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Dániai anziksz
A boltok, áruházak napok óta tele em-

berekkel. Mindenhol fogy a sonka, a sör, 
a tojás. A vak is látja, ünnepre készül a vi-
lág.

Igen, rövidesen locsolkodunk majd egy 
jó nagyot, s eszünk, iszunk, vendégeske-
dünk. Elvégre a húsvét jön, kijár az ün-
neplés az emberiségnek.

Vélt, belénk manipulált jóért nyüzsög a 
nép, s nem meditál! Miközben húsvét he-
tébe fordulva, a hegyre kapaszkodó út 
néptelen. Pedig Krisztus már elindult a 
Kálváriára, miközben mi, a magunk ke-
resztjével másfelé indulunk. Nem is indu-
lás ez, ténfergés! Mennyire igaz! Istennek 
nincs társa az ormok felett.

Dsidát olvasom: „A kapuk mögül ebek 
vicsorognak, /az ablakokból kiköpdös-
nek/és röhögnek./ Száz közbiztonsági 
gócpont/ adja ki az elfogatási parancsot./ 
Kemény tárgyak zuhognak a fejünkhöz,/ 
súlyos, vérző kövek,/ de néha röppen só-
haj is,/ szeretet is, rózsa is.” 

A mi utunk is keresztút, s Golgotára ve-
zet, csak nem biztos, hogy annak végén 
lesz feltámadás.

Anyám jut eszembe. Jó hatvan évvel ez-
előtt még szeretett énekelni, s gyakran 
hallottam tőle: „A keresztfához megyek, 
mert máshol nem lelhetek nyugalmat lel-
kemnek…”

Igen, a lélek nyugtalan. Sőt, egyre 
nyugtalanabb! Csoda hát, hogy a csele-
kedet is bizonytalan? Már a döntés is této-
va! Akarjuk is, meg nem is. Pedig dönteni 
kell! Mert Krisztusnak és Pilátusnak, fari-
zeusoknak és vámosoknak, zsidóknak és 
rómaiaknak egyformán szolgálni nem le-
het. Sem szolgálni, sem élni, sem szeretni!

A húsvét nem „zöld erdőben jártam…”, 
nem kölnivíz, nem sonka, nem detoxikáló. 
A HÚSVÉT ÜZENET! „Be kell látnunk / Ha 
kérdeznek, / becsületesen / felelni kell. / 
A harcot becsületesen / fel kell venni, / az 
úton becsületesen / végig kell menni, / a 
szerepet becsületesen / el kell játszani, / 
keményen és tekintet nélkül.

A dán viselkedés szimbóluma egy világhírűvé vált plakát, amit még 1951-
ben, egy bizonyos Viggo Vangby alkotott. A plakát egy zsúfolt városi utcát 
ábrázol sok-sok emberrel, villamossal és egy rendőrrel, aki éppen megállítja 
 a forgalmat, ugyanis a nagy forgalmú úton egy kacsa család totyog keresztül.

(Írásunk a 20-21. oldalon olvasható.)

Ecce homo
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A hagyományokhoz híven, idén is a 
magyar kultúra napjának tiszteleté-
re, a Miskolci Nemzeti Színházban ad-
ták át a megyeszékhely egyik legran-
gosabb kulturális elismerését, a Mis-
kolci Múzsa díjat. Ezt az elismerést 
azok a miskolci vagy megyei alkotók, 
alkotói csoportok kapják, akik mun-
kásságukkal hozzájárultak a Miskolc 
művészeti életének fejlődéséhez, a 
város hírnevének növeléséhez.

Az idei Miskolci Múzsa díjat a ku-
ratórium dr. Dobrik István művé-
szettörténésznek, a Miskolci Galé-
ria nyugalmazott igazgatójának, la-
punk, a Kaptárkövek állandó mun-
katársának ítélte oda. Kollegánknak 
szívből gratulálunk a rangos elisme-
réshez! Szerkesztőségünk nagyon 
büszke Rá!

Miskolci Múzsa díjjal tüntették ki  
dr. Dobrik Istvánt

A kitüntetett dr. Dobrik István, aki nyugdíjas éveinek egy részét ma már 
 bogácsi házában tölti

Miskolc város nevében Kiss János alpolgármester 
adta át a díjat

A díjátadást követő fogadáson Dobrik István Demeter Ervin me-
gyei kormánymegbízott és Torma András rektor társaságában

Pfliegler Péter alpolgármester gratulál a kitüntetettnek Volt kollégái köszöntik Dobrik Istvánt           (Fotók: Juhász Ákos)
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(Folytatás a 4. oldalon)

Új hidat kell építenünk!
Minden ünnep, minden évforduló 

megvallatás és megmérettetés. Ne fe-
ledjük azonban (éppen 1848. március 
15-e példája igazolja): a történelem szí-
ne előtt is sokféleképpen lehet vallani; 
a történelem mérlegén is lehet pontat-
lanul mérni, akár csalni is – mert a val-
lomást és a mérleg hitelességét soha-
sem általában a történelem, hanem 
egy-egy kor lelkiismerete hitelesíti! 

Különösen aktuális ez itt és most. A 
három tavasz (1848. március 15-e, 1919. 
március 21-e és 1945. április 4-e) törté-
nelmi hídját elsodorta a megáradt idő. 
Nem kár érte. Kötőanyagnak a hazugsá-
got használták; ráadásul a három pillér 
sehogyan sem akart egymásba ölelkez-
ni. Új hidat kell tehát építenünk, még-
hozzá 1848. március 15-e és 1956. októ-
ber 23-a tartópilléreire. Idestova két év-
tizede ezen vagyunk immár – az ered-
ményt azonban megbecsülni is nehéz.

A fának, hogy szárba szökkenjen, vi-
rágot hozzon, és gyümölcsöt érleljen, 
legelőször is meg kell kapaszkodnia. In-
dokoltnak látszik hát, hogy e rövid mél-
tatást, visszaemlékezést, számvetést 
március 15-e gyökérzetének a feltérké-
pezésével kezdjük.

Egy hosszú történelmi fejlődés zárult 
le ezen a napon. 1848. március 15-ét a 
reformkor készítette elő: az az 1830 és 
1848 közötti időszak, melyben a polgá-
ri-nemzeti átalakulás lehetséges  pers-
pektívái körvonalazódtak, s egyre nyil-
vánvalóbbá vált, hogy a nemzeti lét fe-
nyegetettsége csak polgári átalakulás 
útján szüntethető meg – e két kérdés 
kölcsönösen áthatja egymást.

Európa már régóta a polgári nemzet-
állam, a kapitalista gazdaság és a libe-
ralizmus irányában tájékozódott. Kulcs-
kérdéssé vált a polgárság megerősödé-
se. Nyugat-Európa ezen az úton messze 
előttünk járt: megvalósult a polgári lét 
és a polgári gondolkodás egyaránt. Ma-
gyarországon az első tétova lépéseknél 
tartottunk (és tartunk) csupán. Gazdasá-
gilag megnőtt valamelyest a polgárság 
súlya – számbeli, társadalmi és politikai 
jelentősége azonban nem volt elégsé-
ges, hogy önállóan bármit is kezdemé-
nyezni tudjon. Ilyenformán az a felemás 
helyzet állt elő, hogy nálunk nem a pol-
gárság fogalmazta és valósította meg 
a polgári, nemzeti fejlődés programját, 
hanem a nemesség.

Ebből következően a nemzettudat 
kizárólagosan a nemesi nemzettuda-
tot, a nemesi hazafiságot jelentette. Ez 
a hazafiság elsősorban a nemesi kivált-
ságok igazolására szolgált; és ellent-
mondásoktól sem volt mentes, mert a 
csákmátéskodást és a parasztmozgal-
mak vérbe fojtását éppúgy magában 
foglalta, mint a hazáért való önfelál-
dozást. Ahogy éppen a szükség kíván-
ta. A nemesi nemzettudat bevehetet-
len erődítménynek látszott. A neme-
si ellenállás kétes értékű portyázásai 
után ide vonultak vissza a nemesi ha-
dak, hogy újra és újra bizonygassák: Ár-
páddal jött honfoglaló őseik jussán jo-
guk van a nemesi kiváltságokhoz; jo-
guk van az ősi birtok feljogosította 
patópálosdihoz.

