyományőrző-
Képző-és Iparművészeti Egyesületnek 
Mezőnagymihályon és a Hegyalja Al-
kotócsoportnak Füzérradványban.

– Akkor Pista bácsit már ország
szerte ismerik?

– Több kiadványban is benne va-
gyok. Például a Magyar festők és gra-
fikusok életrajzi lexikonában, a Négy-
szemközt a természettel című kiad-
ványban és több más egyesületi kiad-
ványban is, amelyeknek tagja vagyok.

– Megrendelésre szokott festeni?
– Nem jellemző, bár festettem már 

portrét, aktot is, de ez néhány alkalom 
volt csak. Amit elkészítek, azokat lehet 
megvenni.

– Minden képe zsűrizett?
– Igen. Sok helyen állítok ki az or-

szágban minden évben. Meghívásaim 
vannak önálló kiállításokra is.

– Az nagyon jó. Érdekes, hogy épü
letek nem szerepelnek egyetlen fest
ményén sem.

– Régebben a 70-es, 80-as években 
festettem néhányat, de elajándékoz-
tam barátoknak, rokonoknak, vettek 
is meg belőle. Engem az épületek nem 
elégítenek ki.

– Pedig, mondjuk, egy hegyormon 
egy várrom ecsetre kívánkozik.

– Hát, igen, de nem érdekel. Ez szub-
jektív, tudod. Engem nem érdekel. Van-
nak, akik szeretik. Házsort, utcarészle-
tet festenek, de engem nem dob fel.

– Háromféle témát jelenít meg.
– Igen. Vadászati témájú képeim van-

nak, tájképeim és csendéleteket is fes-
tek.

– Hány képet festett, emlékszik?
– Hát…Ha mindennel összevesszük-

vázlatokkal, mindennel együtt közel 
2000 darabot.

– Az igen! Külföldön vannak mun
kái?

– Igen vannak. A nyáron New Yorkba 
visznek ki egyet. De van Londonban, 
Bécsben munkám és a környező orszá-
gokban is. Németországban is. Sok he-
lyen.

– Tudom, hogy ajándékba is szokott 
adni, hiszen mi is kaptunk nászaján
dékba egyet, egy szép Bodrogparti 
tájképet.

– Igen, nászajándékba sokat adtam 
és segítségképpen különböző szerve-
zeteknek, alapítványoknak.

– Értem. Vadásztársaságoknak is?
– Igen. Valamint egy kolléga megse-

gítésére is adományoztam. Aztán va-
dászbálokra is szoktam adni egy-egy 
kisebb méretű festményt, fődíjként. 
De sok helyre nem tudok adományoz-
ni, mert sokba kerül egy kép keretezé-
se is, aztán a vászon, a festék. De saj-
nos nincs az embereknek pénze. Na-
gyon ritkán vesznek meg egy-egy ké-
pemet. Például lakodalomba, ajándék-
ként. Egyébként gyűjtőim is vannak. 
Országszerte mintegy tízen. De azok is 
már megteltek, mivel más festők mun-
káit is gyűjtik.

– Hát igen, a lakások falai behatá
roltak.

– Igen. Aztán van több híres ember-
nél is képem. 

Téli reggel Nagy István festménye

(Folytatás a 11. oldalról)
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– Most éppen min dolgozik? Egy
szerre több képen is?

– Nem szoktam párhuzamosan több 
képet festeni. Most egy vadászó rókát 
festek, amint a nyulat kergeti. A követ-
kező, pedig a közelgő áprilisi vadász-
bálra készül. Mindig felajánlok egy ké-
pemet erre a célra.

– Mi lesz a témája?
– Még nem döntöttem el. Majd ami 

a vadászattal közvetlen kapcsolatban 
van.

Azóta persze már megvan a téma a 
vadászbál fődíjára, de ez maradjon titok.  
Annyit elárulok, hogy nagyon szép lesz.

Ezúton köszönöm meg Nagy István-
nak ezt az interjút, köszönöm, hogy 
megosztotta velem gondolatait a mű-
vészetről, elhivatottságáról. Jó szívvel 
ajánlom mindenki figyelmébe képeit. 
Nézze meg, aki még nem látta, érde-
mes! Munkái megtalálhatók hazai ma-
gángyűjtőknél, múzeumban, galériák-
ban (Encs Városi Múzeum, Nimród Ga-
léria - Budapest, Nemeskéry Kiss Kú-
ria Galériája - Göd), Műemlék Katolikus 
Templom - Nyárádköszvényes - Erdély, 
Füzérradványi Galéria, valamint külföl-
di magángyűjtőknél.

 Végezetül álljon itt mottóként hitval-
lása és néhány helyszín, ahol kiállítot-
ták képeit. Valamint díjai, amivel mél-
tán jutalmazták munkáit.

Hitvallása: „A természet egy csen-
des zugában megbújva vászonra vin-
ni az örökös harc, küzdelem, a meg-
újulás pillanatait, az íratlan törvények 
rendjét.”

Egyéni kiállítása volt a következő 
helyeken: (a teljesség igénye nélkül) 
Budapest, Miskolc, Sárospatak, Eger, 
Mezőkövesd, Szerencs, Kazincbarcika, 
Tokaj, Sajóbábony, Sály, Bükkábrány, 
Vatta…

Csoportos kiállításokon vett részt: 
Budapesten, Miskolcon, Sárospatakon, 
Salgótarjában, Kazincbarcikán, Sátoral-
jaújhelyen, Egerben, Gyulán…

Külföldi kiállítási helyszínei: Mün-
chen, Linz, Tallin, Ungvár, Munkács, 
Kassa, Királyhelmec

Díjai: Tokaj város különdíja (1995)
Cserépfalu különdíja (1998)

Gyula város különdíja (2006)
Országos Vadászfestészeti 

Pályázat Díja (2015, Budapest)
Stengerné Forgony Éva Andrea

Profán 
könyörgés

Idő-rovátkák éveink falán
mind beleíródnak, örök jelek,
hiszen majd ránk, ki tudja hogy mi vár, 
gyarlók, esendők vagyunk, emberek.
Ki vétkezik, lehet, meg is bánja – 
e szándéka magában jó erény –
mert van Isten, aki megbocsájtja,
mit elkövetett, sugárzó remény
járja be lelke titkos zegzugát,
vádlottból is kerülhet ki vádló,
tudatában áram s fény fut át,
pedig halandó, nem egy varázsló – 
mert az csak a mesékben tesz csodát.
Hitben élő ilyenekben nem hisz,
tettekben várja Urunk válaszát,
fogódzója ebben hű, s erős hit.
Templomuk csendje, lélek otthona
csodálatos, ha felzengő zsoltár
elvisz Őhozzá, mindenség hona,
ahol csak még képzeletben jártál.

Arany János 
emlékezete

Arany János ma magyar nyelvünk őre,
szívleljük meg jól, mit is adott nekünk,
hű útmutatást, sok száz esztendőre
nagy műveivel, itt maradt velünk.
Hiszen ettől lesz a lelkünk is szabad,
erős láncolat, soha el nem szakad.
Isten, jó szerencse, adott egy zsenit,
művészete így nem marad homályban,
hanem mindig serkent, arra bátorít,
verseit olvasva nem lehet magában
senki, mert élni és hinni megtanít,
erre van példa Epilógusában.
Alacsony sorból jött, magaslatra ért,
egyik első lett a legjobbak között,
bár mindig fájt szíve, jó Petőfiért, 
kivel olyan szép barátságot kötött.
Hatvanöt évet élt, de nem hiába,
rábízta életét Magyarországra,
nem tüntetheti el globális világ,
mely egybemosna népet, nemzeteket,
hiszen verseiben ott van az irány,
amit követni kell, míg lesz szeretet.
Melegedjen szívünk szelleme fényénél,
igaz költészete biztató remény.

Drabon József versei
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Varga Rudolf 

Mi lakik a lélekben?
Esteledik. 
Kopognak az ajtón. Veréb Berci lép be. 

Én meg sunyítok. Degeszre tömött zse-
bű bányászkabátomra pislogok. Berci 
most nem engem szólít, hogy visszaku-
nyeráljon valami fogót vagy csavarhú-
zót. Egyből édesanyámhoz fordul. 

Bosszúsan, de azért kérlelően mondja: 
– Varga néni! Tessenek megmonda-

ni Öcsikének, ne hordja el a szerszámai-
mat, meg a … Tessék elképzelni, tönkre-
tette a házi feladatomat. 

Anyám arca elkomorodik. A fogas-
ra akasztott bányászkabátért nyúl. Én 
máris bújok a sarokba. A sparhelt és a 
fal közti résben, a sámlin kuporogva la-
pítok. Anyám sorra pakolja az asztalra 
a bányászkabát zsebéből a lopott kin-
cseket. 

Berci szakértő szemmel rovancsol-
ja, megvan-e mindene. Félig már kien-
gesztelődve magyarázza, a tanoncisko-
lában kapott házi feladatát, a kapcso-
lótáblát szedtem ripityára. Két napjába 
kerül, míg újra összeszereli a szétdíbolt 
vizsgadarabot.

Lakat kerül Berci műhelyének ajtajára.
*

Szürke téli délután. 
Anyám kenyérért indul a boltba. Siet, 

nehogy a sor végén kelljen ácsorognia, 
hogy aztán elvigyék előle az utolsó vek-
nit is. Rám parancsol, meg ne próbáljam 
kitenni a lábam a házból. Behúzza maga 
mögött az ajtót. Sebtében köt kendőt a 
fejére. 

Sámlit húzok az ajtó elé. Ráállok, hogy 
lássam anyám távolodó alakját, amíg el 
nem tűnik az utcasarkon. A konyha gőze 
bepárásítja az üveget. Írni még nem tu-
dok, de betűkhöz hasonló ákombáko-
mokat rajzolok a jégvirágos üvegre. 

Besötétedik, mire anyám hazaér. 
Hóna alatt a kétkilós kenyér. Leugrok a 
sámliról. Felkapcsolom a villanyt. Lel-
kendezve mutatom anyámnak az ablak-
üvegre írt betűket. 

– Nahát! Ez nagyon szép – vet felüle-
tes pillantást anyám az üvegen végig-
folyt krikszkrakszokra. 

Elszontyolodok. Ennyit ér az iparko-
dás? Ennyit a betűk, az írás? Pedig mi-
lyen titokzatos, megfoghatatlan dolgok 

laknak a szavakban. Egyenes és görbe 
vonalakkal, értelmetlen szabályokkal 
takarózva próbálják elfeledtetni valódi 
értelmüket, elfedni, hogy valamit közöl-
ni akarnak a világgal. Valamit mondani. 
Valamit, ami fontos lehetne az ember 
számára. Talán azt, hogy nem él hiába. 
Sugallani neki valamit, hogy megismer-
je önmagát, hogy megtudja, mi is lakik 
a lelkében. 

Mi lakik a lelkében, lelkének láthatat-
lan tájain, a tájak fölött úszó felhőkön, a 
felhők fölött keringő bolygókon és csil-
lagokon, meg azokon is túlnan, ahol az 
igazi magasságos mélységben a felfog-
hatatlan távolságokkal takarózó lényeg 
rejtekezik. 

Arra a megfoghatatlan lényegre nyit 
rést egy-egy, betűkből kristályosodó 
szó. Villanásnyi, késhegynyi rést, me-
lyen belepillanthatunk lelkünk rende-
zetlen rendezettségébe, a pontatlanul 
szólva véletlennek látszó történések 
láncolatába, amelynek mentén majd 
eltalálunk egyfajta bizonyossághoz, 
hogy akkor majd megértsük, testünk 
levedlése nem végállomás, hogy az is 
csak egy megálló, egy határkő, egy sze-
líd zökkenő a szabálytalan, egyszerre 
előre is és visszafelé is szétfelé húzó, 
spirális forgásban. A forgásban, mely-
nek végső állomása ugyanaz, ahonnan 
elindultunk. 

Azt még ráér felfogni az ember, hogy 
a szavainkban megjelenő primitív fo-
galmi rendszer alkalmatlan a mélyebb 
rétegű közlésre. Ráér megérteni, hogy 
a latin betűs írás számunkra maga a le-
hetetlenség. Hogy az nem passzol lel-
kületünkhöz. Hogy csak erőlködünk, 
de nem használhatjuk ki vele örökül 
kapott nyelvünk sokszínűségét. Úgy 
gondolom, a szinzu rovásírás lenne a 
leginkább nekünk való. 

Negyvenegynéhány évvel ezelőtt 
úgy gondoltam, és azt mertem írni, 
hogy „… mert a vers, az lehetetlen …”. 
Azt pedig az általam istenként tisztelt, 
görbebotos, őszhajú ember félreértet-
te. Sem előtte, sem utána semmi mást, 
csak azt az egyet. Pedig sajnos azt kell 
gondoljam, ő az akarata ellenére is azt 
igazolta, amit én állítottam.

Hatvanegynéhány éve még nem is 
sejtettem, miféle szörnyek lapulnak 

a szavak mögött, hiszen a Teremtő is 
csak amolyan helyettesítő szó. 

*
– Ide süss, inas! – kacsint rám édes-

apám.
Egy marék, zsírpapírba csomagolt 

szeget, kalapácsot, harapófogót ejt 
az asztalra. A vizeslóca melletti ru-
hafogas alól előkerül Varga nagyapa 
csizsmahúzó bikája. 

– Ezen kopácsoljál! – teszi a repede-
zett konyhakőre a bikát apám. 

Térdelek is melléje. Verem a szeget a 
kemény gyertyánfába. Elgörbül. Kihú-
zom a harapóval. Kiegyenesítem a sze-
get. Újra püfölöm. Krampácsolok nap-
estig. A csizsmahúzó bika félóra múlva 
úgy néz ki, mint egy sokkot kapott sün-
disznó. Kihúzom a szegeket. Kiegyene-
sítem. Kezdem elölről az egészet. Így 
múlik az elfogyhatatlan idő. 

Szépen, ahogyan kell.
*

Édesapám kilöttyinti a mosdóvizet 
az udvarra. 

A lepattogzott zománcú lavórt a 
mosdóállvány és a fal közé csúsztat-
ja. Anyám a hajamat törölgeti, közben 
kifelé hallgatózik, de hogy miért, arra 
még nem is gondolok. Rám húzza a 
tiszta pendelyt. A szokottnál is gondo-
sabban molyol a gallérhajtással. 

Odakint vakkant a kutya. Ismerőst 
üdvözöl a sötétben. Lépések hallatsza-
nak az ajtó elől. Dakó bácsi, a felesége, 
Erzsike néni és Margitka, Veréb Berci 
anyukája sorjáznak befelé kedélyesen, 
mintha csak valami ünnepségre jöttek 
volna. Hamar zárják az ajtót, be ne fu-
rakodjon a hideg. 

Van valami gyanús abban a túlzott 
jókedvben. Tapsi fülem hegyezve suny-
nyogok kifelé a kuckóból. Fürkészem a 
hangoskodókat. De nem sokáig. Dakó 
bácsi és édesapám két oldalról elkap-
nak. Az asztal sarkára huppantanak, 
akár egy szatyor krumplit. 

Segítségért ordítani sincs időm. Er-
zsike néni és Margitka megmarkol-
ják kalimpáló lábamat. Az asztallap-
ra szorítják. Anyám kötényének zsebé-
ből szemvillanás alatt előkerül a kisol-
ló. Hiába üvöltök, sírok, szűkölök, sor-
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ban peregnek a repedezett konyhakő-
re befelé görbülő, a sas vagy inkább a 
kiskakas körmeire hajazó lábkörmeim. 

– Katonadolog, na! – csitítgatnak a 
férfiak.

De hiába. 
*

Hiába csitítgatnak. 
Bömbölök, ahogyan a torkomon ki-

fér. Karmolok, rúgok. Cséphadaróként 
csühölök mindkét kezemmel. De nincs 
könyörület. A lábam után a kezem be-
szakadt karmait is sorra levagdossa 
édesanyám. Néhány percig tart csupán 
a kegyetlen művelet, de közben iszo-
nyatos fájdalmakat vélek átélni. Csak 
azt lesem, vérzik-e a levágott köröm. 
Úgy gondolom, az is ugyanúgy a tes-
tem része, mint az orrom, fülem. 

A kivégzésszerű művelet után min-
den felnőtt egyszerre vigasztal. Anyám 
megcsókolja könnyáztatta arcomat. Ki-
veszi a sparhelt nyitott ajtajú sütőjéből 
az ágymelegítő téglát. Rongyba gön-
gyöli. Édesapám az ölébe kap. Visz be-
felé a szobába, aminek jéghideg ágyát 
pillanatok alatt felmelegíti a forró tég-
la. Egy ideig még magam sajnáltatva 
szüttyögök, duzzogok a felnőttek aljas-
sága miatt, aztán magamban bosszút 
forralva elalszom. 

Pár perc múlva már az angyalkáknál 
vagyok.

*
Apám a szokásosnál is elcsigázottab-

ban telepszik az asztalhoz. 
– Hol hagytad a biciklit? – kérdezi 

anyám, miközben tányért tesz apám 
elé. 

– Baj van, Anyuka – sandít fel anyám-
ra édesapám.

Édesapám élete végéig csak Anyu-
kának szólította anyámat. Hogy miért? 
Nem tudom. Talán azért, mert öt év kor-
különbség volt köztük, azaz apám öt év-
vel fiatalabb volt édesanyámnál? Nem 
tudom. Megkérdezni elfelejtettem, de 
valahogyan úgy is volt az rendjén. 

– El-ko-boz-ták – nyögi ki apám. 
Nagy nehezen tisztázódik a helyzet. 

Apám, akinek bevonták a jogosítvá-
nyát, mondván, egy kuláknak a jányát 
vette feleségül, tehát megbízhatatlan-
ná vált a bányászok szállítására, bicikli-
vel járt krampácsolni. 

Jogosítványbevonás? Az semmi. Vol-
tak akkoriban annál cifrább esetek is. 
Az egyik dolgos gazda, akit szintén ku-

lákká nyilvánítottak, korábban minden 
pofátlan beszolgáltatási kényszernek 
szó nélkül tett eleget. Hiába erőlköd-
tek, nem találtak rajta semmi fogást. A 
párttitkár, meg a rend éber őre végül ki-
ötlötte, a gazda házőrző kutyája veszé-
lyezteti a közbiztonságot.  

Hiába zárta szerencsétlen ember a 
kaput, az okosok kiagyalták, a lécek 
közt utcára szökhet a kutyus. Kötelez-
ték a kulákot, a palláson láncra kötve 
tartsa a szerencsétlen ebet. A sors finto-
ra, hogy a háztetőről ugató láncos ku-
tya túlélte a kuláküldözést. Vénségére 
újra szabadon őrizhette a portát. 

Ugyanazok a firnyákosok állították 
válaszút elé apámat is. Csak akkor kap-
hatja vissza a jogosítványát, ha elválik 
anyámtól. 

Édesapám attól kezdve biciklivel járt 
trógerolni. 

*
Amikor nagyapám elvette feleségül 

Varga Veront, kettőjüknek ugyanannyi 
vagyona volt, mint korábban külön-kü-
lön. 

Semmi. Úgy kezdték a közös életet, 
ahogyan sokmillió sorstársuk akkori-
ban. A kincsük a hit, a remény és a sze-
retet volt. A dédanyám, Varga Veron 
Amerikába szakadt anyja, amikor érte-
sült az örömhírről, küldözgetni kezdte a 
stafírungra valót. 

Veronkám fantasztikus gyakorlati 
és problémamegoldó készséggel volt 
megáldva. Jánykorában nem cifrálko-
dásra meg ilyen-olyan, a hagyomány-
nak megfelelő kelengyére költötte a 
pénzecskéjét, hanem fogához verte a 
garast. Félrerakta és gyarapította azt. 

Asszonyként meg, ha egy holdnyi 
földre való pénz összegyűlt, máris al-
kudni kezdett az általa korábban kisze-
melt parcellára. Amúgy, ha stafírungja 
lett volna, nem is tudta volna hová rak-
ni, mivel a Ferenc dédapám zsindelyte-
tős vályogházához toldott szobácská-
ban húzták meg magukat nagyapám-
mal. Hajnaltól későestig dolgoztak, 
mint az igásbarmok. 

Úgy lett az egy holdból kettő, amit az 
Amerikából kapott küldeményekkel to-
vább és tovább bővítettek. 

*
Édesanyám már ötéves forma lehe-

tett, amikor nagyapám, nagyanyám és 
ő még mindig a házvégi toldalékban 
szorongtak. 

Akkoriban, talán a millenniumi vir-

csaft kapcsán, a távoli, isten háta mö-
götti vidékre is legyűrűző építkezé-
si kampány furcsa kísérőjelenségeként 
egymás után égtek le a nádtetős, vert 
falú és vályogból épült kunyhók ezrei. 
Felbérelt gyújtogatók járták a vidéket, 
hogy a szegényparasztságot rákény-
szerítsék a gangosabb otthonok épí-
tésére. És csodák csodája, a bankhite-
lek uzsorakamatja akkoriban még nem 
volt olyan pofátlan, mint száz évvel ké-
sőbb. A kölcsönök törlesztését minden 
szegényember ki tudta gazdálkodni a 
munkájából.

A „köznép” vérén parazitaként élős-
ködő bankokon keresztül valamiképp a 
biztosítótársaságok is érdekeltek lehet-
tek az ügyletben, mert a fedél nélkül 
maradt csórók némi kártérítést, gyors-
segélyt kaptak ösztönzésül arra, hogy 
a vityillók helyett cseréptetős házakat 
építsenek. 

Nagyapám meséiben időről-időre fel-
bukkant a gyújtogató alakja, aki estén-
ként a kertek alól közelítette meg a fa-
lut. Petróleummal locsolt lángoló szal-
macsutakot dobott a nádtetős, zsúpfe-
deles házakra. Akkoriban annyiszor el-
képzeltem a sötétben lopózó arctalan 
alakot, hogy a belém rögzült kép máig 
is él. 

Az igazi, az Amerikából kapott segély 
azután érkezett meg, amikor Veronkám 
levélben közölte az anyjával, hogy po-
rig égett az apósa háza, meg az a tolda-
lékszobácska, ahol ők húzták meg ma-
gukat. 

Nem tudom, hogy nagyapám vagy 
Veron nézte-e ki a telket, a felvég leg-
jobb fekvésű telkét, amely a falu gé-
meskútja mellett terült el. Ha Veron 
választotta ki, biztosra veszem, hogy 
a Sarkcsillag volt az ő támpontja, csak 
úgy, zsigerből. 

A telek mögött bekötőút vezetett a 
végtelen mező, így tulajdonképpen há-
romszöget alkotott a terület. A falu töb-
bi parasztházának portája téglalap ala-
kú volt, és merőlegesen állt az utcára. 

Teljes bizonysággal tudom, az épüle-
teket nagyapám tájolta be a nap állásá-
hoz, hogy ne kelljen megsülni az udva-
ron, meg a napsugarak melegétől fel-
forrósodott házban az embereknek, is-
tállóban az állatoknak. Úgy szervezte a 
portát, hogy korareggel elsőként a ka-
pun ragyogjanak befelé a fénysugarak. 

Alkonyatkor pedig a mindenségre 
hangolva a csűr mögötti szérűnél nyu-
godjon le a nap.
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Már több, mint harminc éves kap-
csolat, sőt barátság köt a nyolcvan 
éves Balázs Árpád zeneszerzőhöz, 
akinek oroszlánrésze van legújabb rö-
vidfilmünk, a MINDENKI Oscar-díjjal ju-
talmazásában. Fia, Balázs Ádám ma-
gyar-amerikai állampolgár filmzene-
szerző készítette a film kísérő zenéjét, 
aki nagyra értékelendő gyermeki gesz-
tussal, felhasználta a filmhez édesap-
ja Bodzavirág című kórusművét. Ez az 
1983-ban, gyermekkórusra kompo-
nált gyöngyszem kora sikerműve volt, 
majd feledésbe merült, de most, a film 
karrierje eredményeképpen ismét fel-
keltette a zeneszerető emberek érdek-
lődését. Egyre több kórus tűzi műso-
rára, példa erre a Mezőkövesdi Szent 
István Katolikus Általános Iskola kóru-
sa is, mely Kovácsné Együd Ilona ve-
zetésével elővette az asztalfiókból, és 
sikerrel adta elő a közelmúltban a ka-
tolikus kórustalálkozón.

Nemcsak a magam nevében árado-
zok a Bodzavirágról, hanem mindazok 
nevében, akik ismerik és nagyra érté-
kelik Balázs Árpád zenéjét, köztük a 
mezőkövesdi zeneiskola első igazga-
tója,  Drotár Gabriella, a fúvószene-
kar vezetője, Panyi Zoltán és együt-
tese, a Szent László Ifjúsági Kamarakó-
rus Horga Stefánia vezetésével, a volt 
akadémista szobatárs Sereg János 
(egyébként a bogácsi Daragó Károly 
és fia zenetanára volt Miskolcon) lel-
kendezve beszél a sikerről. Áradozva 
beszél a mezőkövesdi gimnázium volt 
énektanára, kórusvezetője Bollók Te-
réz is, s örömmel fogadta a hírt, hogy 
újra készülünk egy közönségtalálko-
zóra, s arról is beszámolt, hogy Buda-
pesten a III. kerületi Andor Ilona Gyer-
mekkórus most adta elő a Bodzavirá-
got.

Boldogan gondol Balázs Árpádra 
Kiss József énektanár, népdalgyűjtő 
özvegye is, hisz férje gyűjteményéből 
is írt kórusművet zeneszerzőnk. Saj-
nos, a mezőkövesdi kiváló oboista, az 
1940-ben született Edőcs János, aki 
Szombathelyen futott be szép karri-
ert, már csak Fentről követheti kedves 
volt tanulótársa sikerét.

Mindenki büszke  
a MInDEnKI Oscardíjára

A zeneművelő közönség van kisebb 
létszámban, de sokkal többen van-
nak azok, akik nosztalgiával gondol-
nak fiatal korukra, amikor énekkari tag-
ként szinte rendszeresen adtak elő Ba-
lázs Árpád műveket, pl. a Héjariasztó, a 
Madrigaleszk, a Virágim, virágim, a Rigó 
éneke, Hajnali köszöntő…

Május 19-én találkoztam Balázs Ár-
páddal Kiskunfélegyházán, ahol a Pol-
gármesteri Hivatal dísztermében a 
Kiskunfélegyháza díszpolgárai című 
könyv bemutatója volt. Nagyon kedves 
gesztusként a műsor Petőfi Szülőfölde-
men című versének, a város részére ké-
szített megzenésített változatának elő-
adásával kezdődött, mely megjelent 
a CD-n is, melynek minden alkotása 
Félegyháza részére készült. Balázs Ár-
pád nosztalgiája abból is adódik, hogy 
édesapja itt végezte a tanítóképzőt, s 
különös érzelemmel gondol édesapja 
ifjúkori tanulóhelyére.

Csodálom nyolcvan éves zeneszer-
zőnk aktivitását, akinek újabb és újabb 
alkotásai születnek (amerikai megren-
delésre szimfonikus mű, felesége ének-
karának névváltozására kórusmű, Csu-
kás István versére gyermekopera...) s 
mellette eleven társadalmi életet él, hi-
szen öt település díszpolgára, és rend-
szeres résztvevője a zenei életnek.

Már nem először olvasom Balázs Ár-
pád önéletrajzi írását a Válogatott Éle-
teimet, mindannyiszor nagy élvezet-
tel. Nem is csodálkozom rajta, hiszen 
a kecskeméti Kuna Lajos harsonamű-
vész-tanár is úgy vélekedett a minősí-
tések alkalmával tartott beszédeiről, 
hogy „Mindannyiszor dicsérő és buzdító 
volt. A közönséget valósággal lila ködbe 
burkolta.”

Sajnos, csupán négy CD-vel rendel-
kezem Balázs Árpád műveiből: egyen 
kórusművek vannak, a másikon fúvós-
zenekari művek, a harmadikon a Kis-
kunfélegyházának ajánlott Szülőföl-
demen alkotások. Ezekhez csatlako-
zott a Baranyi Ferenc versére írott ka-
maraopera, a Vádoló múltunk. Nem-
csak boldogan és büszkén olvasom 
az önéletírást és hallgatom a CD-ket, 
de külön öröm számomra, hogy ba-
rátomnak vallhatom kiváló zeneszer-
zőnket, aki a Bodzavirágról úgy nyilat-
kozott, hogy Deák Kristóf, a film ren-
dezője olyan zenét keresett, amely a 
megtisztulást, a felülemelkedést jel-
képezi, s neki is nagy örömet szerzett, 
hogy ez nagyszerűen sikerült, sőt „a 
film végén a kislány tolmácsolásában 
tényleg olyan, mintha egy angyal éne-
kelne.”

Dr. Szedresi István

A cikk szerzője Balázs Árpáddal  
Mezőkövesden, a Rózsa Étteremben egy közönségtalálkozó alkalmával
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 A továbbvivők
A Nemzet Színésze címet 2000-ben alapították, elismerve 

a címmel 12 neves színész munkásságát.
Akik az eltelt 17 évben ezt az elismerést megkapták, közü-

lük sokan már az égi színtársulathoz szerződtek, bár emlé-
kük itt a földön, közöttünk maradandó.

Bogács 2009 óta kötődik a Nemzet Színészeihez, hála 
Hanák Zsoltnak, akinek ötletére – az akkori faluvezetés tá-
mogatásával – létrejött a Nemzet Színészeinek ligete. Azóta 
a cím birtokosai e ligetben, megható kedves ünnepség kere-
tében sorra ültették el saját fájukat.

Az idei ünnepség volt a hatodik a sorban. Az eseményre 
április 22-én, a Föld napján került sor, ahol az újonnan meg-
választott „Nemzet Színésze”-i a saját emlékfájukat elütették.

Az idei meghívott vendégek Almási Éva, Andorai Péter, 
Csomós Mari, Szacsvay László és Cserhalmi György színé-
szek voltak, akik Psota Irén, Bitskey Tibor, Berek Kati, Kóti Ár-
pád és Sztankay István örökébe lépve érdemelték ki e ran-
gos elismerést.

Közülük személyesen Szacsvay László művész úr tudott 
eljönni Bogácsra (kedvenc Fülöp nevű kutyájával), a többi 
művész színházi elfoglaltsága, illetve betegsége miatt saj-
nos nem tudott megjelenni. Viszont nagyszámban jöttek a 
már elhalálozott színészek hozzátartozói erre az ünnepélyes 
eseményre.

A vendégeket az önkormányzat épületében Csendesné 
Farkas Edit polgármester asszony köszöntötte, majd azt kö-
vetően a Közösségi házban ünnepi műsorral folytatódott a 
program. A háziasszony szerepét, mint eddig mindig Csá-
szár Angela színművész látta el, aki megnyitó beszédében 
méltatta a Szinészliget jelentőségét, és mindazokat a jele-
ket, amelyeket Bogács község állít a Magyar Kultúra kiemel-
kedő képviselőinek. 

Azt követően a bogácsi Pávakör a régió népdalaiból ösz-
szeállított dalcsokorral kedveskedett a nagyszámú közön-
ségnek. A műsorban fellépett a Tündérrózsa néptánc cso-
port. A táncosok rövid, de nagyon összehangolt, látványos 
produkciót mutattak be. Majd Magyar Gyula tárogató játé-
kát hallottuk. A vendégek között volt Berkes János opera-
énekes is – a Szent Márton Borlovagrend tiszteletbeli tagja 
–, aki Daragó Károly bogácsi zenetanár közreműködésével 
a Gül baba című operettből énekelt el egy népszerű bordalt.

Kedves gesztus volt, Pál Szilveszter (Hanák Zsolt húgának 
unokája) budapesti középiskolás gitárjátéka, aki elkápráztat-
ta a közönséget.