Végeredményben a történelem 
kényszere döbbentette rá a magyar ne-
mességet: ha nem akarja, hogy a feu-
dális rend omladozó, roskatag építmé-
nye menthetetlenül maga alá temes-
se, meg kell indulnia a társadalmi ha-
ladás útján. Mennyi mindenre kellett 
még rányitni a magyar nemesség sze-
mét, mennyi mindent kellett még a fe-
jére olvasni, hogy az első felismerések 
cselekvésekben is testet öltsenek! 

Értelmükkel sokan belátták már ez 
állapot tarthatatlanságát; az érzelem 
azonban olyan erősen, olyan mell-
döngető magyarkodással ágált elle-

ne, hogy Széchenyi óvatos, de határo-
zott figyelmeztetését vagy nem hallot-
ták, vagy nem tulajdonítottak neki je-
lentőséget. Pedig Széchenyi a reform-
mozgalom nemzetközi látókörét tö-
rekedett kitágítani; megpróbálta ön-
kritikára: érzelmi, indulati reagálás he-
lyett értelmi megalapozottságú látás-
ra szoktatni nemzetét, mert „a kiművelt 
emberfő mennyisége a nemzet igazi 
hatalma”. Nem tudott mozgósító erővé 
válni a Hitel szállóigévé vált befejező 
gondolata sem: „A múlt elesett hatal-
munkból, a jövendőnek urai vagyunk. 
… Sokan azt gondolják, Magyarország 
volt, én azt szeretem hinni: lesz!” 

Kossuth és Petőfi dörgedelmeit azon-
ban már nem lehetett nem meghalla-
ni! Nemcsak azért, mert harsányabban 
szólt, sokkal inkább azért, mert az „élő 
szobor” Lengyelország példája is bizo-
nyította: nemzet és haladás, nemzeti 
függetlenség és polgári átalakulás egy-
mástól elválaszthatatlanok. Így történt, 
hogy megszületett a reformkor embe-
re, az a jellegzetesen trialisztikus em-
bertípus, akit érzelmileg az „itt élned, 
halnod kell” morális parancsa rendelt 
ehhez a földhöz; aki értelmével „a haza 
minden előtt” társadalmi programját 
vallotta; és aki cselekedni is azt csele-
kedte, amit „megkövetelt a haza”.

Koszorúzás a kövesdi 48-as emlékműnél 2017 idusán                   (Fotó: mezokovesd.hu)
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(Folytatás a 3. oldalról)

Már a párizsi forradalom híre lázba 
hozta az országot: Petőfi (éppen vi-
déken tartózkodott) lóhalálában sie-
tett a fővárosba: „Nélkülem kezdődjék 
a forradalom?”; Bécsben Metternichék 
arcára (ők inkább csak a levert forra-
dalmak pislákoló, üszkösödő tüzéhez 
szoktak hozzá) félelem ült ki; Pozsony-
ban a tekintetes karok és rendek – el-
sősorban Kossuth nyomására és az év-
százados rettegéstől, Dózsa György hí-
rétől ösztökélve – lázas tevékenységbe 
kezdtek. A bécsi forradalom hírére to-
vább fokozódott a fejvesztettség, külö-
nösen, hogy ezzel egy időben futótűz-
ként terjedt az álhír: Petőfi 40000 pa-
raszttal álla a Rákoson, s a Dicsőséges 
nagyurak kezdetű Petőfi-vers sem ma-
radt hatás nélkül.

Így történt, hogy amikor 1948-ban 
a fél Európa lángokban állt, a nemes-
ség – ha ímmel-ámmal, vontatottan is 
– megindult a társadalmi haladás út-
ján. Most már csak arra kellett vigyáz-
ni, hogy vissza ne fordulhasson! Erről 
gondoskodtak Petőfiék, amikor 1848. 
március 15-én Pesten is kirobbantot-
ták a forradalmat. Bécs, Pozsony és 
Pest vált az események központjává. 
Bécsben a tanácstalanság uralkodott 
el; hiába kezdett olajozottan működni 
a rendi országgyűlés addig nehézkes 
gépezete is – az egyre gyorsuló idő-
vel nem tudott lépést tartani. Március 
15-én a Kossuth vezette országgyűlési 
küldöttség a sok vita, kompromisszum 
árán megszületett új, polgári nemzet 
programját vitte Pozsonyból Bécsbe, a 
pesti forradalom azonban ennél is tá-
gabb perspektívát nyitott.

Sokszor idézték már e nap történe-
tét. Nem is csoda! Lehet-e találni a tör-
ténelmünkben még egy olyan napot, 
amelyikben annyira magyar szív do-
bogna, mint e 24 órában? Lehet-e ta-
lálni még egy olyan szívdobogtató pil-
lanatot, mint amikor Petőfi a Nemzeti 
dal szavaival egy egész nemzetet eske-
tett fel a szabadságra?

Mi is történt tulajdonképpen? Márci-
us 9-én még úgy döntött a Pilvax-beli 
ifjúság, hogy március 19-e lesz a ma-
gyar forradalom napja. Nem véletlenül 
döntöttek így, hiszen a szokásos Jó-
zsef-napi vásár legalább 40000 embert 
ígért, egy egész félelmetes hadsereget. 
Elképzeléseiket azonban még március 
14-én délután sem tudták elfogadtatni 

az Ellenzéki Kör ülésén, mivel itt a meg-
fontolt, józan politikusok voltak több-
ségben. Vasvári innen huszad-harmin-
cad magával a Pilvaxba ment dönte-
ni a további teendőkről. Ekkor tudták 
meg a hírt, hogy Bécsben kitört a forra-
dalom. Dönteni kényszerültek, és a tör-
ténelem döntött helyettük, méghozzá 
azonnali cselekvést sürgetően.

A sokat emlegetett márciusi ifjú-
ság nem volt több mintegy 50 fia-
tal író, publicista tömörülésénél. Fia-
talok voltak valamennyien, húszegy-
néhány évesek csupán – programjuk-
kal is a magukfajta kisember társadal-
mi kiszolgáltatottságát  szerették vol-
na orvosolni, ellensúlyozni. Ezzel az el-
határozással gyülekeztek össze márci-
us 15-én reggel a Pilvax kávéházban, 
amely a forradalom szentélyeként rög-
zült a magyarság emlékezetében.

Körülbelül hatan, tízen lehettek, ami-
kor a hideg esőben elindultak az egye-
temek felé. Itt a számuk hamarosan 
ezerre nőtt, majd kint az utcán több 
ezerre duzzadt. Ekkor már a József-napi 
vásárra érkezők és a liberális ellenzéki-
ek is nagy számban csatlakoztak hozzá-
juk. Csatlakozott Nyáry Pál, Pest megye 
másodalispánja is, aki reggel még, ami-
kor jelentették, hogy Petőfiék elindul-
tak a Pilvaxból, gyerekes dolognak ne-
vezte az egészet, amelyet elmos az eső. 
Tévedett. A forradalom hívó szavára 
egész hadsereg verbuválódott Petőfiék 
köré. Sokan voltak, akiket a kíváncsiság 
vagy a riadalom késztetett csatlakozás-
ra, azonban a közhangulat és a Nem-
zeti dal gyújtó szavai őket is egyre na-
gyobb lelkesedéssel töltötték el.

Valóban „föltámadott a tenger”. Nem 
tudott többé gátat szabni sem Pest vá-
ros sebtében összehívott közgyűlé-
se, sem a helytartótanács. Nemcsak 
a cenzúra eltörlését mondták ki, ha-
nem a sajtóvétség miatt raboskodó 
Táncsicsot is szabadon engedték. Jog-
gal írta Petőfi a naplójába: „Ma szüle-
tett a magyar szabadság”, s boldogan 
kiáltotta világgá:

Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt.

Három hónap múlva már látta: „A 
március 15-én kimondott nagy sza-
vak elhangzottak. A szabadság, egyen-
lőség, testvériség eszméi valósággá 
nem lettek.” Hiába, hogy az áprilisi tör-

vények Magyarországot lényegében 
polgári parlamentáris országgá alakí-
totta át, és az első népképviseleti or-
szággyűlési választások eredménye-
ként megszületett a polgári parlament 
– Bécs csak a történelem kényszere ha-
tására egyezett bele az engedmények-
be, a kulisszák mögött az ellenforradal-
mat készítette elő.