Az ünnepi műsor szerves része volt Csendesné Farkas Edit 
polgármesterasszony köszöntője. Beszédében méltatta a 
kultúra jelentőségét és kitérve a faültetésre, hangsúlyozta a 
fa, kultikus jelkép a magyar nép életében, utalva a magyar 
népmesék égig érő fájára. 

Most „mesélni fogok” – kezdte ünnepi beszédét Hajdu 
Imre.  A színészet csoda, a színész egy varázsló, a színház a 
mesék birodalma – mondta. Majd személyre szólóan szólí-
totta meg a nemzet színészeit. A hallgatóság elé tárt olyan 
történeteket, amelyekről a közönség nemigen tudhatott. 

Például Csomós Mari bodrogközi kötődéseiről beszélt, vagy 
például elmondta, hogy Szacsvay László művész urat édes-
anyja bogácsi színésznek tartotta, ugyanis a háború után 
Bogácson élt egy Szacsvay nevezetű család, amelyben volt 
egy fiúgyermek, aki a művészúrral hasonló korú lehetett. 
Jó pár évtizeddel ezelőtt Imre édesanyja egy TV film nézé-
se közben, - amiben Szacsvay László játszott - tette fel neki 
a kérdést, hogy ez a Szacsvay ugye bogácsi? Innen a rövid 
történet. Szacsvay művész úrnak jól esett ez a „tiszteletbe-
li bogácsiság”.

A műsort követően a ligetbe vonult a vendégsereg, ki gya-
log, ki kocsikkal.

A fák már elő voltak készítve az elültetésre. Jelen volt 
Hanák József plébános úr, aki megszentelte az elültetett fá-
kat. Akik nem voltak jelen, azok fáit a pályatársaik ültették el. 

A ligetbe kiérkezett vendégeket ezúttal is meglepetés 
fogadta. Hajdu Imre ötletére ugyanis Bogács község ön-
kormányzata egy kettős keresztet állítatott fel a parkban, 
amelyre a magyar színjátszás és operaszínpad állócsillagai-
nak neve került és majd kerül fel. (Megjegyzés: a korábbi ke-
reszt már teljesen megtelt a névtáblákkal). 

Újdonság az is, hogy a ligetet sövénykerítéssel kerítették 
körbe, és ezzel méginkább kultúrpark jelleget kapott. Köszö-
net érte a község vezetésének.

A faültetések alatt Petőfi Sándor: Színész dal című verse is 
elhangzott.

A faültetés után a résztvevők a Csáter Apó Pincéjénél koc-
cintottak az újbóli találkozás örömére, majd a meghívott 
vendégeket a Vadvirág Étteremben látta vendégül az önkor-
mányzat.

A színészeket és hozzátartozóikat a Közösségi Házban, ünnepi 
műsorral várták a házigazdák

(Folytatás a 18. oldalon)
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(Folytatás a 17. oldalról)

Az esemény alkalmával egy rövid interjúra kértem 
Szacsvay László művészurat.

– Tisztelt Művész Úr! Korábban hallott-e már Bogácsról és er-
ről a Színészligetről?

– Még nem hallottam és nem is jártam errefelé, de nagyon 
meglepő és tetszetős dolog, hogy van az országnak egy kis 
szeglete, ahol a kultúrát ilyen tisztelet övezi.

– Milyenek a személyes benyomásai?

– Nagyon szép a természeti környezet, a Nemzet Színésze-
inek fái méltó helyre kerültek.

– Megkóstolta már a bogácsi borokat?

– Sajnos nem tudom, mert én vezetek, de mindenképp 
szeretnék hazavinni egy-két üveggel, s majd otthon a nedű 
kortyolgatás közben jól fog esni visszaemlékezni az itt töl-
tött szép pillanatokra.

– Kedves Művész Úr! Mostanában kevesebbet látjuk játszani 
és csak a régi filmekben tűnik fel. Mi ennek az oka?

– Egyrészt alig van magyar filmgyártás, másrész az egész-
ségi állapotom miatt nem vállalok szerepeket és már nem is 
nagyon hívnak. Rövid fellépéseket vállalok, mint versmon-
dás, vagy beszélgetések.

– Látjuk majd még Bogácson a későbbiek során? Javaslom, 
próbálja ki a gyógyfürdőnk vizét is.

– A fürdő talán jó lenne, de idő hiányában ez most nem le-
hetséges. Már az ebédre sem tudok elmenni, mert sietnem 
kell haza. Remélem, hogy az egészségi állapotom lehetővé 
teszi és akkor újra eljövök megnézem, hogyan cseperedik az 
elültetett fám.

– Művész úr! Köszönöm a beszélgetést, köszönöm hogy eljött 
kis „fatornyos” falunkba, hogy megtisztelt bennünket. További 
jó egészséget kívánok.

Szőkéné Tóth Katalin

Szacsvay László, a Nemzet Színésze saját fáját ülteti el

Berkes János operaénekes a magyar operaszínpad 
állócsillagait megörökítő kettős keresztnél

Alkalmi közönségtalálkozó a bogácsi pincesoron Fotók: Jankó Gergely
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Ismét elment egy díszpolgár!
Meghalt Pap János

A rokonok gyűrűje mellett Dr. Feke-
te Zoltán polgármester, Tállai András 
országgyűlési képviselő, a város volt és 
jelenlegi képviselő testület tagjai, járá-
si és városi munkatársak, barátok, író-
társak, és tisztelői kísérték utolsó útjára 
Pap János nyugalmazott polgármes-
tert,  Mezőkövesd város díszpolgárát.

Mezőkövesden született, általános 
és középiskoláit szülővárosában végez-
te. Egerben magyar-történelem szakos 
diplomát szerzett, majd ezt kiegészítet-
te az ELTE nyelv és irodalom szakos kö-
zépiskolai tanári diplomával.

Munkáját Budapesten kezdte, majd 
Kács, Tiboddaróc után, szülővárosában 
helyezkedett el. A  Járási Hivatal műve-
lődési osztálya vezetőjeként irányította 
a város és járás művelődési életét. 

Egy kis kitérő után – Budapesten, 
mint könyvszerkesztő dolgozott - is-
mét visszafordult és elvállalta mezőkö-
vesdi polgármesterséget.

Ezt a munkásságát Dr. Fekete Zoltán 
polgármester a Mezőkövesdi Újságban 
a következő képen foglalta össze: „Pap 
János 1991-1994 között polgármester-
ként irányította településünk, és az ál-
tala vezetett képviselő-testület munká-
ját. Nevéhez fűződik a közigazgatás he-
lyi átszervezése, az önkormányzati testü-
let demokratikus működési feltételeinek 
megteremtése, a korábbi tanácsi vállala-
tok átalakítása, új gazdálkodási szerve-
zetek létrehozása, a gázvezeték-hálózat 
és szennyvízcsatorna-rendszer bővítése, 
két új tornaterem építése, az úthálózat 
fejlesztése, az oktatási, nevelési, egész-
ségügyi és közművelődési intézmények 
színvonalas működtetése, a városi költ-
ségvetés egyensúlyának biztosítása.” 

Ezt a sokrétű munkát ismerte el a vá-
ros testülete 2006-ban, amikor a „Me-
zőkövesd Városért” majd 2012-ben 
„Mezőkövesd Város Díszpolgára” kitün-
tető címet adományozott.

A kultúra irányítása nem csak mun-
kája volt, hanem hobbija is, hiszen éle-
te minden percét a ennek szentelte. Fá-
radhatatlanul kutatta Mezőkövesd és 
környéke történetét, gyűjtötte a hozzá 
kapcsolódó emlékeket. Fotóktól kezdve 

a könyveken át az eredeti dokumentu-
mokig. Mindig szem előtt tartva célját: 
másokkal is megismertetni Matyóföld 
történetét, hagyományait, népművé-
szetét. Ezért is, kapcsolódott be a Kazin-
czy és a Comenius Társaságba és terjesz-
tette Matyóföld kultúráját. Ez mutatko-
zott meg saját munkáiban is, amikor kis 
füzetben megjelentette a „Meleg oldal”-
on használt „Szent Család” szövegét. De 
távolabbra is tekintett, hiszen az ő tollá-
ból jelent meg szeretett felesége szülő-
falujának, Pálházának monográfiája.

Verseit, tanulmányait különböző la-
pok folyamatosan közölték.

Csak a Matyóföld periodikában 55 ta-
nulmánya és 15 verse jelent meg. Eb-
ben az első számtól kezdve az utolsó-
ig szerepelt.

Emlékezetül álljon itt az 1959-es „Ma-
tyóföld” számban megjelent verse.

Pap János: 
Mesélt s dalolt anyám

Megvetette ágyunkat minden este,
s a puha dunna alól szemünk leste
kezét, míg megvarrta ruhánk, s hogy
szívét is elraboljuk még: anyuka mesélj!

Kértük kórusban becézve s az őzike
fáradt ujjait megbékítette:
elfutott álmunkkal halkfüvü pázsiton,
futott, futott túl országhatárokon.

Túl azon a pici halványfényű szobán
bele ezer fénybe, aranyba, ezüstbe,
patájával édes dallamot  pengetve….
De te hová hajtottad fejedet anyám?

A dal is megmaradt… Őszül már hajad,
kézenfog az emlék, és hozzád vezet,
ki félsz és csak sírsz, mert nem hajtom meg
senki előtt többé konok fejem.

Még aktív dolgozóként egyik kezde-
ményezője és alapító tagja volt a Ma-
tyóföldi Alkotók és Művészetpártolók 
Egyesületének, és míg a betegség vég-
leg le nem verte a lábáról „cipelte” há-
tán azt, minden örömeivel és nehézsé-
geivel együtt. Összefogta a matyóság-
gal foglalkozó kutatókat, irodalmáro-
kat. Mindent megtett, hogy a csoport 
sikeres legyen. Kiadót alapított, hogy 
verseiket, tanulmányaikat könnyebb 
legyen megjelentetni, és az utókornak 
örökül hagyni. Elindította a „Matyóföld 
kultúrájáért” könyvsorozatot. A kötetek 
a tagok által szervezett felolvasó ülések 
anyagát tárta az olvasók elé. Neki kö-
szönhető, hogy az egyesület a képvise-
lő testület tetszését is elnyerte, és mun-
kájukat „Pro Urbe” díjjal jutalmazta.

A közel fél évszázados ismeretség, 
- először, mint művelődési osztályve-
zető, majd, mint polgármester, MAME 
vezetője, a Matyóföld szerkesztője – 
egyetértéseink, vitáink egyre közelebb 
hozta kapcsolatunkat.

Pár héttel ezelőtt, amikor Laboda 
Kálmánnal meglátogattuk, visszaemlé-
kezve egy - egy irodalmi estre, melyet 
ő szervezett, szeméből még felvillanni 
láttuk az érdeklődést és az örömet. De 
a régi határozottsága már a múlté volt, 
mely előre vetítette, hogy felkészült el-
hagyni azt a várost, amiért egész életé-
ben dolgozott. Kétszer is elköszönt, saj-
nálattal mondta, hogy hátha nem talál-
kozunk már. Így lett. Elment.

Most már fenn írja verseit, riport-
jait Kiss Gyulával együtt, nem az 
„Asztalosék kapufájáról” hanem „Szent 
Péter kulcsairól”. 

Nyugodj békében, János!

Csirmazné Cservenyák Ilona
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Drabon József

Búcsú  
Pap Jánostól

János, te tudod melletted ki áll,
mint, ki örök hazába költözött,
lelked érzi hol a végső határ,
hiszen aranyló fénybe öltözött.

Ott vagy már Jézusunk közelében,
Urunk minden halandót várva vár,
elhelyez, bevisz az öröklétbe
ahol igaz biztonságot találsz.

Búcsúzunk tőled kedves jó barát,
valós hűséggel élted életed
szeretted Istent, népet és hazád
szép verseket, könnyebb volt a léted.

Legyen békésen nyugodt az álmod,
élted csak a földön ért véget,
hiszem, hogy fent helyed megtalálod.

2017. május 3.

Szög – elhajolva
Az előadó a nagy festőt méltatta. 

In memoriam… merthogy a nagy 
festő már nem él.

A falakon körben képek. Festmé-
nyek, rajzok, miegyebek. A Mester 
hagyatéka. Azé, akit, mint mond-
tam, méltatott az előadó. Méghoz-
zá nagyon szépen, nagyon szaksze-
rűen. Arra gondoltál abban a pilla-
natban, hogy te nem tudod ilyen 
szépen és okosan egymáshoz köt-
ni a szavakat, bármennyire is eről-
ködsz. Ettől támadt zavarodban a 
falon közvetlenül melletted függő 
grafika karvalyarcú férfiújára néz-
tél, akinek olyan érdeke dekoráció 
volt a hajában. De mivel az semmi-
féle részvétet nem tanúsítva nézett 
vissza rád, szemed lesütötted, le a 
kiállítóterem kövezetére, amely re-
ménytelenül szürke volt, s közben 
hergelted magadban a kisebbren-
dűség érzetét.

Hisz te nemcsak, hogy nem tudsz 
olyan szépen beszélni, mint az elő-
adó, de ilyen gyönyörű, vagy leg-
alábbis érdekes képeket sem tudsz 
fösteni, rajzolni, mint ezek itt. Sőt, 
semmit nem tudsz! A beszéded ga-
gyogás, a toll, a ceruza, nem is be-
szélve az ecsetről úgy állnak a ke-
zedben, hogy… No, de ezt kár is 
ecsetelni!

Ám ekkor, a zavarodottsá-
godnak már-már csúcspontján, 
lehorgasztott fejjel, miközben azt a 
piszkosszürke kövezetet bámultad 
révetegen, hirtelen észrevetted… 
ni csak!…, hogy a falon függő, kar-
valyorrú férfi bekeretezett portréja 
alatt, lenn a földön, a kövezeten, ott 
hever egy szög. Egy, kalapácsütés-
től elhajlott szögecske, aminek lát-
tán hirtelen felvillanyozódtál, mert 
valami vagy valaki abban a pilla-
natban azt súgta neked: lám, te is jó 
vagy valamire, te ilyenhez értesz, az 
apróságok, a jelentéktelennek tűnő 
dolgok, a nüánszok észrevételéhez.

Mert íme, ez a szög is az élet egy 
parányi nüánsza! Erre ugyanis – 
semmi kétség – rá akarták akaszta-

ni a jeles mester egyik művét, ám 
ez a szeg nem hatódott meg ettől 
a nagy-nagy megtiszteltetéstől. El-
lenkezőleg! Inkább úgy döntött, 
nem tart ő egyetlen képzőművésze-
ti alkotást sem, bárki festette is azt.

Lám, még egy szög is lehet egyé-
niség! Inkább elhajlik, inkább föld-
re hull, s fekszik ott a porban észre-
vétlenül. Inkább, minthogy… S nem 
zavarja, hogy onnantól kezdve vég-
képp nem tartanak rá igényt, mert 
kinek kell manapság egy elhajlott 
szög? S nem érdekli az sem, hogy 
attól a pillanattól kezdve – miután 
már nem tartják használati eszköz-
nek sem –, értéktelenné válik, s azu-
tán, hogy földre hullt, észre sem ve-
szik.

Persze kérdem én: ha tartaná a 
festményt, akkor más lenne a hely-
zet, akkor észrevennék? Nem, nem! 
A szög soha sem kerül középpont-
ba, még egy tárlaton sem. Hát nem 
furcsa? Szög nélkül lehetetlen kiállí-
tást rendezni, de lám, ez még a gon-
dolat erejéig sem vetődik fel ben-
nünk egészen addig, amíg erre épp 
egy tárlaton, egy földön heverő el-
görbült szeg láttán rá nem döbbe-
nünk.

Pedig az „észrevétlen” szög igen-
is kulcsfigura! Erre magam is minap 
csak azon a kiállításon döbbentem 
rá, ahol egy nagy mester jeles mű-
veiről nagyon szépen és szakavatot-
tan beszélt az előadó. Ott, ahol vé-
letlenül észrevettem a szegek közül 
egyet, éppen azt az egyet, amelyik 
„használva a fejét”, amelyik fellázadt 
a neki szánt funkció ellen és elhajol-
va ott feküdt a kiállítóterem köveze-
tén.

A szögért – bár az előző napi szü-
rettől fájt a derekam – természete-
sen lehajoltam, s felvettem onnan 
a földről. Sőt, úgy döntöttem, hogy 
meg is őrzöm, kifejezve ezzel iránta 
érzett nagyrabecsülésemet. Amiért 
volt mersze fellázadni a kiszolgál-
tatott eszközszerep és a fejére mért 
kalapácsütések ellen.

Hajdu Imre

Hiszek egy... Fridél Lajos rajza
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Szubjektív sorok  a Kaptárkövekről
Egy vidéki kulturális lapnak 

kettős célja, feladata lehet: a 
helyben született értékeket fel-
mutatni a világnak, a másik, az 
egyetemest megmutatni a pro-
vinciának. A Kaptárkövek szer-
kesztése érezhetően az előbbi-
re törekszik, mondom én ezt két 
szám ismeretében. A kettőből 
ráadásul az egyik különszám, 
rendhagyó kiadvány, a március-
ban a hetvenedik születésnap-
ját ünneplő Hajdu Imrét állítja 
reflektorfénybe, őt köszöntő írá-
sok sorjáznak szép számmal, és 
tőle magától is vannak írások, 
tőle a költői vénájú hírlapírótól, 
az Észak-Magyarország hajdani 
főszerkesztő helyettesétől, az Új 
Észak főszerkesztőjétől, akit szü-
letésnapja alkalmából a Kultúra 
lovagja címmel tüntettek ki. Mi 
régi olvasói és barátai a mezőkö-
vesdi könyvtárban köszönthet-
tük őt és koccinthattunk egész-
ségére remek bogácsi borai-
val, mert ő nem csupán a toll-
nak avatott mestere, hanem a 
bor készítésének is. Bogácsi pin-
céje baráti poharazgatások, be-
szélgetések már-már kultikus 
helye. A különszámban Karosi 
Imre: A kulturált újságírás lovag-
ja, nagyon találó c. írásával kö-
szöntötte hajdani kollégáját. Ta-
lálomra néhány név a köszön-
tők közül: Dr. Kása Miklós főor-
vos, Dr. Szádeczki Zoltán, Mis-
kolc egykori jegyzője, Filip Gab-
riella, Priska Tibor, Lévay Györ-
gyi, volt kollégák, Dr. Pázmándy 
László nyugalmazott rendőr-
tiszt, a lap kiadója, Farkas Zoltán, 
Tiszaújváros egykori polgármes-
tere, kajak mesteredző, Kovács 
István és Császár Angela szín-
művészek.

Úgy tűnik a lap struktúrá-
ja már kész, a váz megvan. Ver-

sek, grafikák, helytörténeti, em-
lékező írások sorjáznak harmo-
nikus elrendezésben. Pázmándy, 
maga is költő, számos versét ol-
vashattuk a megyei napilap, 
az Észak-Magyarország hétvé-
gi számaiban, amikor még volt 
ilyen, ma már száműzetett on-
nét az irodalom, ami azért kár, 
mert nagy példányszámú lapról 
van szó, sokan olvashattak (ha 
kedvük szottyant) verset, pró-
zát, az irodalmi folyóiratok vi-
szont csak kevés emberhez jut-
nak el. A szerkesztő lehetőséget 
biztosít az ismeretlen versírók-
nak, akik másutt nem jelenhet-
nek meg, itt viszont olvashatják 
mindazok, akikkel egy levegőt 
szívnak, akiket személyesen is 
ismernek. Szimpatikus gesztus-
nak vélem például, hogy a né-
hai Cseh Károly verse is helyet 
kapott, ő országosan ismert köl-
tő volt. Emlékezik a lap Mezőkö-
vesd mindenesére, Kiss Gyulá-
ra, aki Mezőkövesd díszpolgára 
volt, költő-író, csupaszív ember. 
Hajdanán Tokajban, az írótábor-
ban ismerkedtünk meg, s barát-
ságába fogadott, közös szerel-
münk, Nagy László okán is.

Nekem személyesen nagyon 
tetszenek Fridél Lajos finom vo-
nalú, míves grafikái, úgy látszik a 
szerkesztőnek is.

A lap nagy értékének tartom 
a helytörténeti és emlékező ará-
sokat, amelyek egy-egy kiemel-
kedő személyiséget, eseményt 
idéznek meg.

A Mezőkövesden megjelenő 
lap érdemes a figyelmünkre,  szel-
lemi táplálékot kínál a város és a 
környék lakóinak, a pátriának.

Fecske Csaba
(A szerző József Attila-díjas  

költő)

Előbb tíz lánynevet soroltunk,
aztán mondtunk tíz fiúnevet,
városokat, virágokat, állatokat, 
majd közlekedési eszközöket.

Nyolcig semmi baj nem volt,
sorolta szépen az unokám,
autó, vonat, roller, hajó,
még egy hintó is volt talán.

Az utolsó kettő nem jutott eszébe.
Mivel utazunk az égen át? 
Mentőkérdésem célba ért.
Hullócsillaggal! – Nagyikám.

És már repültünk is, egymás mellé ültünk
szorosan, félelem ne férjen közénk!
Biztonsági övünk ölelő karunk volt,
és az összes csillag mind, mind a miénk.

A Korona ragyogott, 
a Fiastyúk kotkodált,
A Nagymedve brummogott, 
a Kis Göncöl félreállt. 

Földhözragadt sóvárgások,
be sem vallott vágyak,
sziporkáznak mindenfelé
csillagközi szárnyak.

Kívánságok tömkelege,
de nekünk csak egy kell!
Hullócsillag repítsen még
korlátlan bérlettel!

B. Mester Éva

Hullócsillag

A helyben született 
értékeket felmutatni

Lerogyva Szász István rajza
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Holló József: Lélekmagányban

Lapunk legutóbbi megjelenése óta több állandó szerzőnknek is 
önálló kötete jelent meg. Ezekről a könyvekről és bemutatókról 
számolunk be a következő oldalakon.

Szerzőink könyvbemutatói

A mezőnagymihályi születésű köl-
tő Holló József legújabb versesköte-
tét május végén a Hotel Eger & Park 
szállóban, nagy érdeklődés mellett 
mutatták be. A könyv előszavát Dr. 
Ködöböcz Gábor irodalomtörténész 
írta. Ezt ismertetjük:

A saját növéstervét fokról fokra ki-
teljesítő, szépen ívelő pálya tanúsá-
ga szerint Holló József szervesen és 
tudatosan építkező költő, aki töretle-
nül hisz a szintézisteremtés lehetősé-
gében és a szakralitáson alapuló, hi-
teles emberi szó megtartó, életjobbí-
tó erejében. A hagyomány újítását az 
újítás hagyományával egybekapcsoló 
költészete leginkább talán ezért tart-
hat számot sokak figyelmére és meg-
becsülésére.

Az életmű korábbi értékeit és újabb 
vívmányait hosszmetszetben és ke-
resztmetszetben is felmutató Lélek-
magányban kötet mélységet és ma-
gasságot egyidejűleg láttató darab-
jaiban - minő ritkaság ez manapság 
- olyan költő jelenik meg, aki tud súly-
lyal terhelve repülni. Megannyi - ter-
mészet-, szerelem- és istenélmény ál-
tal motivált - remekbe szabott alkotás 
született eme különleges adottság ré-
vén.

A verset az emberi gondolkodás 
gyémántfoglalatának tekintő szerző - 
megintcsak unikumszámba menő ki-
vételként - minden idegszálával meg-
éli és hitelesen közvetíti a minden tu-
dás alapját képező legfőbb tudást: „ 
az egésznek része csak az lehet, ki szí-
ve részévé tette az egészet „. A legszen-
tebb forradalmunkat tematizáló cik-
lus, az In memoriam 1956 hibátlan po-
ézissel és magasrendű erkölcsiséggel 
megformált verseiben kiváltképpen 

hangsúlyosan jelenik meg ez a művé-
szi - emberi hitvallás.

Mondják, az életben egyetlen do-
log számít: a létezés függőleges tenge-
lye. Az Istenre figyelő mozdulatlan el-
kötelezettség a költői létforma eseté-
ben különösen fontos és üdvös. Leg-
főképpen azért, mert a puszta lété-
vel is szakralitást képviselő vers funk-
ciója eredendően mindig arra irányul, 
hogy az életszentségről leoldja létron-
tás salakját. Másképpen fogalmaz-
va: a költő alapmotiváltságánál fog-
va szüntelenül arra törekszik, hogy a 
deszakralizált, profán világba vissza-
álmodja az osztatlan egységet és rom-
latlan tisztaságot képviselő Édent.

Holló József - címével is egzisztenci-
ális dilemmákat érintő és őszinte pár-
beszédre hívó - kötetében a spirituá-
lis realizmus sajátos optikája terem-

ti meg a magánmitológia tér - és idő-
beli kereteit, a lírai történésfolyamato-
kat a külső és belső tájakon tett lélek-
utazások szervezik koherens egésszé. 
A Lélekmagányban versuniverzumá-
ban elmerülve olybá tűnik, mintha a 
Holló - féle belső utak könyvének élet-
tényekkel, rejtelmekkel és imaginárius 
világokkal teljes misztériumába kap-
nánk bebocsáttatást.

Minthogy a versbeli beszélő eszté-
tikáját alapvetően az evangéliumi 
szemlélet (ha úgy tetszik: az alázat 
misztikája) határozza meg, a kötet da-
rabjaiban túlnyomórészt Isten és em-
ber párbeszéde zajlik. Az egzisztencia 
és transzcendencia kölcsönös feltéte-
lezettségére és állandó érintkezésére 
épülő szövegterekben álom, emlék és 
képzelet empíriával való ötvözése hoz 
létre egy olyan élményszerűen egyedi 
világképet, amely komplex érzékeny-

Holló József (jobbról a harmadik) földijei, a mezőnagymihályiak körében  
az egri könyvbemutatón
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Hajdu Imre: Színészliget Bogácson

ségformákat mozgósítva a kozmikus 
pillantás többletével avat be a létezés 
titkaiba.

Az evangélium és esztétikum össze-
függését izgalmasan újszerű fénytö-
résben láttató Holló József utóbbi kö-
teteivel maradandó érvénnyel köti bele 
magát a magyar líra - életelvű és em-
ber-érdekű - szakrális vonulatába. S te-
szi mindezt egyre gazdagodó mester-
ségbeli tudással, dicséretes képi, gon-
dolati és nyelvi erővel oly módon, hogy 
a liturgia költészetét a költészet liturgi-
ájaként teremti újjá. Ezen közben a lírai 
alany aranyfedezetét adó, lélekteljes el-
kötelezettségen alapuló attitűd finom 
nyelvi strukturáltságú és összetett sze-
mantikájú versbeszédben ölt testet.

Szóljon a költő bármely élménykör-
ben és bármilyen regiszteren, Isten és 
ember párbeszédét illetően a lényegi 
üzenetet mindig sugárzó szépséggel 

és igéző tisztasággal közvetíti az ol-
vasó felé: habár a teljes odaadottsá-
got feltételező lélekteljes ima nélkül Is-
tennek tetsző élet aligha képzelhető el, 
nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy 
a legszebb imádság mégiscsak az igaz 
élet. Ezért aztán - megintcsak a bibli-
ai tanításra hagyatkozva - minden fél-
tett kincsünknél jobban ügyeljünk a 
szívünk-re, mert onnan indul ki min-
den. Végső soron ez a sokféleképpen 
megszólaló evangéliumi üzenet jelenti 
a Holló-féle versvilág antracit kemény-
ségű foglalatát és egyetemes tartal-
makra nyíló leg-végső értelmét: a sze-
retet voltaképpen nem más, mint a lé-
tezés mélységeinek megértése és Isten 
akaratának elfogadása.

A szeretet evangéliumát klasszici-
zált nyugalmú, artisztikus szépségű, 
veretes versekben hirdető Holló József 
bízvást magáénak tudhatja a 20. szá-
zadi magyar líra legnagyobbjai között 

számon tartott Juhász Ferenc idővel és 
elmúlással dacoló költői testamentu-
mát: „ Mert a szeretet a látás! / Mert a 
látás a szeretet! /Mert a szeretet a Min-
den! / Mert a szeretet a nem-látható 
/ mégis tapintható Isten!” A reformá-
ció 500. évfordulóján - az értékterem-
tő magány áldott emlékű klasszikusai 
előtt is tisztelgő költő - jelen köteténél 
nagyobb és méltóbb ajándékot alig-
ha adhatott volna a reménybeli olva-
sónak.

A gondosan szerkesztett, remek-
be szabott könyvet jó szívvel ajánlom 
mindazok figyelmébe, akik változatla-
nul a költő szavában, a vers üzeneté-
ben ismerik föl a Gondviselés végtelen 
kegyelméből fakadó létteljesség és vi-
lágbeli otthonosság forrását és fogla-
latát.

Dr. Ködöböcz Gábor
irodalomtörténész

A bogácsi Színészligetben április 22-én újabb fákat ültet-
tek el a Nemzet Színészeinek tiszteletére. Ez alkalomból je-
lent meg Hajdu Imre: Színészliget Bogácson kötetének má-
sodik, bővített kiadása. Itt és most a könyv borítóján olvas-
ható szöveget adjuk közre:

E történetnek, – melyről e könyvben szó lesz, amelyet e kö-
tet lapjai elmesélnek – hasonló a „sorsa”, mint az évszázadok-
kal ezelőtt épült katedrálisoknak. Mint például a kassainak, 
amelynek méltatásakor Márai mester azt találta mondani: so-
hasem kész. Sohasem mondhatjuk róla, hogy befejezett, mert 
minden generáció tesz hozzá valamit. Bővít, told, szépít, res-
taurál.

Ez a történet is, amelyről 2014 tavaszán könyvet írtam, az 
azóta eltelt szűk három esztendőben tovább bővült, változott, 
és mindenek előtt elsősorban gazdagodott. E három év alatt is 
újabb és újabb események adták egymásnak a kilincset, a tör-
ténetek, történések száma évről-évre gyarapodott, s aki napja-
inkban olvassa el a 2014-ben megírt kötetet, annak bizony hi-
ányérzete támad.

Ezt leginkább a krónikás érzi, tudja, ő, aki 2014-ig megörö-
kítette a valót, ő érzi igazán, hogy most újra kezébe kell vennie 
a tollat, s helyre kell állítania a valóság hitelességét. Azt a je-
let, amely három évvel ezelőtt naprakészen hiteles volt, napja-
inkban újra azzá kell tenni. Úgy is mondhatnám, kell egy má-
sik JEL, egy nagyobb, egy gazdagabb! Egy olyan, amelyik szó-
ról-szóra megőrzi a régit, abból semmit nem hagy, nem vesz el. 
Ugyanakkor azt a régit bővíti, kiegészíti, egyszóval gazdagít-
ja mindazzal, amitől a történetünk valóban gazdagodott, to-
vább gazdagodott az elmúlt három év során.
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Lapunkban verseivel rendszeresen jelentkező 
tiszaújvárosi szerző, első önálló kötetének bemutatóját 
Tiszaújvárosban, a Hamvas Béla Városi Könyvtárban tar-
tották. Az eseményről Berta Judit, a Tiszaújvárosi Krónika 
munkatársa küldte a következő tudósítást:

Versírással sokan kacérkodnak manapság. A tiszaújvárosi 
Pocsai Piroska is, aki évek óta hódol hobbijának. Kiírja ma-
gából érzéseit, gondolatait az emberekről, a világról. Írása-
it nemcsak barátai ismerik, a szakma is találkozott már vele. 
Irodalmi körökben jegyzik a nevét, sőt verseit kötetbe is szed-
ték.