Hiába kérte Kossuth július 11-én el-
mondott beszédében 200000 újonc és 
42 millió Ft. hitel megszavazását, mert 
„a haza veszélyben van”, az uralkodó 
hajthatatlan maradt. Mindez fényesen 
igazolta Kossuth máig érvényes igaz-
ságát: a veszélyek ellen nem kívül, ha-
nem „önmagunkban kell az erőt keres-
nünk mindenek felett”, mert „csak az a 
nemzet marad fenn, amelyben életerő 
van; amelyet nem saját életereje, ha-
nem csak másoknak gyámolítása tá-
mogat, annak nincs jövendője.”

Március 15-e sok mindent fókusz-
ba gyűjtött a magyar történelemből, 
s öröksége nemzedékről nemzedékre 
hagyományozódva egyre gazdagult. 
Mindennapi dolgainknak is az ad ér-
telmet, hogy benne és általa részese-
ivé avattattunk a nemzetnek – hadd 
fordítsam hát le tanulságait a minden-
napok nyelvére!

Természetes emberi törekvés, hogy 
mindenki boldog akar lenni. Aki becs-
telen – becstelenül (nem kérünk be-
lőle); aki becsületes, akinek húz a szí-
ve az igazsághoz, emberhez méltó-
an, értelmesen. Mert a boldogságnak 
ez is tartozéka: a tisztesség és a be-
csület. Petőfiék is gyarló emberek vol-
tak – nem akarhattak ők se mást. Mivel 
azonban forradalmárok is voltak, szí-
vósabban, konokabbul, meg nem al-
kuvóbban akarták s tették mindezt. Így 
jutottak el a történelem lényegi felada-
tainak a megértéséhez.

Megtanultak történelemben gon-
dolkodni: egyszerre érezni és érteni 
múltat, jelent és jövőt. Megtanultak 
népben, nemzetben, Európában, em-
beriségben gondolkodni, s közben egy 
pillanatra sem felejtették, hogy a gon-
dolatot magyar szóba kell öltöztetni: a 
világszabadság is fikció, üres frázis csu-
pán földhöz ragadtság és magyar sors-
hoz kötöttség nélkül. Ezért nőtt meg 
gondolkodásukban az egyes embert 
az emberiséggel összekötő kategóriák 
(haza, szülőföld) szerepe.

Indulatos emberek voltak valameny-
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nyien. De tudták, hogy nem szabad ki-
szolgáltatniuk magukat az érzelmek-
nek, mert abból szoktak születni a nagy 
tévedések. Élt bennük az egészséges 
kételkedés. Nem ítéltek soha mások és 
önmaguk beidegződései alapján, de 
(vagy talán éppen ezért) egyszer sem 
mulasztották el az igazság mellé állni, 
ha megvolt rá a lehetőségük. És ha áll-
tak, és ha nem esett egybe a kettő, so-
hasem a saját, hanem a nemzet igaz-
sága mellé.. Gondoljunk csak a sza-
badszállási kudarcra! Saját félreveze-
tett népe tagadta meg Petőfi Sándort. 
Persze, hogy keserű volt a szájíze, de 
nem kezdett hozzá a sebeit nyalogat-
ni. Közvetlenül, verssé tisztultan egyet-
len verssor sem szól a szabadszállási 
vesszőfutásról, sőt épp ellenkezőleg: 
olyan versek őrzik ez út emlékét, mint 
a Szülőföldemen és a Kiskunság.

Kirekesztették a nemzetgyűlésből, 
de nem rekeszthették ki a forradalom-
ból és a történelemből. Július 5-én, 
amikor a régi Vigadó épületében ösz-
szegyűltek a honatyák, a költő a nem-
zeti lelkiismeret intő szózatát intézte 
hozzájuk a Pesti Hírlap hasábjain:

Akit nem égő honfiérzelem
És tiszta szándék vezetett ide,
Kit a hiúság, vagy silány önérdek 
Csábít e helyre, az szentségtelen
Lábbal ne lépjen e szentelt küszöbre…
Illyés is hasonlóképpen intette az 

1945-ben összeült új nemzetgyűlést; 
és hiszem, hogy a rendszerváltást kö-
vetően is hasonló szándék artikuláló-
dott a képviselőkben – hiába: ma is áll-
nak még a „kiváltságosok kevély nagy 
tornyai”; ma is vannak még „sötét bar-
langok”; ma is vannak még „denevér-
tanyák”.

E programot Petőfiék hagyták ránk 
örökül; és ők hagyták ránk a megvaló-
sítás hogyanját, mikéntjét is. Hadd em-
lékeztessek: a Nemzeti dalt író Petőfi és 
a toborzókörútra indult Kossuth tud-
ta: a politikai kérdésfelvetések csak-
is a morális átfogalmazás eredménye-
ként termelnek olyan belső energiá-
kat, amelyeket a cselekvés reflexpályá-
ira lehet irányítani.

E tekintetben a hit lehet az az irány-
tű, amely segít eligazodni a gyakran 
túlságosan is bonyolult politikai kons-
tellációk szövevényes labirintusában. 
Könnyen elképzelhető ugyanis, hogy 
Petőfit, Kossuthot a tömeg egy része 
nem hallotta, nem is érthette hát; a 

másik része hallotta ugyan, de nem ér-
tette. Mégis a zászlajuk alá álltak, még-
is az ő zászlajukra esküdtek fel. Egy-
szerűen azért, mert hittek nekik. És a 
hit olyan erő, amely képes kiemelni a 
partikulárisból, a mából: a múlttal asz-
szociálódik, s a jelenen át a jövőbe ve-
zet – olyan történelmi színtérre, ahol az 
emberiség örök álmai, céljai fénylenek.

A Biblia szerint a szivárványt Isten 
annak bizonyságául rajzolta az égre, 
hogy soha többé nem lesz vízözön. 
Ilyen múltat s jövőt összekötő szivár-
vány-híd a hit is. Hit az emberben, az 
életben, a rendeltetésben; hit az embe-
ri kiteljesedés, a szépség és a boldog-
ság lehetőségében; hit abban, hogy 
van, lesz és marad ember, aki megva-
lósítja március örökségét.

Petőfi is a történelemben lapozga-
tott (ezt kíséreltük meg mi is), ha a jelen 
és a jövő kérdéseire keresett választ. 
Javíthatatlan optimista volt: hitte, val-
lotta és hirdette, hogy az utókor igaz-
ságot fog szolgáltatni; büszkén tekint 
majd szét a múltnak tengerén, büsz-
kén emlékezik majd „ama szentekrűl 
és nagyokrúl, akik a szolgaságban sza-
badok valának”. A történelem azonban 
nem Petőfit, hanem a szkeptikusabb 
Széchenyit igazolta. Nem volt olyan 
kor, amely maradéktalanul hű tudott 
volna lenni a Nemzeti dal esküjéhez; 
nem volt olyan kor, amely 48 igazi ar-
cát képes lett volna megidézni. Sokan 
és sokféleképpen kisajátították, félre-
magyarázták Petőfiék szavait. Joggal 
jajdult bele Adyba a kétség:

Mi lesz, ha a hívőség megszakad?
S az emberek nagyon keserűn
Néznek a márciusi napra?
Zászlózott, híres, nagy céljait
Az Ember gúnnyal megtagadja?

1848. március 15-e Petőfiék ifjonti 
hevülésű, érzelmi viharzású hazasze-
retetét hagyta ránk örökül, és azt a ta-
nulságot: az érzelmek könnyen tévút-
ra vezethetők, következésképp az ér-
zelmi alapállásnak mindig a gondolati-
ságban kell kiteljesednie – akár az ér-
zelmek ellenére is.