Pocsai Piroska költeményeinek válogatása Érzések címmel 
jelent meg kétszáz példányban. Ez az első könyve, melyet az 
Irodalmi Rádió adott ki. Verseskötetének tiszaújvárosi bemu-
tatóján a főszerkesztő Zsoldos Árpád beszélgetett a költővel, 
ő ajánlotta Piroska könyvét az érdeklődőknek.

- Szerkesztőségünk egyik küldetése, hogy teljes kiadói te-
vékenységet végezve, szerzőink saját köteteit megszerkeszt-
jük és kiadjuk - mondja Zsoldos Árpád. - Mindig sikerül talál-
nunk gyöngyszemeket, mint most is. Két éve vannak komo-
lyabb hangvételű írásai Piroskának, ezekből válogattuk ki a 
legjobbakat, együtt szerkesztve a könyvet. Érzésekről ír, olya-
nokról, amelyek mindenkihez szólnak, az egész társadalom-
hoz, kicsikhez, nagyokhoz, komoly, mély üzenetekkel. Sokan 
írnak verseket, sok tehetséges szerzőnk van, mi, mint Irodal-
mi Rádió pedig azért vagyunk, hogy a jó írásokat bemutas-
suk, láttassuk, azt sugallva az embereknek, hogy írják le gon-
dolatikat és osszák meg másokkal, hiszen fontos, hogy figyel-
jünk egymásra és művészeti alkotásokban adjuk oda magun-
kat embertársainknak.

A kötetre és írójára sokan voltak kíváncsiak. A bemutatóra 
zsúfolásig megtelt a Hamvas Béla Városi Könyvtár előadóter-
me.

- Ahogy bejöttem és megláttam ezt a sok embert, megtelt 
a szemem könnyekkel, jó érzés, hogy kíváncsiak rám az em-
berek - mondja elérzékenyülve Pocsai Piroska. - Ez a könyv az 
első szülöttem, nyomtatásban jelentek már meg verseim újsá-
gokban, folyóiratokban, irodalmi lapokban, de ez az első iga-
zi, amit könyvnek nevezhetek. Csodálatos érzés, olyan, mint 
amikor az ember az első gyermekét várja, kimondhatatlan.

Piroska versei internetes felületeken is olvashatók, sőt 
hangoskönyv formájában is hallhatók írásai. A poet.hu iro-
dalmi oldalon 13 ezer költő szerepel, köztük ő is. Elismerései is 
vannak, amikre nagyon büszke.

- Verseim témáját az életből merítem, szinte mindet meg-
élem, a természetet, a szeretetet, a munkát. Inspirálnak a ba-
rátok, a család, amikor kapom a visszajelzéseket, az jó érzés. 
Folyamatosan figyelem az Irodalmi Rádió pályázatait, első 
pályamunkámmal elnyertem tőlük „Az év gyermekvers író-
ja” második helyezettjének járó díjat, és azóta is folyamato-
san küldöm hozzájuk a verseket. A most megjelent kötet bo-
rítóját egy alkotótársam tervezte, aki szintén az Irodalmi Rá-
dió tagja, verseket ír és rajzol. A borítón egy szívecske van, ami 
a szeretetet jelképezi, a számomra egyik legfontosabb érzést, 
amely áthatja a verseimet is.

Berta Judit

Pocsai Piroska: Érzések

Pocsai Piroska

Simogató  
pillanatok

Szeretem a sejtelmes, hajnali csendet,
mikor a természet bágyadtan üzenget.
Égi „lámpagyújtó” pihenésre vágyik,
nehezült pillákkal surran felhőágyig.

Észrevétlen illant el az éj mellettem.
Beosont a hajnal, és észre sem vettem
cirógatását a langyos fuvallatnak.
Véltem egy feledett álom sugallatnak,

pedig a ma hangja ébresztett kedvesen.
Új nap virradt reám, nem vesztegethetem.
Idő múlásával minden perc ajándék,
ne szomorítson az őszülő halánték!

Tisztelői virággal köszöntötték Pocsai Piroskát

Könyvét dedikálja a szerző
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Az olvasás szeretete
A névnapi virágait rendezgette. Sze-

rette ápolgatni, öntözgetni őket. Szá-
mára egy ízlésesen összeválogatott 
virágcsokor egy élő dísz volt, amiben 
napokig gyönyörködhetett. Beszélge-
tett hozzájuk, dicsérte szépségüket. 
Megmentette a még ép felső bimbó-
kat, hogy azok kristálypohárba ren-
dezve, napokig illatozzanak a lakás va-
lamelyik szegletén.

Virágok, színek, illatok, amelyek 
gondolatokhoz, emlékekhez kapcso-
lódtak. És már szárnyalt is velük tér-
ben és időben, élvezve a virágok su-
gallta időutazást.

Épp a helyére rakott egy csokrot, 
amikor megakadt tekintete, egy tűzpi-
ros kardvirág kelyhén. Ismerős, mély, 
érzés járta át, hisz gyermekkora leg-
kedvesebb meséjét juttatta eszébe. 
Egy orosz népmese volt: A bíbor színű 
virág. Hosszú mese volt, szülei estén-
ként felváltva olvasták. Több kép nél-
küli oldal, csak a mese végén, az utol-
só lapon volt egy színes kép, végre a 
megtalált piros virággal. Kislány lelké-
ben és fantáziájában úgy vibrált, lük-
tetett, mint egy szív dobogása.

Soha nem felejti el azt a nyugalmat, 
biztonságot, amit a mese hallgatása 
közben, apja mellett fekve érzett. És 
nem felejti el azt sem, ahogy a nehéz 
munkában megkérgesedett kéz pró-
bálta forgatni szinte karcolva a finom 
könyv oldalait. Figyelte szemüvegét, 
a hangját, ami lassan összeolvadt a 

mese hozta gondolatokkal, képekkel, 
és a puha párnák között, szájában hü-
velykujjával, álomba ringatta.

Innen indult el a könyvek és az ol-
vasás szeretete, ami ugyan olyan kör-
forgás egy ember életében, mint más, 
az életben betöltött szerepeinek vál-
tozása.

Először kicsi vagy, és még neked ol-
vasnak, aztán lassacskán, még ha ne-
hezen is, de élvezed a magad silabi-
zálta mondatokat. Automatikusan éle-
ted részévé válik, tanulsz, ismereteket 
szerzel, vagy épp kikapcsolódsz általa, 
hogy majd gyermekednek és unokád-
nak olvass fel te ugyan úgy, ahogyan 
neked olvastak egykoron. Talán meg-
éred azt az időt is, amikor újra neked 
olvasnak fel szeretteid. Így forog kör-
be az írástudó és olvasó generációk 
köre. És ezzel a kör bezárul. Tanít, mint 
minden, ha nyitott szemmel jársz.

Mennyi idő volt gyerekként olvas-
ni! Szinte hetenként szaladt újabb 
könyvekért a városka magyar nyelvű 
könyvtárába, és szomorú volt, ha csak 
négy könyvet kölcsönözhetett egy-
szerre. Nyáron, volt, hogy egész nap 
olvasott. A regény első felét napozva, 
kedvenc fonott székében, majd a hű-
vös szobában, egy tál ízletes alma tár-
saságában, testét-lelkét táplálva egy-
szerre.

Ez a szokása felnőtt korában csak fo-
kozódott, ha a téma érdekessége miatt 
hajnalig olvasott.

Ilyenkor őt is átfogta az a kettős, el-
lentmondásos érzés, mielőbb kiolvas-
ni, szinte falni a sorokat, megtudva a 
történet végkimenetelét, ugyanakkor 
sajnálni, hogy a könyv végéhez ért.

Az olvasás szeretete újabb gyermek-
kori emlékeket hozott elő. Egy új tan-
év kezdetén megkapni a még nyomda-
szagú könyveket, amiket először szülei 
vontak be, sötétkék papírral, piros cím-
kével a fedelén. Így sorakoztak egymá-
son nagyság szerint. Pár év múlva, el-
sajátítva a könyvbevonás ördöngös tu-
dományát, már maga fedte be őket. 
Ünnepnek számított belelapozgatni, 
megsejteni azt a sok új, ismeretlen tu-
dományt, amit nemsokára ő is érteni, 
birtokolni fog.

Különösen a történelemkönyv hát-
só oldalán lévő képek közül emlékszik 
egyre nagyon. A Traianus oszlopa volt 
Rómából. Rajta a spirálisan felfele hala-
dó dombormű a nagy római-dák csa-
táról. Még képen is fenséges volt, hát 
még, ha sejtette volna, hogy 40 évre rá 
élőben is csodálhatja.

Élete során többször élt meg hason-
ló beteljesüléseket. Ez elgondolkodtat-
ta. Létezne az a mély, őszinte vágyako-
zás, amit, ha kivetítesz, előbb utóbb a 
megvalósulásukhoz vezet? 

 Mert észrevétlenül, úgy szövöd éle-
ted hálóját, egy képzeletbeli sakktáb-
lán döntögetve az akadályokat, a cél 
felé egyre közelebb, hogy az betelje-
süljön.

Elkezdte gyűjteni a könyveket. Ab-
ban az időben a Kriterion kiadó fekete-
fehér fedőlapjával, a világirodalom leg-
szebb alkotásait nyomtatták. Havon-
ta jelent meg egy-egy újabb regény, 
és mindig meglett rá az összegyűjtött 
zsebpénz is. Milyen öröm volt az egy-
re sokasodó könyveit látni a polcokon. 
Még most is szeretettel lapozgatja át 
őket, igaz kissé kopottan, az újak mö-
gött sorakoznak. Hát nem különös az 
élet alakulása? Régebb, a nagyon ne-
héz években meg tudta venni a kívánt 
könyveket, de a mostani modern vilá-
gában annyi a változás, kihívás, koc-
káztatás, hogy már ebben is mérlegel-
nie kell.

(Folytatás a 26. oldalon)
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Serdülő, tini éveit is az olvasás vará-
zsa lengte be.

Kolozsvár legjobb középiskolájában 
háromszor annyi tudást követeltek tő-
lük tanáraik, azért, hogy a továbbta-
nuláshoz magyarságuk miatt semmi-
ben ne találjanak hibát. A napi témá-
hoz hozzáolvasni, a jobb jegy remé-
nyében szinte kötelező volt. Mindig 
emlékezetes marad magyar tanárnője 
irodalomtisztelete, ahogy az új anyag 
legszebb vers, vagy prózarészletét az 
alkotó iránti tisztelet jeléül állva olvas-
ta fel. Ő, aki csípőficammal nehezen 
járt… 

Ő volt az is, aki sírva olvasta fel Jú-
lia monológját, vagy Tatjána levelét 
Anyeginhez, hozzáfűzve, hogy úgy 
kell a léleknek a szeretet, mint testnek 
a kenyér. Ez az őszinte megnyilatkozás 
a tanárnő részéről egy leányosztály 
felé abban az időben sokat jelentett!

Mennyire másként értelmezhe-
tő ugyanannak a könyvnek a monda-
nivalója, ha többször, de más korsza-
kodban olvasod. Amikor 15 évesen 
Zola: Nana című regényét még elem-
lámpával a paplan alatt elbújva olvas-
ta, inkább az erotikus jelenetek miatt 

(Folytatás a 25. oldalról) kedvelte. Már anyaként újraolvasva, is-
merte el igazán az író nagyságát. Meg-
lepte, hogy férfiként hogyan is tudta 
oldalakon át olyan hitelesen elmesél-
ni egy hosszú vajúdás folyamatát? Aki 
ezt átélte, szinte fájdalmat érzett olva-
sása közben.

Igaz, Tolsztoj, a magyar irodalom-
ban, pedig Németh László vagy Jókai 
Anna sem nyugodtak bele a nemek 
gátjába, és hitelesekké váltak alakjuk 
megformálásában.

Húsz évesen sem a fiúk bélyeggyűj-
teményére volt kíváncsi, sokkal inkább 
a külföldről beszerzett könyveiket iri-
gyelte, és kölcsönözte szívesen. Akko-
riban sok könyv tiltott listán volt. Sok-
szor azok voltak a legértékesebbek.

Müller Péter írja, hogy ameddig 
Hamvas Béla írásait, csak a Tolnai Klá-
ri előadás utáni, éjszakai gépelései-
ből sokszorozva olvashatta, sokkal ér-
dekesebbnek, izgalmasnak találta. Ma 
van, ami még olvasatlan maradt szá-
mára a már engedélyezett Hamvas 
könyvek közül. A tiltás édes hatalma!

Úgy negyven lehetett, amikor kezd-
tek átértékelődni az eddigi női szere-
pek. Végre újból feleleveníthette el 
nem múló kapcsolatát örök szerelmé-

vel, az olvasással! Lányai már a saját íz-
lésük szerinti könyveket olvasták és 
gyűjtötték.

Érezte, hogy változik maga is. Új ér-
telmet, érdeklődést kellett találnia a 
mindennapokhoz. És bevillant a városi 
könyvtár, ott a Széchenyi út sarkán.

Egy tudásszomj kerítette hatalmá-
ba, bepótolni, megismerni újabb mű-
remeket. Tanulni, utazni általuk, vagy 
épp olvasásuk közben elfeledni a hét-
köznapi terheket.

Milyen sivár is lehet annak az élete, 
akit nem érintett meg az olvasás va-
rázsa.

Nemrég eljátszott a gondolattal, mit 
is vinne magával, ha egy távoli ország-
ba kellene költöznie? Pár családi em-
lék és kedvenc könyvei villantak be 
szinte elsőre.

Ezen elmosolyodott. Talán még 
megvan benne az igazi értékek iránti 
szeretet.

Ugyanakkor, azzal is tisztában volt, 
hogy a mai világban elég lenne egy 
nagy összegű bankkártya, amivel már 
minden elérhető, beszerezhető. 

Vajon tényleg minden?....

Gál T. Olga

Török Gyula. Ezt a nevet hall-
va, nem tudom a tisztelt Ol-
vasónak, ki jut eszébe? Lehet, 
hogy senki. Esetleg egy szom-
széd, egy falubeli, ha véletlenül akad ilyen 
nevű szomszéd, vagy falubeli. Talán egye-
seknek az a Béka becenévre hallgató ökölví-
vó, aki 1960-ban, Rómában olimpiai aranyér-
met szerzett. 

De akire most én gondoltam, az a Török 
Gyula író volt. Ő írta a 20. század eleji ma-
gyar regények egyik legjobbikát, A zöldkö-
ves gyűrűt. Márai nagyon szerette, tanító-
mesterének tartotta, s Krúdyn kívül senki-
ről nem írt annyi szépet, kedveset, mint erről 
a vörösszakállú íróról, aki persze jobbára új-
ságíróként kereste kenyerét. 

S az újságírás már akkor, 1900-as évek első évtizedében 
is, nagyon keserű kenyér volt. A gyertyát két végén ége-
tő hivatás. Török Gyula például élete utolsó előtti napján, 
1918. október 19.-én, szombaton is sokat dolgozott. Ál-
matlanul átment a képviselőház ülésére, ott étlenül dol-
gozott délután ötig, de még akkor sem ebédelt, hanem 
erős pálinkát és sok feketét ivott. Majd elment a Császár-
fürdőbe, ahol betegen fekvő menyasszonyát látogatta 

meg. Ott fáradtan, maga is le-
dőlt a díványra, s csak hallgatta 
mindazt, amit menyasszonya, 
az Esztendő című folyóirat leg-

frissebb számából felolvasott neki. Konkré-
tan Kossuth Lajos aggkori szerelmes leveleit. 
A hölgy egyszercsak abbahagyta az olvasást, 
s csodálkozva azt kérdezte tőle: 

- Hogyan lehet az, hogy ekkora lángelme, 
mint Kossuth, egy jelentéktelen fruskának 
írta ezeket a szép leveleket? 

Mire Török fáradtan és rezignáltan azt fe-
lelte: 

- Nem az a fontos kihez írta. Maga a lángel-
me a fontos! Akinek tele van a lelke, az bele-
énekel az erdőbe, és nem törődik vele, hogy 

az erdő érti-e azt vagy sem. 