Szervesen hozzátartozik e naphoz az 
utóélete is. Bach uralma idején „vég-
zetes évi nap” volt, amelyet senki meg 
nem ül”. A legjobbak is a virrasztók, a 
béna koldusok szívszaggató gyötrel-
mét próbálták szavakká formálni. Kér-
déseknél nem jutottak tovább. Noha 
tudták: a jogos harc, a forradalom soha 

nem lehet hiába, a hol tévesztettük 
el, a volt-e valami értelme az egész-
nek kérdőjelei nem zárták ki a másfaj-
ta válasz lehetőségét sem. Akaratla-
nul is a hivatalos körök malmára haj-
tották a vizet: segítettek a gondolati-
ság igényét kilúgozni, a hazaszeretet 
érzelmi jellegét felerősíteni. Ezt az ér-
zelmi töltésű hazafiságot könnyű volt 
becsapni. Ez érteti meg, hogy 48 egy-
re inkább 67-et jelentette; a Tisza Kál-
mánok és a „kegyelmes Franz von Kos-
suth”-ok a tömegektől támogatottan 
48-askodhattak; a „Kossuth Lajos azt 
üzente” dallamára százezrek masíroz-
tak a lövészárkokba – meghalni idegen 
érdekekért.

Csupán a legjobbak – elsősorban 
Ady – látták 48 igazi arcát: ők üzentek 
hadat a becsapott, félrevezetett érzel-
meknek – a gondolatiság jegyében; ők 
fogalmazták meg, hogy az igazi haza-
szeretet a társadalmi haladás szolgála-
tát jelenti: aki ellensége a haladásnak, 
a jobbra törésnek és az emberi szellem 
feltétlen szabadságának, hazaáruló. 
Hazaáruló akkor is, ha örökösen nem is 
tesz egyebet, mint a nemzeti himnuszt 
énekli.

1945 után sem sikerült március 15-
ét helyére tenni: a hatalom félt tőle, 
mert az érzelmi töltésű hazafiság-
gal azonosította, s az internacionaliz-
mus senkiföldjére száműzötten vagy 
agyonhallgatta, vagy a Forradalmi If-
júsági Napok árnyékában ünnepelte. 
1956 után március 15-e végképp a lé-
lek illegalitásába kényszerült – éltette, 
hogy ellenzékiség társult hozzá, s a ha-
talom rettegett tőle.

A rendszerváltást követően, akár 
napjainkban is óvatosságra int azon-
ban, hogy március 15-ének mindig 
azok a korszakok voltak a próbakövei, 
amikor hivatalosan elismert ünnep-
ként ünnepelték. Ilyenkor szokott elő-
világlani, hogy „a vak Megszokás, a sü-
ket Hivatal” koszorúzási ceremóniája 
mennyire méltatlan Petőfiék örökségé-
hez, különösképpen ha egymással tor-
zsalkodó pártok, felekezetek parcelláz-
zák fel.

Éppen ezért ünnepeljünk annak a 
tudatában és annak a felelősségével, 
hogy egyedül március 15-e lehet az a 
szellemi-lelki szülőföld valamennyiünk 
számára, amelyben a magyarság mint 
nemzet gyökeret ereszthet.

Török Ferenc
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Drabon József

Emlékezés  
1848 márciusára

Megidézlek, hős forradalom,
felszabadult akkor a lélek,
nagy időkről szól szerény dalom,
melyek hitet adtak e népnek. 

Hőssé vált fiatal és öreg,
hittek abban, hogy nemzetünk él,
rohamoztak, mint a förgeteg,
közben hullott annyi drága vér.

Hűen szolgáltátok e hazát,
példátok felemelő erő, 
tizenhárom feláldozta magát,
Aradon őrzi őket idő.

Koszorúk, kopjafák, szép tavasz,
rátok sok koszorú ráborul,
mert eszmétek mindig ugyanaz,
a világ bárhogyan alakul.

Dr. Árvai Judit

A szabadság 
márciusa

Tamarin tobzódás, ezüstfehér fátyol,
Március idusa emlékekben lángol.
Terített zöld abrosz nyárra kalászt hordoz,
Dicső szabadságharc szent magyar vért áldoz.

Megindult egy nemzet, szíve egyként dobbant,
Szabadság fáklyája üstökösként lobbant.
Láncait lerázni, bilincsbéklyót törni,
Ágyúk, kardok elé kősziklaként állni.

Ekkora égzengést Magyarhon nem látott,
Költők, írók hordnak körbe véres kardot.
Paripák robognak, csatakürtök zengnek,
Harcosok kezében magyar zászlók lengnek.

Orosz, labanc kutya ugat acsarogva,
Dicső népet levert nemzetközi horda.
Bitóra a magyart! Egy se szabaduljon!
Hollóknak serege ült tort a bitókon.

Háromszínű zászló lenn fekszik a porban,
Harcban edzett férfi búvik barlangokban.
Tizenhárman haltak Arad városában,
Asszonyszemek úsznak könnypatak árjában.

Szabadság szikrája hamu alatt izzik,
Évszázad elmúltán ragyogva virágzik.
Láncait lerázta, zászlónk felemelte,
Asszonyok ajkáról ima száll az égbe.

Hős Magyar Nemzetünk nem fekszik a sírba,
Fejét sosem hajtja kínzó rabigába!
Uram! Segítsd tovább küzdelmét népünknek,
Hozzád felemeljük hálatelt szívünket!Tisztelgés (Fridél Lajos rajza)

Fecske Csaba

Tavaszi disztichon
Fészkét rakja a fecske vidáman a ház ereszére,
   blúzát bontja a rügy, fújja dalát a rigó,
zöldül a rét, zsenge füvön legelészik a birka,
   sok puha barna pamacs: nyílik a barkavirág,
pelyhes kiskacsa fut sipogatva a vízre fürödni,
   nyárfa hegyében a pinty kis pihe teste zihál,
újra fölizzik a nap, tavasz éled, vége a télnek,
   macskát kerget az eb, zümmög a kertben a méh.
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...holnapot fakassz a mából! (Fridél Lajos rajza)

Pető Margit

 Csak annyit
 
Nemzeti SORS
Mértékkel mérj
Mindenből annyit
Mi meg nem árthat
         Annyi küzdelmet mi erőben tarthat
         Annyi vitát mely csiszol, igazgat,
         Annyi becsvágyat mi hajtóerő,
         Annyi kockázatot amely mindig nyerő.
         Annyi erőt mi tenni, alkotni elég,
         Annyi tartást amely nem gőgösség még.
         Annyi hitet mely összekovácsol,
         És holnapot fakaszt a mából.
         Annyi megértést mely nem megalázkodás,
         Toleranciát mi nem megalkuvás.
          Annyi büszkeséget mi méltóságot ad,
          Annyi lelkesedést mely magával ragad.
          Annyi hatalmat mely erőt sugároz,
          És békességet a mindenkori mához.
          Annyi tudást mi jó jövőt ígér
          És önbecsülést, mi pénznél többet ér.
          Szeretetet mit egymásnak adunk
          Hogy EMBER-léptékkel nézhessük magunk.

Laboda Kálmán

Biztató
(mindnyájunknak)

hajós! a kormányt
el ne engedd
hánykolódva egyedül
a tengeren
toronynyi hullámnak
mely feléd közeledve
rajtad átzúdul
se engedj
kapaszkodj a
fa-kormányba
s a rajtad átzúduló
hullámban ismételten
és ismételten
fürödj meg
engedned
nem szabad
kapaszkodj! irányíts
meztelen talpadat
fedélzet deszkáján
(hiába a szálka!)
erősen vesd meg!

Bereti Gábor

Gyúlékony 
nevetésemmel       

Gyúlékony nevetésemmel lobbantom
lángra az éjt. Fekete tűzben látom
égni a szerelmet, a szenvedélyt:
testemre fonódó karod, a remélt

csókokat. Különc örömét a bőrnek.
S hallgatásodat, amin majd összetörnek
füstimádó vágyaim. S nevetésem,
hogy láthassalak a gyúlékony éjben,

szerelmes szavaim keresztjén égni.
És te engem, az örökléttől félni – 
s ahogy e mágiából föllobbanunk mi ketten;

hogy éljünk a Holdtól, a Naptól is szebben,
az életnek életet adó Földön:
majd hamuvá hűlve is mindörökkön. 

Czipott György

Polyva
Hatvanhat tél után
hagyom, hogy életem
még billegjen sután
patikamérlegen.

Toll lehull pörögve.
Nincs semmim veszendő,
arcom nem törölte
Veronika-kendő.

Hold dereng. Dúdolok.
Ring sok hazug dolog…

Örök, kócos hitem
majd időnek marad,
s nem látja senki sem,
mint rostál pillanat.
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Tavaszi koktél

Boldog ember az, aki a természet és 
a művészet szépségeiből merít erőt éle-
te során. Az ilyen ember szinte mindig 
csodák között él, mert így is akar élni. 
Kicsit ilyen vagyok én is.

Nem vagyok tollforgató, csupán gon-
dolkodó, megfigyelő, aki ha lát, hall, 
vagy olvas valami szépet, szeretné azt 
minél több baráttal megosztani.

A tavaszt várva, a természet újjászü-
letését megidézve, rendhagyó módon 
egy tavaszi koktélt keverve teszem ezt. 
Gondolataimat hadd fűszerezzem pár, 
e témával kapcsolatos idézettel, amik 
számomra annyira kedvesek, hogy álta-
luk lesz igazán bódító ez a képletes ta-
vaszi ital.

Ahogy az igazi koktéloknak sok, fi-
nom összetevőjük van, az én tavaszi 
koktélomat is több rész jellemzi. Lesz 
benne alapnak a természet, hozzá jó 
sok fény, pár csepp tavaszi hónap a ma-
guk virág és női neveivel, ünnepeivel. 
Mind ezt a Tavasz Tündér keveri majd 
varázspálcájával ízessé.

A természet
Azt mondják, a természet hamarabb 

érzi meg a tavasz közeledtét, és kibonta-
kozva gyönyörködteti az emberiséget.

Nem tudom más, hogy van vele, de 
én fiatalon minden évszakot szeret-
tem. Az őszt kicsit jobban is. Élvezettel 
habzsoltam zamatos gyümölcseit, vagy 
csodáltam halódó színpompáját.

Amióta már én is őszülök, minden új 
tavasz elvarázsol. Tanít, akár az élet. Rá-
jössz, hogy minél több tavasz van mö-
götted, annál kevesebbet élsz meg ez 
után.  Másként gondolkodsz fiatalon. 
Később, értékeled minden pillanatát. 
Másként hallgatod a madarak énekét, 
gondozod virágait, beszélgetsz hozzá-
juk. Más illata van a szélnek. Rájössz, 
hogy egyre többet jelent egy kedves 

barát, aki megajándékoz szeretetével.  
Nyitottabb leszel, tettre készebb az ér-
zelmek terén. Érzed zsigereinkben azt 
a különös „bizsergést”, amit a természet 
újjászületése vált ki.

A tavasz a természet fiatalsága, ami 
minket is megfiatalít.

A fény
A fény életerő, energiát, információt 

adó. Maga az élet. Befolyásolja hangu-
latunkat, érzelemvilágunkat, bioritmu-
sunkat. Tavasszal megszűnnek a nyo-
masztó fénytelen napok. A fény bera-
gyog mindent. Felolvasztja a fagyos 
természetet. Meleg simogatja arcun-
kat, szívünket. A fény útmutató is. Meg-
változtat. Aki a fényben él, az a szelle-
mi megvilágosodás útján halad. „Elosz-
latója a sötétségnek, mely elrejti a dol-
gok lényegét” – mondja róla Leonardo 
da Vinci. A fényhez igazán méltó gon-
dolatot El Greco életregényében olvas-
tam, amint megvédi magát, merész, bí-
ráló festményei miatt a spanyol inkvizí-
ció előtt.

„Elítélheti a sötétség a fényt? Soha, 
mert én egész életemben égtem! Nem a 
tűzben, a fényben égtem! Azért festek, 
hogy mindent járjon át a fény, mert csak 
a fény győzheti le a halált, és én győzedel-
meskedni akarok a halál felett!” 

Ugye milyen szép?
A fény a sötétségből született, annak 

ellenpárjaként. „És monda az Úr, legyen 
világosság!”, és a fénnyel élet született!

Megfigyelted, hogy az embert is át-
hatja a fény? Ha beteg vagy, ha gyenge, 
vagy ha félsz, a fényed halvány lánggal 
ég. Szemed tüze, arcod fakó színe, tar-
tásod, erejét veszti nélküle.  Ám, ha bol-
dog vagy, egészséges, sikeres, akkor ra-
gyogsz, csillogsz, mint akit átjár a fény!

A gyógyító, tanító fény, amely végig 
kísér utadon.

Tavasz hónapok
Minden mindenből következik. 

Ahogy a római mitológiában Marte, a 
Mars anyjának egyik neve Febro, úgy 
követi a február havát a március. Az 
anya megszüli gyermekét, és a télutót 
a zöldülő tavasz követi. A régi magyar 
naptár is tulajdonságai szerint neve-
zi el a hónapokat.. A február a jégbon-
tó hava, a március a kikeleté. A szeszé-
lyes áprilist a szelek havának nevezi, 
míg a természet kiteljesedésében tün-
döklő május az ígéret hava. A fény fel-

olvasztja a fagyos természetet. Nyitni-
kék! Nyitni-kék! Csiripelik a cinkék, vere-
bek, és valóban nyitnunk kéne nekünk 
is jobban egymás felé.

Virágok, névnapok, vallási és nemze-
ti ünnepek sora követi egymást. A hó-
virág, ibolya, tulipán, orgona, jácint, re-
zeda, nárcisz csokorba szedve ünnepe-
li az Íriszeket, Hajnalkákat, Pálmákat és 
Bíborkákat. Május 10-e a madarak és 
fák ünnepe. A víz világnapját is tavasz-
szal, március 21-én ünnepeljük. Az él-
tető víz, ami nélkül nincs élet a földön. 
Kapocs ég és föld között. Körforgását 
talán a legszebben Paolo Coelho, No-
bel díjas író tollából olvastam. „Eleredt 
az eső. A föld megtelt élettel, mert a víz, 
amely föntről jött, lehozta a mélybe a 
magasság csodáját.”

Tavasztündér
A virágléptű tavasztündér mindnyá-

junk képzeletében létezik. A gyerekek 
csillogó szemmel képzelik el nagyma-
májuk meséjét hallgatva. A művészek 
múzsaként tisztelik ihletet kapva alko-
tásaikhoz. Az én tavasz tündérem ab-
ban különleges, hogy nem a képzelet 
szülötte, hanem itt e városban él. Van 
neki becsületes lány, sőt asszonyneve 
is, népes családja, felelős munkaköre. 
Akkor lépett be az életembe, amikor a 
legnagyobb szükségem volt rá. Szám-
talan elfoglaltsága mellett, egy lélekbú-
vár tehetségével segített rámutatni sa-
ját értékeimre. Azóta barátnők lettünk. 
Keresem őt, és ő is keres engem. Azt 
mondják, egy ember jellemét tükrözi 
szobába lépésének első szava, mozdu-
lata. Az én tündérem csupa harmónia. 
Egész lénye sugározza életszeretetét. 
Erőt ad, tanulok tőle. „Azért szeretek ve-
led lenni, mert olyankor magamat látom 
benned” – növelte önbizalmam egy Van 
Gogh idézettel. Karácsonyra, saját kézi 
készítésű ajándékával lepett meg, mel-
lette egyetlen szó: „Szeretetedért” 

Életünk nehéz pillanataiban min-
dig felbukkan egy-egy jóságos tün-
dér, aki kézen fogva vezet. Ő az igaz ba-
rát. Mindnyájunk lelkében ott lapul az 
a képesség, hogy mások tündérei le-
hessünk. Mi kell hozzá? Segítőkészség, 
odafigyelés, meleg szív és nagyon sok 
szeretet.

Minél több szép tavaszt mindenki-
nek!

Gál T. Olga
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Holló József

Jövőnek szánt hagyaték…
Gondolatok a matyóföldi múltmentő Hajdú Ráfis Jánoshoz

Mint pillanat csimpaszkodsz az idő spirálján
merengve, szótlanon a jövendőbe nézve. 
És ölelnéd magadhoz mindazt, mit a múlás 
szálló pora belep: hogy lassú feledésbe 

egy darabig hordja még a jelen embertudat. 
Tárgyak. Szent lomok. Gépek és emlékek. 
Melyekkel egykor itt úgy éltetek együtt, 
mintha egyenesági rokonok lennétek.

Bennük a matyó-ember konok létösztöne 
és találékonysága – hogy önmagát megtartsa. 
Tudva a világban csak annak van jövője
ki értékeit, múltját soha fel nem adja!