Ez volt Török Gyula életének utolsó mondata. 

Felállt, a mosdóba indult, hogy vizet igyon. A vizet már 
nem érte el. Agyvérzést kapott, s másnap, 1918. október 
20-án meghalt. Alig emlékszik rá valaki. 

Ránk is ez a sors vár. Az erdő nem érti az éneket. 

daruszögi

Török Gyula
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Dr. Árvai Judit

Emberlélek a Kőhodályban  (II. rész)
 A Kaptárkövek keletkezésének „igaz története”

(Az írás első részét a 2016. de-
cemberében megjelent számunk-
ban olvashatták.)

Ékkőként ragyogó milliónyi csillag 
reszketve sápadoz. Fényünk hová tűnik, 
szépségünk mivé lesz? 

Holdkirálylány! Áttetsző lett orcád, 
víztükrödben apró fodrok ráncokat sző-
nek rá. Ezüstfényű glóriád szép fejedről 
lehull, égi aranykirály csókjával elham-
vaszt. Palástod vízfolyam magára terí-
ti, bohó víztündérek köveken koptatják, 
fátyolként menyegzőn gőgösen hor-
dozzák.

A kőhodályba besurrant egy aprócs-
ka napsugár, megcsiklandozta az öreg 
juhász bozontos szemöldökét, majd át-
evezett a juhászbojtár szája szegleté-
ben huncutul megbúvó mosolyra. Csat-
lakozott hozzá a többi játékos sugaracs-
ka, egyre másra ugrándozva az ébrede-
ző bárányok aranyfényű szőrén. Meg-
éledt a kőhodály! Báránybégetés, ku-
tyaugatás hangzik, törik magukat a vá-
lyúhoz, amibe a kisjuhász serényen húz-
ta a rocskával a hűs kútvizet. Szörcsölés, 
körmök kopogása, kolompszó vegyült a 
madarak hajnali csivitelésével.

Az öreg ismét odaüldögélt a hodály 
szájához, cifra szűrét maga alá kanya-
rította a kopott tölgyfaderékra, kezébe 
vette régi hűséges szerszámát, az éléből 
néhol kicsorbult vésőt. Egy bo gácsi kő-
ből formásra faragott, edényszerű tár-
gyat mustrálgatott, ritkásan odaütött 
fejszéje fokával a vésőre, igazítván a mű-
vön.

– Mit abriktolja kend azt a követ? –
kérdi a kisjuhász, aki már feltarisznyá-
zott, indulván a nyájjal a legelőre. Kör-
nyezve körül csaholtak a kócos puliku-
tyák, belekapdosva a lemaradozó álla-
tok lábszárába. A birkák bégetve csap-
zódtak össze, közrevéve ugrándozó bá-
rányaikat.

– Ez bíz fiam, a halotti hamvaimat hor-
dozó edény lészen, ha majd emberlel-
kem felmégyen őseim lelkéhez a végte-
lenbe. Aztán igyekezz hamar haza fiam, 
minden csontomban érzem, irdatlan 
fergeteges idő van eljövőben, nem vóna 
ildomos, hogy téged meg a nyájat oda-
künn érje az ítéletidő!

Serkenő pihéi szája felett halovány 
mosolyra húzódtak, nehogy megne-
szelje az öreg, mit gondol! Nem jön itt 
semmi égzengető idő! A feltörekvő haj-
nalfény rezzenéstelen tölgyfaleveleken 
táncoltatta aranyát, szellő sem simo-
gatta a selyemréten bujkáló harmatos 
fűszálakat.

Nyakába kanyarította virágos-cifrára 
varrt szűrét, fütyörészve lépdelt a lábu-
kat fürgén kapkodó állatok nyomában.

Hanem, mikor alkonyba hanyatlott 
a Nap, az ég alján csurgó arany-vörös-
sé váltván színüket a sugarak, zivatar-
felhők torlódtak az égnek, száguldó lo-
vakként nyargaltak az őket magasban 
űző, haragosan zúgó szelektől, messzi-
ről égzengés, távoli villámlás mutatko-
zott. Az öreg jóslata igaznak ígérkezett.

Nagyot cserdített ostorával, a ku-
tyák kerítették, hajtották a fejüket ijed-
ten égnek emelő, riadt állatokat. Épp-
hogy sikerült behúzni a hodály védel-
met nyújtó homályába, le is csapott 
nagy zengés-bongással, emberlelket 
szorongató dörgésével, csapkodásával 
az égiháború.

A sebesen száguldó, mélyszürke fel-
hőkből zúgó, verdeső esőfüggöny szállt 
alá, szennyes pocsolyákon átfolyva ro-
bogott, ösvényeket vájva a füves réten, 
átbukdácsolva köveken, könnyű pely-

hekként sodorta, kergette őket. Hirtelen 
csendesült az idő, fényben fürdött a víz-
től csapzott táj, tisztára mosdott a fű, a 
fa, a kő, bátortalan madárfütty hangzott 
az éledező bokrok közül.

– Hallja, bátyám!- szólt megkönnyeb-
bülve a kisjuhász. Jó, hogy szavára hall-
gattam, igen csak megpocsékolt vóna 
minket az idő, ha künn ér a határon! Ha 
mán így esett, késvén az estve, mesél-
jen meginn, bízván hallgatom!

– Elmesélem néked azoknak a kövek-
nek igaz történetét, amik szerte a ha-
tárban a dombok oldalában húzódnak 
nagy össze -visszaságban.-

– Megmondani se lehet, olyan régen, 
óriások éltek e vidéken, azok tartot-
ták rettegésben az összes lelket, ami a 
Földre teremtődött.  Azoknak olyan ét-
vágya vót, hogy felemésztették még a 
förtelmetes sárkányszörnyeket is, akik 
abban a régmúlt időben uralták a he-
gyeket-völgyeket.

Utoljára három óriás tört- zúzott er-
refelé, hatalmas gyomruk olyan kor-
gással volt az éhségtől, hogy a hegyek-
ből hallatára kőtömbök robajlottak a 
völgyekbe. Vót nékik olyan szaglásuk, 
hogy még a vakondot is kiszagolták a 
mélyből, de nem is himi-humi vakon-
docskák vótak azok, nagyobbak vótak 
a medvénél is.

Részlet a kőhodályból

(Folytatás a 28. oldalon)
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Hát még a birkák, bízvást vetekedtek 
vón a legnagyobb bikákkal is, de az óriá-
soktól azok is csörtetve menekültek, be-
szorultak egy patakmélyedésbe, aminek 
a kijáratát, hegynyi sziklákat odagörget-
ve, elzárták a hatalmasok. A haramiák, 
kifáradván a nagy hajszában, letérültek 
a hegyoldalba, hogy kipihenvén magu-
kat, estére kelvén megsütik a birkákat és 
jól bevacsoráznak.

Hanem, a birkák közt vót egy vezér-
kos, akinek a szarvában olyan erő lako-
zott, hogy lábait megvetve, erősen eről-
ködve, szarvával meglökve a sziklát, fél-
retaszította azt. A nyáj, követve a ve-
zért, egyenként általjutott a szakadékon, 
csendben iramodván bebújtak a kőho-
dályba, ahol menedéket leltek.

Felébredvén, láttyák a bestiák, hogy a 
birkák nincsenek a szurdokban! Iszony-
tató szemükben félelmetes harag lob-
bant. Mindegyikük azt hitte, a másikuk 
ette meg a vacsorára szánt birkákat.

Barlangnyira tágult szájukból orkán-
ként tört elő az ordítás! Derékon kapták 
egymást, rengett a föld talpaik taposásá-
tól, öklükkel pörölyként zúzták egymás 
fejét, arcát. Kivert, bűzlő fogaik szétszó-
ródtak a határban. Száz meg száz mér-
földnyire is jutott belőlük. A földrengető 
harcban, mikor minden fogukat kiköp-
ték, szégyenükben nyakukba vették lá-
bukat, úgy eltűntek a Földről, hogy csak 
a kiköpött fogak maradtak utánuk. Azo-
kat aztán repesztette a jég, omlasztotta 
a szél, faragta az arra járó, mígnem mai 
állapotjokban úgy híjuk őköt, hogy Kap-
tárkövek. Kitől nyerték el nevöket, se élő 
se holt már meg nem mondja!

– Aztán mi lőtt azokkal a bikányi bir-
kákkal?

– Sokára előmerészkedtek rejtekük-
ből, szétszéledtek minden égtáj felé. 
Számtalan évig jöttek hun tengernyi ár-
vizek, hun pusztító szárazságok, a lege-
lőkön a fű senyvedésnek ereszkedett, 
az állatok mind kisebbre zsugorodtak. 
A birka, a medve és az összes lelkes állat 
ilyenné lőtt, amint látod üket.

– Hát azokat a vakablakokat az óriásfo-
gakon miféle lelkes ember vájkálta?

– Úgy regölték a régiek, ipám még 
az ő ipáitól hallotta, oda az elhalt lelkek 
porait, meg akkori népek faragványait 
tötték, bálványokat, isteneik bábjait ál-
lították oda. Hozzájok imádkoztak hun 
esőér, hun jó termésér, a fehérnépek 
gyerekáldásér.

– Aztán hova lettek belőlök azok a bál-
ványok?

Mikoron Kács vitéz leszármazott-
jai benépesítették a környéket, nagy 
veszedelem tört az országra! Tatárok-
nak mondott hordák lepték meg mű-
velt földjeiket, felégették házaikat, nyá-
jaikat elhajtották, kardélre hánytak azok 
ember-asszony-gyerek lelket. Úgy hír-
lett, nem is emberek vótak azok, mer a 
fejök olyan vót, mint a legvadabb ve-
szett kutyának. Felmásztak a legmago-
sabb kőfogra is, kihányták belőlök amit 
ott leltek. Törték-zúzták a faragott köve-
ket, ördögi táncot járva köröttük. Mikor 
mindent feléltek, visszatakarodtak az 
ő pusztaságaikba, ahol tücskön-bogá-
ron tengődnek azóta is, mer az Úr erre a 
büntetésre ítélte őket gazságukér.

– Mondom néked, ha eljött az utólsóm, 
az én testöm hamuját tedd ebbe a kőve-
derbe, másszál véle a legfelső fogra, oda 
helyezzed, hogy ne pocsékolhassa meg 
senki, semmi errefelé járó!

Megijjedt rendesen a kisjuhász, csak 
nem halni készül az öreg? Erősen meg-
csendesedve elgondolkozott. Csak nem 
néki kell mögadni a végtisztességit? 
Gyerek még ő ilyen feladathoz, meg ha 
ebbe a nagy rengetegbe magára marad-
na,  ki tarisznyázza fel, bír e majd a sok jó-
szággal? A csikaszok kiszagolják menten 
a gyengeséget, a komondorok mög tud-
ják e védeni a nyájat?

– Tudom, milyen gond kószál a fejed-
be, fiam! Ne félj! Mindent úgy vigyáz-
zál, ahogy tűllem tanultad! De most mán 

aludjunk, reggelre kelvén fáradságos 
napra ébredsz!

Úgy is lőn, ahogy az öreg megjöven-
dölte! Reggelre ébredvén hijába szólon-
gatta az öreget, oly édesdeden , össze-
kucorodva feküdt a dikón, mint az első 
álmát aludó gyerek. Csakhogy őnéki 
utósó álma vót a vihardúlt estve után!

Belégyökeredzett a kisjuhász lába a 
döngölt földpadlóba! Mit tegyen, hogy 
az öreggel is tisztességgel bánjon, meg 
a birkákat se hagyja éhkoppon?

Kapta fejszéjét, kisuhintott véle né-
hány deréknyi vastag tölgyfahusángot. 
Az öreget karjába kapva, kitötte gyen-
géd tisztességgel a hodály elé. Akkurá-
tus gúlában ráhalmozta a fákat, hogy a 
mindég a környéken kószáló farkasok, 
medvék hozzá ne férhessenek.

Ilyen keserves napja még nem vót 
néki! A bánat megülte a szíve tájékát, 
marcangolta a lelkét, hun izzadt, hun hi-
deg veríték lepte a testét. 

Estefelé, a fáradtan nyugodni készülő 
Nap orcájáról aranyparázs könnyek csu-
rogtak az ég alján gyászoló felhők pár-
nájára.

Kezébe simította újra fejszéje nyelét, 
csikordultak a kemény fák, öllel hordta 
őket az öreg fölé rakott máglyára. Száraz 
füvekkel kitöltötte a darabok közti hasa-
dékokat, fogta tűzcsiholóját, körbe-kör-
be járva meggyújtotta azokat.

Kesernyés szúrósan füstölgött, majd 
felizzott a fű, nyalogatták a nehezen éledő 
lángnyelvek a fák kemény kérgét, rácsap-

(Folytatás a 27. oldalról)

Kőhodály - külső részlet
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tak a hasábokra, megiramodtak a beléjük 
kapó, a völgyre leszálló esti széltől. Szik-
rák szökkentek a magasba, a lángok az ég-
nek törtek, recsegve, ropogva tomboltak, 
messzire lövellve megperzselték a tűzud-
vart körülölelő fűszőnyeget. 

A máglya mélyén lávaként forrt, tom-
bolt bíborban, mélyizzásban a tűz, mikor 
hirtelen kivált belőle egy sistergő láng-
jegenye, bömbölve, őrjöngve kacagott, 
égő toronnyá magasodott. Egy ember 
formájú alak forgott, keringett az őrült 
zsarátnok fölött, majd kiszakadva belő-
le, földrengető süvöltéssel száguldott 
az égbe, olyan szelet vetve a kisjuhászra, 
hogy eszmélet vesztve terült le a földre.

Magához térvén csípős, deres hajnal 
karolta körül dermedt testét. Feltápász-
kodott, megdörgölte szemét, ólmos ne-
hézség húzta le pilláit, fejében az öreg 
hangja visszhangzott.

– Embereld meg magad, fiam! Testem 
maradéka a hamuban, lelkem a csillagok 
közt, nékem mán ott terítenek asztalt az 
angyalok, égi lakomára.-

Félve pillantott a máglya maradékára, 
és láss csodát! A sötétlő pernyehamu kö-
zepén fényezüst káprázat, az öregjuhász 
porhüvelye fehérlett!

– Ezér vót hát olyan sietős megfarag-
ni a hamvvedret! Lelkének erejét össze-
markolta, a port az utolsó foszlányig fel-
szedte, nehogy a feltámadáskor valami 
híja legyen az öregnek!

Régen megbűvölte őt a legmagasabb 
kaptárkő, elgondolta sokszor, kérdte is 
magátul: Mög tudnád e mászni, elérnéd 
e, belé tudnád e helyezni a kifaragott bá-
but? Annál nehezebb terhet cipelt most 
magával!

Érezte, valaki vezeti lépteit, bocsko-
ra sarka meg se csúszott a sikamlós „ fo-
gon”. Feljebb, még feljebb! Elérte a leg-
magasabb ablakot, mikor meghallotta 
az öreg hangját a feje felett.

– Köszönöm jóságodat! Igaz emberlé-
lekké nőttél, fiam. Eredj vissza a nyájhoz, 
az állatok szomjaznak, éhesek, ne várasd 
őket! 

Így teljesedett be az öreg juhász meg 
a kislegény meséje. Tik meg általa meg-
ismerhettétek a Kaptárkövek igaz törté-
netét.

Nyáresti alkonyórán, mikor vörösen iz-
zik az égnek alja, rózsálló sugarak vetül-
nek a legfelső ablakra, meglátjátok tán-
cot járni a vén juhász botját az óriásnak 
kiköpött fogán. 

Helyi értékek napja
A helyi értékek napját tartották április 8-án Tibolddarócon, a Patakmenti Sza-

badidőközpontban. A nagyszabású kiállításon munkáival részt vett: Balla Erzsébet 
babagyűjtő, Borsos Tibor fafaragó, Gál Anita ékszerkészítő és nemezelő. Mellettük 
Juhász Szabolcsné és Kurucz Mária ruhakészítő szabás varrás munkáit, Markóné 
Simon Ágnes kézzel készített illatszereit, Nagy Ágnes és Nagy László festményeit 
és Novák László kovácsoltvas gyűjteményét láthattuk.