Te így mented a szülőföld, az ősök emlékeit. 
Hogy látszódjék küzdelmük az évszázadok mögül. 
Mert fontos honnan jöttél, és hogy hova tartasz 
azzal: ami rád maradt megtartó örökül. 

Az idő túlléphetett a múlt hagyatékán, 
amit létrehozott egykor a józan önkívület. 
A kínszegett mindennap létkönnyítésére: 
miben apák és nagyapák álma van… de tied. 

Ahogy temetőkben az idővert sírkövek 
még csorbán, mohásan is emlékeztetnek. 
Olyanok ezek: mint az úton szétszórt nyomok: 
valahonnan jönnek és valahová mennek. 

Üzenet van bennük, hát hallgasd mit üzennek: 
a tárgyak, dolgok, könyvek, meg az emberhitek. 
Melyekkel a tegnapok emlékein túl 
az elődök ránk hagyták – az emberségeiket!

S ha nem leszel méltatlan az örökségedhez, 
az észrevétlen majd a lelkedbe beépül. 
Őrizni, biztatni, mint a tiszta szándék –
mely magát ajánlja fel végső menedékül. 

… akár az aggódón, féltve intő anyai kéz, 
mikor a kapuból könnyesen a fia után néz. 

A könyvbemutató szép számú közönsége

János bácsi kedvenc nótáit dr. Szedresi István szólaltatta meg

Tállai András államtitkár szép beszéddel és ajándékkal kedveskedett

Dr. Fekete Zoltán polgármester is gratulált a csodálatos életúthoz

(Fotók: Kovács Mátyás)

Az eddigi nagyon gazdag életút összegzéseként, meg-
jelent a mezőkövesdi Mezőgazdasági Gépmúzeum ala-
pítójának, létrehozójának Hajdu Ráfis Jánosnak legújabb 
könyve, amely „az alkotó és nagy műve” hiteles történetét 
meséli el. Az Új virág fakadt Mezőkövesd földjén című 
könyv bemutatóját, a zsúfolásig megtelt Városi Galéri-
ában, február elsején tartották.

A köszöntőbeszédek és ismertetők, valamint a felcsen-
dült hegedűszó mellett, az eseményen elhangzott Holló 
József költő erre az alkalomra írt – itt is olvasható – verse.

Új virág fakadt Mezőkövesd földjén
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Varga Rudolf

Vissza a régi házhoz
Amikor nagyapám nőül vette Varga 

Veront, kettőjüknek ugyanannyi volt a 
vagyonuk, mint korábban külön-külön. 

Merthogy a semmi az semmi, akár-
hogy forgatjuk. Úgy kezdték a kö-
zös életet, ahogyan sokmillió sorstár-
suk. A kincsük a hit, a remény és a sze-
retet volt. A dédanyám, Varga Veron 
Ámerikába 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 
pézecskéjét, hanem fogához verte a 
garast. Félrerakta és gyarapította azt. 

Asszonyként meg, ha egy holdnyi 
földre való pénz összegyűlt, máris al-
kudni kezdett a zsidóval az általa ko-
rábban kiszemelt parcellára, amit ko-
rábban még csak árendába vettek ki 
nagyapámmal. 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, a ket-
tőből három, amit az Ámerikából ka-
pott küldeményekkel tovább és to-
vább bővítettek. 

Édesanyám már ötéves forma lehe-
tett, amikor nagyapám, nagyanyám és 
ő még mindig a házvégi toldalékban 
kuporogtak. 

Akkoriban, talán a millenniumi vir-
csaft kapcsán, a távoli, isten háta mö-
götti vidékre is legyűrűző építkezési 
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 élőskö-
dő bankokon keresztül valamiképp a 
biztosítótársaságok is érdekeltek lehet-
tek a gyújtogatási ügyletben, mert a fe-
dél nélkül maradt csórók némi kártérí-
tést, gyorssegélyt kaptak ösztönzésül 
arra, hogy a vityillók helyett cserépte-
tős házakat építsenek. 

Nagyapám meséiben időről időre fel-
bukkant a gyújtogató figurája, aki es-
ténként a kertek alól közelítette meg 
a falut. Petróleummal locsolt lángo-
ló szalmacsutakot dobott a nádtetős, 
zsúpfedeles házakra. Akkoriban any-
nyiszor elképzeltem a sötétben lopózó 
arctalan alakot, hogy a belém rögzült 
kép máig is él. 

Az igazi, az Ámerikából kapott jelen-
tős segély azután érkezett meg, amikor 
Veronkám levélben közölte az anyjával, 
hogy porig égett az apósa háza, meg 
az a toldalékszobácska, ahol ők húzták 
meg magukat. 

Nem tudom, hogy 
nagyapám vagy Ve-
ron nézte-e ki a telket, 
a felvég legjobb fek-
vésű telkét, amely a 
falu gémeskútja mel-
lett terült el. Ha Ve-
ron választotta ki, biz-
tosra veszem, hogy a 
Sarkcsillag volt az ő 
támpontja. Csak úgy, 
zsigerből? Ki tudja. 

A telek mögött be-
kötőút vezetett a vég-
telen mező felé, így 
tulajdonképpen há-
romszöget alkotott a 
terület. A falu többi 
parasztházának por-
tája téglalap alakú 
volt, és merőlegesen 
állt az utcára. 

Teljes bizonysággal 
tudom, az épületeket 
nagyapám tájolta be 
a nap állásához, hogy 
ne kelljen megsül-
ni az udvaron, meg a 
napsugarak melegé-
től felforrósodott ház-

ban az embereknek, istállóban az álla-
toknak. Úgy szervezte a portát, hogy 
korareggel elsőként a kapun ragyogja-
nak befelé a fénysugarak. 

Alkonyatkor pedig a mindenségre 
hangolva a csűr mögötti szérűnél nyu-
godjon le a nap.

Tavasszal kezdődött a vályogvetés, a 
meszesgödrök ásása, szeptemberben 
pedig a házszentelő után már be is köl-
töztek a palatetős épületbe. 

Nagyapámék háza eleve három-
osztatúnak készült. Olyanra, ami az idő-
sek, a gyerekek és az onokák bensősé-
ges együttélését teszi lehetővé. Az a 
ház, az én emlékezetemben egy csodá-
latos palota a templomra nézett, illet-
ve odanéz még ma is. Csakhogy az már 
nem a szegény megboldogult nagy-
apámé, nem is a jányáé és fiaié, de még 
csak nem is az onokáié. Nem a miénk, 
merthogy egy nap feldúltan állított 
haza Gyuszika.

Anyám, leánykorában
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– Édesapám! El kell adni a házat 
– mondta elcsukló hangon Gyulá-
nak, aki akkor már özvegyemberként, 
egyedül lakta a portát. 

Csoda, hogy nem kapott agyvér-
zést szegény keresztapám. Gyuszika 
zagyva mondataiból kiszűrte, hogy 
a fia fizetési csapdába került. Megfe-
nyegették, ha nem fizet azonnal kész-
pénzzel, akkor az életével fog. Uno-
kaöcsém odafelé menet már meg is 
egyezett a fatelep tulajdonosával az 
árban. Ugyanannyiért kótyavetyélte 
el közös örökségünket, az összes bú-
torzattal, használati tárggyal együtt, 
amennyivel ő volt adós. Nem érdekel-
te az sem, hogy nevetségesen kevés-
ke pénzért, csak megússza a fenyege-
tést. Nem volt mit tenni, keresztapám 
egy bőröndbe rakta a legszüksége-
sebb holmiját. Átadták a kulcsot a ve-
vőnek, aki kifizette az arcpirítóan mél-
tánytalan összeget. 

Hetekkel később, amikor megtud-
tam mi történt, majdnem sírva fakad-
tam, mert én akár a többszörösét is 
megadtam volna azért, hogy kifizes-
sem az örökségből az unokatestvérei-
met. De mit csináljunk. Ahogyan mon-
dani szokás, alma nem esik messze a 
fájától. Tudomásul kell venni, hogy 
Gyuszikát ilyen természettel áldotta, 
verte meg a sors. Keresztapám a fia 
házába kényszerült, de nem sokkal ké-
sőbb onnan is tovább költözött a túl-
világra. Gyuszika hamar túltette ma-
gát az ügyön. Ugyanúgy, mint amikor 
négyes találata volt a lottón. 