A nagyszerű kezdeményezéssel reméljük sikerült hagyományt teremteni a dél-
borsodi településen.

Részlet Novák László kovácsotvas munkáiból

Borsos Tibor fafaragó alkotásai
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Kiss József

Gyermekkori élményeim
A tavaly elhunyt Kiss József tanár 

úrra, kedves barátunkra egy, gyer-
mekkoráról szóló írásával emléke-
zünk.

Miskolcon születtem. Városi gyerek 
létemre erős szálak fűztek a matyóság-
hoz, mivel édesanyám tardi születésű 
volt, így a nyári szüneteket nagyszüle-
imnél tölthettem. Az 1930-40-es évek 
élményei számomra feledhetetlenek. 
Tard több kilométer hosszú, egy sor ut-
cából álló jobbágytelkes település volt. 
A külvilágtól elzárt, ősi szokásait hűen 
őrző faluban akkor még mindenki be-
szélte a tardi nyelvet, gyönyörű népvi-
seletben jártak az emberek. Egy külö-
nös világba csöppentem, ahol nagyon 
jól éreztem magamat. A második világ-
háború idején fél évig ott jártam iskolá-
ba, közben a tájnyelv is rám ragadt. Ami-
kor 1945 végén visszajöttem Miskolcra, 
tanítóm apámat az iskolába hívatta, és 
panaszt tett ellenem: Kiss úr, ez a gyerek 
paraszt lett, hallgassa meg, hogy beszél. 
Osztálytársaim is kinevettek.

Tardon libákat terelgettem, tehene-
ket őriztem a többi gyerekkel együtt. 
Gyerekkori cimboráimra szeretettel 
emlékszem, de főleg a ragadvány ne-
vük szerint említem őket, mert minden-
kit ez alapján jegyeztek meg. Akkor ez 
volt a szokás. Az én nagyanyám is csak 
Jede Erzsu volt. Kérdezték tőlem a fel-
nőttek: „Te ki vagy, kiné’ tartózkodol”? 
Mondtam, hogy nagyszüleimnél, Nagy 
Sándoréknál. „Ne úgy mondd má’, ha-
nem ahogy szólíjják”! Akkor mondtam, 
hogy Jede Erzsuéknál, - így már min-
denki ismerte nagyszüleimet. Én is csak 
„Jede Józsi” lettem. Gyerekkori pajtá-
saimat meg így hívták: Gombóta Józsi, 
Gombóta Béla, Fúter Laci, Gazsi Laci, 
Puci András, Rózsi András, Gúnár Laci. 
Legtöbbször közösen legeltettük az ál-
latokat.

Nagyapám egyik tehene a Szekfű ne-
vet viselte, amelyik nagyon verekedős 
volt, még a szarvát is letörte. A Füge, 
meg a Rózsi nagyon barátságos jószág 
volt, ha hívtam őket, odajöttek hozzám. 
Reggel öt órakor hajtani kellett őket a 
„kert” alá. Odakint a mezőn jól érez-
tük magunkat, sok játékot és huncut-
ságot tanultam társaimtól: „ágácka” le-

vélből újságpapírba „cigiritát” csavar-
tunk. Elfüstöltük, nagyanyám megérez-
te rajtam a füst szagot, nyaklevest adott 
érte. Megtanultam, hogyan kell kova-
kővel tüzet csiholni, a taplót meggyúj-
tani. A rétre mezítláb jártunk, esős idő-
ben élvezettel tapostuk a sarat. Az ostor 
végére csombékot kötöttünk, arra sa-
rat gyúrtunk, azzal „lövöldöztük” a tehe-
neket. Ha valamelyiket eltaláltuk, a te-
hén fájdalmában felbőgött. Sárból ál-
latfigurákat, parasztbútorokat formáz-
tunk. vizet rekesztettünk, abban szí-
vesen „tapisgáltunk”. Megtanultam fű-
szállal kukorékolni, bodzapuskát készí-
tettünk. Idősebb társunk – Rózsi And-
rás – azt követelte tőlünk, hogy kér-
ges talpát vakargassuk. Ha ezt nem tet-
tük, ostorral ránk csapott. A tardi gye-
rekek nem unatkoztak. Hamar munká-
ra fogták őket, de szabadidejükben so-
kat játszottak. A tankötelezettség 6-12 
éves korig tartott, később vezették be a 
nyolcosztályos iskolát.

Az emlékek, az élmények ma is ele-
venen élnek bennem. Amikor jöt-
tek-mentek az emberek, a köszönésen 
kívül szóltak is egymáshoz: „Kapáni’ 
megy, Pali Bátyám?; De kiát’ a kapuba, 
vár valakit?”

Az úton jött a nagytisztelendő úr, vele 
szembe egy idős néni, aki elé térdelt, 
kezet csókot, a pap pedig megáldotta.

A szomszéd néni reggelenként egye-
sével engedte az udvarra a tyúkokat, és 
fenekükbe nyúlva győződött meg arról, 
hogy aznap melyikük tojik.

Amikor kikeltek a kiscsirkék, vagy kis-
libák, egy íznyit lenyírtak a lábujjukból, 
így jelölve tulajdonukat.

Reggelenként az egyik asszony há-
romszor körüljárta a házát. A sarkoknál 
megállt, keresztet vetett, úgy ment to-
vább. Így keveredett vallásos tevékeny-
sége a babonasággal.

Élmény volt jelen lenni a kisboci vi-
lágra jövetelénél. A parasztemberek bá-
báskodtak is a „kisbornyú” születésénél.

Falu végén volt a bika istálló. Oda 
hordták a teheneket, lovakat „folyatni” 
(párosodni). Néhány barátom mondta, 
hogy menjünk el, nézzük meg. A tehe-
net egy menyecske vezette a beállóba. 

A bikát az orrában lévő karikával egy le-
gény kísérte a tehénhez. párosodás köz-
ben a legény a menyecskét bosszantot-
ta: „He, Mari néccsak…” A menyecske a 
legényt a nála lévő bottal megütötte. 
nekem ez különleges látvány, társaim-
nak viszont természetes jelenség volt.

Nagyszüleim kertje kétszáz méter 
hosszú volt, a porta az utca felé lejtett. 
Kétkerekű taligán itt ereszkedtünk lefe-
lé. A „jármű” néha felgyorsult, alig tud-
tuk lefékezni. Egy alkalommal fékezés 
közben a lábam ujját is leütöttem. Per-
sze csak olyankor kocsikázhattunk, ami-
kor nagyszüleim nem voltak odahaza, a 
mezőn dolgoztak.

Szerettünk „lapdázni”. Csak rongy-
labdánk volt, ami nem pattogott. Egyik 
gyerek javasolta, hogy lószőrből kelle-
ne „laptát” készíteni. Elmentünk az is-
tállójukban és lovuk farkából huzigál-
tuk a hosszú szőrt. Ez veszélyes volt, 
mert a ló nagyot rúgott. Kevés volt a ló-
szőr, ezért másik állatot is meg kellett 
„látogatni”, és a farkát „mekkurtítani”. A 
gazda észrevette, nagyon megszidott 
bennünket, de megérte, mert jó labdát 
készítettünk.

Nagyanyám kalácsot akart sütni, el-
küldött a „baótba cukoré”.

Akkoriban még divatban volt a cse-
rekereskedelem is. Tíz tojást tett a ko-
sárba, hogy hozzak érte cukrot. Én út-
közben meggondoltam magam és ki-
lenc tojásért kértem az édesítőszert, 
egy tojásért pedig cukorkát. A boltos 
furcsán nézett rám, de teljesítette kí-
vánságomat. Hamarosan nagymamám 
is elment a boltba. A kereskedő meg-
kérdezte tőle: „Erzsu néném, maga a 
múltkor a gyerekkel hány tojásért akart 
cukrot vitetni?” Nagyanyám mondta, 
hogy tíz darabért. Kiderült, hogy egy 
tojást elloptam, amiért cukorkát vet-
tem. Nagyanyám kért, hogy soha töb-
bet ne tegyek ilyet, mert az Isten min-
dent lát. Nem kaptam verést, de elszé-
gyelltem magam, és ez számomra egy 
életre szóló tanulság volt.

Nagymamám mindég estebédet fő-
zött, mert a határból legtöbbször ké-
sőn értek haza. Otthon is sok munka 
várta. Én már nagyon éhes voltam, sze-
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rettem volna ebédelni. Nagyapám nem 
engedte, mert azt mondta: „Elsőbb az 
állat”, (azokat kell ellátni, mi csak azu-
tán ehettünk!)

Vártam a kenyérsütés idejét, mert a 
teknő szélén megmaradt tésztából fi-
nom lángost sütött nagyanyám. Fris-
sen sajtolt olajjal kentük meg: fino-
mabbat elképzelni sem tudtam. 

Gyakran elkísértem nagyszüleimet 
a határba. Mentünk „fialnyi”, egyelni, 
„gordonyoznyi”. Nagyapámnak lova 
nem volt, csak tehenekkel szántott. Ne-
kem kellett a teheneket vezetni úgy, 
hogy az egyik jószág a borozdában 
menjen. 

A szomszédban kukorica növeke-
dett. A tehenet ez ingerelte, engem el-
rántott, a borozdából kilépve néhány 
kukoricát elnyalábolt. Nagyapám az 
ostorral a lábam szárán végighúzott, 
mert nem jól vezettem a marhát. Este 
elment a kukorica tulajdonosához el-
nézést kért és egy üveg borral „kártala-
nította”. Egyszer szántásnál észrevette, 
hogy egy nagyobb rög maradt az eke 
után. Visszalépett, a kezével szétmor-
zsolta, széthintette azt. Később értet-
tem meg, hogy a parasztember meny-
nyire szerette és megbecsülte a földjét.

Mindég nagy eseménynek számított, 
amikor nagyapáméknál gépeltek. A ro-
konság összegyűlt, hogy segédkezzen 
a munkában. Családunk is megérkezett 
Miskolcról, szüleim, nővérem, öcsém és 
én. Rövid időre rám bízták, hogy a tö-
reklyukból húzzam a pelyvát.

Egy alkalommal nagymamám egyik 

rokon legényt megkérte, hogy men-
jen már el a kondához, csalja haza a kis-
malacot, mert egyedül erre még kép-
telen. Bögrébe kukoricát tett, azt kel-
lett rázogatni, egy-két szemet szórni 
a kismalacnak, így lehetett hazacsal-
ni. A három éves öcsém hallotta a be-
szélgetést, és elindult ő is a malac után, 
de nem érte utol Jóska bátyát. Egyedül 
bandukolt és eltévedt. A kismalac és 
Jóska hazaérkezett, Zoli öcsém viszont 
sehol sem volt. Nagy riadalom támadt 
a rokonság között. Mintegy harminc 
felnőtt összeverődött és lámpásokkal 
felszerelkezve elindultak a konda nyo-
mában Zolit keresni. Nevét szólongat-
va kiabáltak, zörögtek, mert sejtették, 
hogy a gyerek már elfáradt és valahol 
lefeküdt. „Zoltán te, hol vagy? Szóljál 
már!” Több óra elteltével találták meg 
az öcsémet. Nagybátyám került közel-
be, akinek hangjára felébredt és vála-
szolt: „tessék, itt vagyok”. Pokrócba bu-
gyolálva hozták haza, mert éjszaka le-
hűlt az idő. Ennek az eseménynek az 
egész faluban híre ment. több évtized 
múlva is kérdezgették tőlem: „ Te vesz-
té el, téged kerestek egész éccaka?

Ünnepekkor és minden hét végén 
a házat és környékét rendbe hozták, a 
portát felsöpörték. „Mettisztákottunk” 
– (derékig megmosakodtunk), nagy-
apám „mebborotvákozott” és felvettük 
a szép ünneplő ruhát.

Miskolcról Tardra úgy tudtunk utaz-
ni, hogy a Mezőkeresztesen leszálltunk 
a vonatról és onnan gyalog tettük meg 
a több kilométeres utat. Akkor még 
nem volt buszjárat. Nagy ritkán nagy-

mamám is meglátogatott bennünket. 
A 20-25 kilogrammos csomaggal gya-
log ment az állomásig, hozta nekünk 
a sok finomságot: szalonnát, kolbászt, 
tömött libát, tojást, tejfölt, kalácsot, 
apámnak bort, pattogatni való kukori-
cát, szőlőt. A kosarat vállán keresztbe 
téve rögzítette, a mellénél csombékra 
kötötte, majd még egy másik megpa-
kolt batyut is odaerősített. Ez sem volt 
elég, a harmadik csomagot kézben 
hozta. Akkoriban Miskolcon még a vil-
lamosok is ritkán jártak. Meghatottan 
gondolok nagymamám szeretetére, aki 
ennyi mindent tett értünk. 

Tardi élményeim közül a legszebbet 
szeretném még megemlíteni. Szom-
bat délutánonként a lányok a felvé-
gen, a legények az alvégen díszes ruhá-
ba öltözve gyülekeztek, majd „danolva” 
megindultak egymás felé. Gyönyörűen 
szólt az énekük, amely engem magával 
ragadott. A falu közepén találkoztak. 
Akkorra már beesteledett, a csillagok 
világítottak, kezdődött a cuháré, ahol a 
falu apraja-nagyja jelen volt. Lámi bá-
tyám egy üveg borért „hermónikán” 
húzta a talpalávalót. Mindenki önfeled-
ten táncolt és „danolt”.

A 80 éves János bátya megfogta Mari 
ángyom „vastagját”, akit táncra per-
dített, de az egészen kicsi gyerekek is 
táncoltak, taposták a port. 

Akkor nem gondoltam, hogy ez a 
zeni élmény egész életpályámat meg-
határozza. A népdalok csodálatos vilá-
ga rabul ejtett, segített zenei pályavá-
lasztásomban. Negyven évig éneket ta-
nítottam. A mezőkövesdi és tardi nép-
dalokat Matyó népdalok címen köz-
readtam. Szívesen emlékszem arra az 
időre, amikor Tardon pávakört vezet-
tem. Három alkalommal „Arany okle-
velet” szereztünk. Többször énekeltünk 
rádióban, sőt a „Röpülj páva” adásában 
is szerepeltünk. A tardi pávakört orszá-
gos hírűvé tettük. 

Nagyszüleimnél töltött időszak-
ra, tardi gyermekkori barátaimra min-
dig szeretettel emlékszem. Én ott bol-
dog voltam. Nem dúskáltunk a javak-
ban, hiszen nagyapáméknak csak öt 
hold földjük volt. Nem emlékszem arra, 
hogy a tardi gyerekek nehéz sorsuk el-
lenére, korgó gyomorral, Szabó Zoltán 
írása szerint, nyomorúságban élték vol-
na le életüket. A tardi gyermekek és fel-
nőttek jókedvű, dalolni és táncolni sze-
rető emberek voltak.

Őket már Kiss József sem ismerte. Idős tardi asszonyok 1906-ban.
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Részletek a svájci Hunvölgyi  
kutatás élményeiről

A Kaptárkövek előző számában em-
lítést tettem arra vonatkozólag, hogy 
hogyan kerültem el az annivardok 
völgyébe. Most személyes élményei-
met szeretném megosztani a Kedves 
Olvasóval.

Amikor 2016 őszén újra ott jártam, 
több különleges élményben volt ré-
szem. Az egyik napon a csoporttal 
kirándultunk Grimentzből a Corne 
de Sorebois 2895 m-es csúcsára. Eh-
hez kötélbusz visz fel kb. 2600 mé-
terre. Innen gyalog közel 300 métert 
kell még megtenni az erősen emel-
kedő hegyoldalon, ami már nem egy-
szerű cselekedet ebben a korban. Ha 
nehezen is, de megtettük.  A mai Ma-
gyarország legnagyobb csúcsának 
közel háromszoros magasságára fel-
érve, meglepően szép látvány tárul 
elénk. Belátni az egész Val d’Anniviers 
völgyet, annak minden falujával, me-
lyek nevei nagyrészt könnyen ma-
gyarosíthatók, így pl. Vissoie - Vizsoly, 
Pinsec - Penszék, St. Luk - Szent Luk-
ács, St. Jean - Szent János, Ayer - Ajer, 
Mission - Misszió.

A hegymagaslaton különösen tisz-
ta volt a levegő, jól lehetett látni min-
den települést. Be is tudtuk azono-
sítani őket, térképünk segítségével. 
Gyönyörködve az idilli hun-szagú táj-
ban, balra nézelődve egyszer csak azt 
veszem észre, hogy a távolban egy 
címer alakú valami van. Távcsöve-
met ráirányítva és közelebb hozva a 
látványt, egyértelműen rajzolódik ki 
előttem a Kossuth-címer. Ledöbben-
tem, percekig mozdulni sem tudtam. 
Szóltam a húgomnak, hogy mit talál-
tam. Ekkor ketten voltunk ezen a ma-
gaslaton. Ő is érdekesnek találta. Még 
véget sem ér a csodálkozás, a mesz-
sze távoltan egy másik helyen a ma-
gyar címer bal oldalán levő hét vá-
gást véltem felfedezni egy gleccser-
ben. Újabb meglepetés. Hogy kerül-
nek ezek oda? Vagy csak én képzelő-
döm? De nem, hisz fénykép is készült 
róla, itt van ezen az oldalon. 

Tovább fürkészem a területet, egy-

szer csak megszólal a húgom, hogy 
„Matyi, gyere csak! Az a szikla meg 
olyan, mint egy turulfej!” Na, itt már 
végképp teljes volt a döbbenet. 
Nem hittem a szememnek. Ez tény-
leg olyan! Percekig tartott volna, 
amíg felocsúdunk, de egyszer csak 
egy nagy madár hangját hallom a fe-
jem fölött. Videóm után kapva gyor-
san, sikerült felvenni a madár repü-
lését. Újabb döbbenet: a turulmadár 
volt ott. Mindez néhány perc alatt ját-
szódott le velünk. Felfoghatatlan. Mi-
ért velem történik minden? Maga a 
csoda. 

Egyszerre négy magyar-hun vonat-
kozású tárgyat-jelenséget, bizonyí-
tékot találni? Újra mondom, hihetet-
len. Nem kerestük, egyszer csak ott 
voltak. Magunkhoz térve a különle-
ges valóságtól, még mintegy fél órát 
töltöttünk el itt csodálkozva, mit sem 
szólva. Szinte reszkető lábakkal indul-
tunk vissza a kötélbuszhoz, találkoz-
va a többiekkel. Lefelé menetben is-
mét véletlenül, nem keresve megpil-
lantok egy erdőrészletet, amely kicsit 
világosabb a többinél. Felfedezni vé-
lem benne a Kárpát-medencét, az Ad-

riai-tengert Horvátország nélkül. Ek-
kor már nem szóltam senkinek, csak 
gyorsan lefényképeztem és néz-néz-
tem, mint a puli kutya a gazdájára. 
Nagyokat nyeltem, „majd’ leszédül-
tem a buszról”.

A mai napig sem tudom, hogy tör-
ténhetett ez meg velem, pedig itt van 
mindenről a fényképes bizonyíték. 
Mindezek után nem kételkedem ab-
ban, hogy a völgyben lakó őslakosok 
bizony nekünk a rokonaink. Ez nem 
lehetett csak a véletlen műve…

2016. november 24-én a MAME 
szervezésében meghívtam egy elő-
adás megtartására dr. Salamin And-
rást, akinek ősei is a Hun-völgyből 
származnak. A Városi Galéria házas-
ságkötő termében a jelenlévőknek 
elmondtam és fényképekkel alátá-
masztottam az itt leírtakat, melyről 
film is készült. András barátommal az 
előadás végén hosszasan beszélget-
tünk. Különös történetünkre azt kö-
zölte velem, hogy „Mátyás, ez azért 
történt meg veled, mert neked külde-
tésed van, és ha ezt elkezdted, nem 
szabad abbahagyni, végig kell csinál-
ni. Ez már kötelességed”!

A Kossuth-címer rajzolata madártávlatból
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Szavát meghallva, tovább folyta-
tom a kutatást a svájci Hun-völgy és 
a Kárpát-medence történelmi famun-
káinak irányába, bizonyítékot keresve 
ezen az úton, hogy valóban egy tőről 
származunk-e. Ne felejtsük el, hogy 
Attila a catalaunumi síkon 451-ben 
vívott ütközet után visszavonult Pan-
nóniába. Hogy e leszakadt hun csa-
pattöredék valójában hogyan is ke-
rült a Rhone völgyéből nyíló elzárt 
mellékvölgybe, nem tudjuk. Vannak 
találgatások, ellenvélemények, de 
egyértelmű bizonyíték nincs. Az MTA 
ebben az ügyben semmilyen kuta-
tást nem végzett. A kéretlen kutatók, 
mint jómagam is pedig nem jó szem-
mel nézett egyének az MTA háza tá-
ján, pedig a völgyben lakók rovásírá-
sa, népművészete (tulipánok, életfák, 
kopjafák) ételkultúrája (húspácolás), 
nyelvezete, nem utolsó sorban élet-

tani jellemzői (pl. mongolredő) több 
évszázad (1050 év) viharait vészelték 
át, s részben még ma is tanulmányoz-
hatók, hiszen a völgybe való érkezé-
sük és az 1502-ig tartó teljes elszige-
teltségük alatt más népek kultúrája 
nem hatott rájuk. Sok mindent lehet-
ne írni még… 

Azt azért még megemlítem, hogy 
a videóra felvett madár valószínűleg 
szakállas saskeselyű lehetett. Erről 
tartotta azt Herman Ottó, hogy a ma-
gyarok vezető állata, vagyis a turul. 
Van olyan solymász, aki ma is vitatja 
a turulnak a kerecsen sólyommal való 
azonosítását, és van, aki épp ez utób-
biról állítja azt, hogy a turul megfe-
lelője. Mindenesetre Herman Ottó 
és kortársa Czynk Ede arról írt, hogy 
a szakállas saskeselyű életmódjá-
ból adódóan igen ritka madár, mivel 
csak a legmagasabb hegyláncokon él 
és nagy területet ural egyedül maga 
alatt; leginkább az erdélyi, valamint a 
svájci havasokban, továbbá a Pirene-
usokban és Tibet hegyormain találhat 
rá az ember, ha nagyon kitartó. 

Az előző cikkemben jelzett, a régi 
időkre visszamutató Hun-völgyi fa-
munkák motívumvilágának mélyebb 
feltérképezése és a magyarral való 
összevetése további kutatást igény-
lő feladat. Bízom benne, hogy erről is 
hírt adhatok. 

Kiss Mátyás
népi iparművész, fafaragó

Turul a sziklában

Hun-formájú üst mai rendeltetéssel
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Írások az asztalfiókból
Rovatunkat - most már hagyományosan - eb-

ben a számban folytatjuk. 
Szeretnénk Önökkel kíhúzatni az asztalfió-

kokat, s ha ott netalántán egy régebben megírt 
vers, vagy novella lapul, azt küldjék el nekünk. Mi 
- természetesen némi esztétikai szűrés után - azo-
kat nyilvánosságra hozzuk, megjelentetjük. 

Akiknek van merszük és bátorságuk, azok je-
lentkezzenek!

Elmondhatjuk, egyre több a bátor ember, s egy-
re többen küldik el eddig „féltve őrzött” alkotá-
saikat. Most is ezekből a művekből adunk közre 
kettőt.

Spák Gyuláné 
(70 éves bogácsi nyugdíjas)

Ángyomasszony vasárnapja
Az egész úgy kezdődött, hogy felhő-

mentes, verőfényes ragyogással kelt 
fel egyik júniusi vasárnap reggel a nap. 
Máris jó jel, hogy egyáltalán felkelt a 
nap, mert ángyomasszony esetében 
bármikor az ellenkezője is elképzelhe-
tő. Hát, amint felkelt a nap, ángyikám 
is kiugrott az ágyból, mert még na-
gyon sok dolog várt rá addig, amíg el 
nem jött a templombamenés ideje. 
Legelőször is el kellett volna látnia a jó-
szágokat, majd a vasárnapi ebédet fel-
tennie – jó asszony módjára – a tűzre, 
hogy mire a miséről hazaérkezik a ház 
népe, már csak teríteni kelljen. Ez vi-
szont ángyikám esetében nem is olyan 
egyszerű!

Kibújván az ágyból – melynek szal-
mazsákja oly gödrös, mint a faragott 
bölcső, és marasztalja a lusta embert 
–, talpával ángyikám megtalálta az ott 
alvó szürke kandúrt, amely ijedtében 
nagyot nyivákolva beugrott a meg-
üresedett ágyba. Ettől frászt kapván a 
szegény asszony úgy nekiesett az asz-
tal sarkának, hogy kétrét görnyedve tá-
molygott ki a szobából. Gyors mosdás 
után indult, hogy a szép magyar tar-
kát az istállóban ellássa élelemmel, de 
az állat éhségében ezt már nem vár-
ta meg, hanem kiindult az istállóból, 
és abban a minutumban ért az ajtó-
ba, mint ángyomasszony. A hirtelen 
elé toppanó nagy sötét árnyéktól aztán 
ángyomasszony úgy felsikoltott, hogy 
szegény jószág a lelelőig meg sem állt.

- Na, - gondolja magában az asz-
szony – akkor erre most már nincs gon-
dom, ellátja ez már saját magát egye-
dül is, - és elindult levesbe való zöldsé-

get szedni a kertbe. Odaviszi az udvar 
végében lévő gémeskúthoz, vizet mer, 
de már nincs másra ideje, mint hirtelen 
belevágni az egészet a vederbe, hogy 
abban jól átlotykolja. Csakhogy nagy 
sietségében a kút kávájáról beleborí-
totta az egészet a kútba.

Gondolja magában: „Egye fene, 
majd teszek a tűzhelyre pampuckát, 
jó lesz az is a családnak, majd isznak rá 
egy pint bort, és el is felejtik örömük-
ben, hogy nem is volt vasárnapi le-
ves”. Ilyeténképpen gyorsan meggyúr-
ta a pampucot, feldobta a halványan 
parázsló tűzhelyre, majd gyorsan be-
lebújt a vasárnapi ruhájába, és lóhalá-
lában futott a templom felé, mert már 
harmadszorra is beharangoztak. Nagy 
beviharzása után a huzat úgy becsapta 
mögötte a templomajtót, hogy az ak-
korát dörrent, mint egy viharágyú, mire 
mindenki hirtelen odanézett. Ő meg 

szegény úgy állt ott sűrű pislogások kö-
zepette, mint aki nem is most érkezett, 
hanem már tegnap óta áll ott, és nem 
érti, miért bámulják az emberek. Majd 
mintha csak azért menne előre, hogy 
jobban halljon, elindul a padok men-
tén lassan, lábát csúsztatva, araszol-
va a templom belseje felé. És éppen 
mire beülne az asszonyok közé a pad-
ba, a félhomályban megbotlott egy ki-
lógó sétabot végéről, amiről lepattan-
va átvágódott a férfiak oldalán üldögé-
lő Józsi bá’ ölébe, majd hangosan kö-
szönt, hogy „dícsértessék”, és szemér-
mesen húzkodta amúgy is bokáig érő 
szoknyáját.

Ezután ángyikám néma csendben fi-
gyelte a szertartást mindaddig, amíg a 
legnagyobb csend közepette felordí-
tott, hogy „Úr Isten”, mert eszébe jutott, 
nem a leves van a sparhelten, hanem a 
pampuc, annak meg nem kell annyi idő 
a tűzön!

Olyan sebesen és nála ritkaságszám-
ba menően baj nélkül futott kifelé az 
ajtón, hogy mire a bent lévők észbe 
kaptak, ő már kiért, így a kíváncsisko-
dók igazából nem is láttak semmit.

Futott hazáig sebesen, de már min-
den hiába, a pampuc úgy megégett, 
hogy a tűzre lehetett tenni szén he-
lyett. Ezek után mit tehetett, kitett egy 
csobolyó bort az asztalra, és odaszól az 
ajtófélfának, „no én elmentem, megke-
resem a magyar tarkát”. Estére meg is 
lelte.

Minden jó, ha jó a vége – summázta 
örömmel e napját is ángyomasszony.

Ha ez nem így történt volna, az én 
mesém is tovább tartott volna.
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Szülőföldre emlékezem 
Dombhátak övezte tardi patak völgyben,
van a szülőfalum, s itt él dolgos népe.
E földhöz ragadtam e táj vonzásában,
Éltek őseink is sok megpróbáltatásban.

A falu nagy határát és a szőlőhegyet
régmúlt időtől fogva művelik dolgos kezek.
Még élénken él bennem a gyermekkor világa,
mikor a falut és határát lovas szekér járta.

A földeken sok ember, a jószáguk igában,
gyakran az alkonyat még földjén találta.
Gyermek a munkát itt korán mrgtanulta,
szántott és aratott, ha már karja bírta.

Rétek hűs pamlagán fém pengette a kaszát,
az illatos széna renden vagy boglyában állt.
A dús legelőket gulya, csorda járta,
habzó meleg tej volt este a zsétárban.

Kertek alján lánykák libát legeltettek,
héját utánozva botra kendőt köttek.
Duzzadt is pehelytől a sok csipkés párna,
sok eladólánynak a vetett ágyában.

Patak hűs medrében kendert áztattak,
hosszú téli estén a nők szőttek-fontak.
De a múlt világa eltűnt, nyoma veszett,
nem látni már nyájat, sem ökrös szekeret.

Zsupfedeles házak, gyermekkornak fészke,
elvétve maradt meg, az is csak emlékbe.
A kocsi kereke sem ül már el a sárban,
múzeumba került a mécses és a lámpa.

Suhanó kocsikon jár ma az ifjúság,
elődeik sorsát csak elmondásból tudják.
Tűnödöm a múlton, elszálltak az évek,
a nehéz munkát már elvégzik a gépek.

Sok veríték azért mégsem volt hiába,
gyarapodott e nép, s lombosodott fája.
Mennyi játszópajtás volt akkor az utcában,
mezítlábunk nyoma az útnak porában.

Hajtottuk futva az abroncs karikát,
így tágult előttünk nagyobbra a világ.
Ez a táj őrzi emlékeink halmazát,
felvidul a lelkem, ha titeket viszontlát.

Domhátak s völgyek a harmat legendái,
az ősi nemzetségnek megtartó formái.
A múlt világa a korral szebbé válik,
kinek bölcsője itt ringott, e földre visszavágyik!

Szülőfalujába, Bogácsra látogatott az egykori kövesdi diák, 
Trajmár Sándor, az Amerikában élő fizikus, kémikus, űrkutató. 
A 86 éves professzornak, a NASA munkatársának emléktáblát 
állíttatott egykori szülőháza helyén Bogács önkormányzata.

Fotó: Jankó Gergely



Szász István a rajnai borvidéken, Johannisbergben élő, magyar származású 
festőművész. Az 56-os forradalom után, még gyermekként került ki Németor-
szágba, ahol felnőve, művészetével magas szakmai elismerést vívott ki magá-
nak. Gyökereit sohasem tagadta meg, büszke magyarságára. Amikor teheti, 
mindig hazalátogat. Szűkebb pátriánkban, Borsodban is többször megfordult. 
Kiállítása volt Miskolcon, a megyeházán, valamint a jelenlegi lakóhelyével szo-
ros kapcsolatot ápoló Bogács községben. Utóbbi helyen több alkalommal is kel-
lemes napokat töltött, s mint mondta a szép táj alkotásra is serkentette. Pista 
barátunk minap, az interneten küldött néhány festményével kíván nekünk, Dél-
Borsodban élőknek eseményekben és élményekben gazdag, napfényes nyarat.

Minden jót, DélBorsod!

Májusi kert

Csendélet

Diófák alatt

Strandon

Presszóban