Nem is ment haza a családjához, 
amíg egy forintja volt a nyeremény-
ből. 

Spongyát rá, vissza a régi házhoz.
Elöl a tisztaszoba, középen a kony-

ha, hátul a hálószoba. A tisztaszobá-
ban a mestergerenda alatt volt a hit-
vesi ágy, a konyhában pedig szintén 
az alatt az asztal. 

Tudvalevő, hogy ha megfelelően kö-
rültekintő a férfi, gyereket a lélek út-
mutatójaként szolgáló Északi Sarkcsil-
laghoz tájolt mestergerenda alatt csi-
nál, mert az a legalkalmatosabb hely 
arra. A néphit szerint, ha fiúgyermek-
re vágyik a menyecske, telihold idején 
kell megtörténnie a fogantatásnak, és 
a biztonság kedvéért, hálóingjét fel-
húzva holdsugárral kell süttetnie ha-
sát az asszonykának. De amúgy meg-
felel gyereknemzés céljára a szénatá-

roló, alkalmasint a mező, de még egy 
bokor alja is, ha ippeg úgy jön ki a lé-
pés. 

A gerendák pontosan párhuzamban 
az ágyakkal, hogy könnyebb legyen a 
pihenés, a gyerekszülés. A nagyház-
zal szemben kisebb gazdasági épü-
let, kiskonyha, ami a felénk pitarnak 
nevezett pitvart helyettesítette. Mel-
lette éléskamra, hombár, az utca felől 
gádoros pince. A kisházban volt még 
egy szoba, amit úgymond vendégszo-
baként használtak később. 

A kiskonyha mellett cseréptetős ke-
nyérsütő kemence, melynek füstszaga 
egyedül csakis arra a kemencére volt 
jellemző. 

A telek közepén galambdúc, a széle-
ken ól a tyúkoknak, libáknak, kacsák-
nak, disznóknak, teheneknek, lovak-
nak, juhoknak. 

Az aprólékok és disznók ólját csűr 
választotta el a tehenek és lovak istál-
lójától, hogy az érzékeny aprójószág 
ne szenvedjen a bűztől, a marhák és 
lovak pedig ne kapják el az időnként 
felbukkanó járványokat a szárnyasok-
tól. 

A juhok hodálya az árnyékszék-
kel szemben, a trágyadomb mögöt-
ti szegletet foglalta el, közvetlenül a 
szénapadlás alatt, melynek előteré-
ben állt a szecskavágó. Az ól mögötti 
részen volt a krumpliverem. 

A maradék terület még bőven ele-
gendő lett volna konyhakertnek, gyü-
mölcsösnek, de abban a földben sem-
mi nem termett meg. Nem tudni mi-

ért. Nagyapám is csak találgatta. Fel-
túrta, mésszel fertőtlenítette, hamu-
val porhanyította, istállótrágyával zsí-
rozta, élesztgette azt a szerencsét-
len adottságú, elátkozott földet, de az 
mégsem termett semmit, soha. A te-
lek legtávolabbi sarkában állt a szérű.

Két bejárata volt a portának. Az utca 
felől díszes kapu, melyet negyvenöt-
ben az orosz katonák teherautói ki-
döntöttek. A katonák felaprították és 
eltüzelték a kaput, a kerítést és az osz-
lopokat. Később, a front idején a hát-
só, gazdasági bejárat is hasonló sors-
ra jutott. A felszaba-dúlás után nagy-
apám nem pótolta azt már soha töb-
bé. 

Attól kezdve mindenki, aki arra járt, 
a nagyapám portáján át vágta le a ka-
nyart. 

Vizeslóca állt a nyárikonyha előtt.
A lócán két vödör, középen bá-

dogbögre, amiből minden istenad-
ta szomjazó kedvére szürcsölhetett. A 
jobb ízlésűek, ahogyan én mondtam, 
ízlelésűek ivás előtt kicsinyke merítés-
sel kilögybölték a bögrét, ami a mo-
sást helyettesítette. 

A vizeslóca környéke volt a fürdő-
szoba, a borotválkozás, hajmosás és 
a szájbúlmosdás helyszíne is. Szánkba 
öntöttünk egy pofa vizet, amit tenye-
rünkbe csorgatva használtunk mos-
dásra. Később, felcseperedvén már 
olyan finnyás, hogy úgy mondjam igé-
nyes lettem, csak a bögre fülét tartot-
tam a számhoz.

Apám és én

(Folytatás a 12. oldalon)
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Onnan ittam, ahonnan mások nem, 
nehogy kucikos legyen a piszkám.  

A kisbíró lármázása kétnaponta ver-
te fel a falu csendjét.

A tanácsházi lótifuti nyakába akasz-
tott pergődobbal koslatott le-fel, al-
végtől a felvégig. Mi, kölykök, mihelyst 
meghallottuk a dobolást, azonnal lo-
holtunk a hang irányába, mert ott min-
dig történt valami. 

A kisbíró hosszú dobszólóját minden 
alkalommal egy hatalmas záróütéssel 
fejezte be. Rácsapott a kifeszített ku-
tyabőrre, mintha pontot tenne a dob 
hangján elmondottak végére. 

Farzsebéből előkotorta a négyrét 
hajtogatott írást, megköszörülte tor-
kát, és fennhangon kezdte az olvasást: 

– Köz-hír-ré-té-te-ti-k-a-kös-ség-la-
kos-sá-gá-nak, ho-o-ogy … 

És sorolta a fontosabbnál fontosabb 
események dátumát, hogy aszongya, 
baromfioltás, első osztályos tanu-
lók beiratkozása, kötelező békeköl-
csönjegyzés, tűzvédelmi ellenőrzés, 
vándormozi érkezésének napja, tan-
évnyitó ünnepség, ballagás, ilyen meg 
olyan gyűlés a tanácsházán, mindent-
mindent felsorolt a kisbíró. 

Csak az orvul lecsapó fináncok ér-
kezésének időpontját nem olvasta fel 
soha. 

De a fináncok attól függetlenül jöt-
tek és jöttek, akár a siserehad. 

Felmásztak a pallásra, leereszkedtek 
a pinyőbe, felforgatták a szalmakaz-
lat, hasmánt fekve kukucskáltak be az 
ágy alá, felemelgették a szalmazsáko-
kat, még akkor is, ha éppen beteg fe-
küdt rajtuk. Feltúrták a szekrényt, a lá-
dafiát. A disznóól hídlása alá is beszur-
káltak hosszú vaspálcáikkal, nem-e le-
het-e, hogy valamelyik törvénysértő 
magyar briganti dugipájinkát rejtett a 
trágyalé alá.

A rókaképű perzekutorok, mint a 
tűzkeresgélő gyermekjátékban a cse-
meték, ahogyan a másik játszótárs ar-
cát figyelik, úgy figyelték a gazda meg 
a gazdasszony arckifejezését. Miköz-
ben pléhpofával kóricáltak a nagy-
ház és a nyárikonyha, a hombár és a 
tyúkól között, nagyapám fizimiskáját 
sunelták, hátha leolvassák róla, merre 
a hideg, a langyos, a meleg, vagy ép-
pen a tűz. T-ű-ű-ű-z! T-ű-ű-ű-z!

A házkutatások alkalmával nagy-

apám mindvégig az istállóajtónál 
ücsörgött a fakukeszniján. Szája szeg-
letén szelíd mosollyal nézett a távolba. 
Nem mozdult. Máskor is az istállóajtó-
nál ücsörgött állandóan. Az istállóajtó-
nál, minek küszöbén borotvaéles pen-
gével vágta a maga termesztette illa-
tos dohányleveleket, élete egyetlen 
megmaradt élvezeti cikkét, amit az öt-
venes években ugyanúgy, mint mások, 
ő is már csak titkos helyen termesztett, 
szárított és tárolt, nem úgy, mint ko-
rábban, mikor még a zsugorodó, kun-
korodó lapátnyi levelek soronként a 
tornác fölé zsinórozva pompázhattak. 
Titkos helyen termesztette a dohányt, 
mint mostanság az ötletesebb csókák 
termesztik a marihónalját. Még én ma-
gam sem jöttem rá soha, hová ültette a 
dohánypalántákat nagyapám. 

Még én magam sem, pedig előttem 
titok nem létezett, héthatáron innen, 
meg azon túl sem.

Én már hatéves koromban ismertem 
a dürgést. 

Azt is tudtam, hogy a tisztaszoba 
meg a konyha közti egy méter vas-
tag vályogfal közti ajtótok rámája mö-
gött, a falba vájt résben vannak elrejt-
ve a titkolt kincsek. Oda van eldug-
va a házipájinka, a tojás, a fémzárolt, 
csávázott vetőmag. Nagyapám tudta, 
ha a legújabb hatalmasságok vérsze-
met kapnak, azoknak már semmi sem 
szent. 

Vetés ide, vetés oda, ha meg-
gajdultak a hiábavaló keresgélésben 
az örökké mólés fináncok, bosszúból 
képesek voltak még a vetőmagot is el-
vinni, nem törődve azzal sem, hogy a 
gazdának a jövő évben nem lesz mit 
elvetnie. 

Az összespórolt pézecskét is elké-
pesztő helyekre kellett bújtatni előlük, 
mert sokszor előfordult, hogy a tahó-
sági személynek álcázott latrok meg-
durrantották a Veron szuszékjából, a 
lepedők, párnahuzatok közé rejtett 
bankjegyeket. Végtére is, szabadrab-
lásra szólt a jogosítványuk.

Nagyapám, arcán angyali mosoly-
lyal ücsörgött a katonaládáján, amíg el 
nem takarodtak a hívatlan látogatók.  

Azokról a sajnálatos ötvenhatos ese-
ményekről gyakran esett szó miná-
lunk is.

Csakhogy a felnőttek olyan, a köly-
kök számára érthetetlen madárnyel-
ven beszéltek arról, amelybe oda nem 

illő mássalhangzókat iktattak be. A 
katyvaszból alig lehetett valamit ki-
hámozni. Pedig olyankor még jobban 
hegyeztem tapsi füleimet. Difindofon, 
nagy a pofon, szajkóztuk a számunkra 
ismeretlen szavakat. 

Az eltorzított szavaknak, rejtjeles 
párbeszédeknek visszatérő alakja volt 
egy bizonyos cigányember, aki éjsza-
kánként a templompart oldalán lévő 
rézsű fedezékéből lődözött gépkara-
béllyal. Hogy kire, mire, azt ma sem tu-
dom. Nem tudom, és attól tartok, hite-
les forrást manapság már nem is talál-
nék, mert boldogabb vadászmezőkre 
költöztek azok az öregek, akik rejtjele-
zés nélkül elmondhatnák, mi is történt 
nálunk akkorában. A fóradalom hősei-
nek, azaz áldozatainak nyomát benőt-
te a fű. 

Helyi szabadságharcunkból szá-
momra már csak annyi maradt, hogy:

– Difindofon, nagy a pofon.     
Varga Veron nagyon adott a tiszta-

ságra. 
Igaz, ő maga, szegény, olyan cond-

rákban járt, hogy a szégyentől sen-
ki sem volt hajlandó vele végigmen-
ni az utcán. Volt neki rendes ruhája, 
de hiába minden acsarkodás, könyör-
gés, ő csak abban a rongyosban érez-
te jól magát. Képtelen volt megválni a 
testén elnyűtt, szétfoszlott göncöktől. 
Ugyanúgy, akárcsak én. Mert én is ad-
dig hordok bármilyen rongyot, amíg 
az darabokra nem hullik, amíg szó sze-
rint le nem esik rólam. 

Ha vecsernyére harangoztak, Veron, 
hogy eltakarja sallangokban lógó gön-
ceit, magára kapta fekete delin kendő-
jét, úgy trappolt a templomba. Környe-
zetében rajta kívül minden más ragyo-
gott a tisztaságtól. A heti nagymosást 
hamulúgból, faggyúból készült saját 
főzésű szappannal végezte. Kizárólag 
patakvízzel vagy az eresz alá állított 
vaskádban összegyűlt esővízzel. 

A lúg hajmosásra is kiváló szer volt. 
Ha nagyritkán fejtetvet, serkét vittünk 
haza, Veron különös gondossággal 
mosta a hajunkat. Egymás után két-
szer is megmosta és ecettel öblítette. 
Néha zsírral, petróval vagy csukamáj-
olajjal is bekente, mert az sokáig távol 
tartja a fejbőrtől az élősködőket meg a 
rühatkákat. 

Mikor Veron kezéből kiesett a su-
lyok meg a gyükérkefe, már soha töb-
bé nem voltak olyan illatosak a ruháink.

(Folytatás a 11. oldalról)
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Dr. Pázmándy László

Rajzolatok
Ha felhőt nézel, réten heverve,
Bárányokat látsz, széltől terelve.
Ha átszűrődik közöttük a nap,
Angyallá válik a rajzolat.

És láthatsz néha, egy sziklafalon,
Ősi rajzokra választ adón,
Egy félelmet oldó rajzolatot,
Mely a többi között ott ragyog.

Az nem az ősember keze nyoma
Eső, szél és jég véste oda.
Ez a messziről küldött látomás,
Az élet előtti áldozás.

Kolostor mélyén, a boltív alatt,
Ahol az adventi csend maradt,
A falról lehull néhány mészdarab,
Mint a hó, a fenyőfák alatt.

Az álomi béke és oltalom,
Egy kép tűnik elő a falon.
A kitartó hit rajzolta oda,
Így lesz valóság, minden csoda.

Lábnyomokat követsz a hómezőn, 
Ha vége szakad, meg sem lepődsz.
Egy menekülőt segített az Úr,
Mások azt mondják, erős szél fújt.

Kirajzolódik egy templomalap,
Dombtetőn néha, a hó alatt.
És ott látható a templomhajó,
Mert elolvad mindig ott a hó.

Kifakult fényképek asztalodon,
Némelyiken árnyékszerű folt.
Az árnyékból egy arc tűnik fel,
Valaki ott áll és rád figyel.

A legendák szerint, talán egy ős,
Mert az arc valahogy ismerős.
Ha melletted áll, talán őrangyalod,
Titkát megfejteni, nem tudod.

Erdei ház, ablakán jégvirág,
Ez a békés, sértetlen világ.
Ha jól megnézed ezt az ablakot,
Az Úrnak arcát ott láthatod.

Emlék Koscsó László rajza

Laboda Kálmán

Helyzetünk
semmi kézfogás

semmi ölelés

semmi asztalhoz 
leülés

semmi bor

semmi emberi 
meleg

csak egy „ess emm ess”

csak hang nélkül 
némán megjelenő 
betűk

mobilod képernyőjén:

„szeretlek”

Pocsai Piroska

Életérzés
Szeretek élni.
Minden reggel ébredéskor
szebb napot remélni.
Szeretek várni.
Gondolatban - mint az óra-
körbe-körbe járni.
Szeretek írni.
Szív közeli embereknek
jóságról betűzni.
Szeretek nézni.
Élővilág színe-képe
lelkemet igézi.
De jó is élni!
Évszakoknak bűbájával
újabb táncba lépni.

Gál T. Olga 

Haiku
Lépteim nyomát
Szűz fehér hóban hagyom
Múltam temetve.
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Őrizzük „az ember Szépbe-szőtt hitét”!
Hálás és hálátlan feladat egyszerre a 

személyes nőkről és a személytelen nő-
ről szólni a nőnap alkalmából. Hálás, 
mert közvetíthetem mindazt, amit férfi a 
nőnek és a nőről mondhat; és hálátlan, 
mert szavakká kellene formálnom mind-
azt, amiről a költők is dadogni voltak ké-
pesek csupán.

Ha jól meggondolom, nagyon sajátos 
ünnep ez a mai. Ünnepelünk, hogy erő-
södhessünk a hitben: egyszer majd nem 
kell ünnepelnünk. Nem kell ünnepel-
nünk a női egyenjogúságot, mert bele-
ívódik a hétköznapokba – közös embe-
ri dolgaink rendezésének lényegi tarto-
zékaként.

Ne feledjük azonban el, hogy a nők 
társadalmi-gazdasági egyenjogúsítása 
egyszersmind a biológiai-pszichológiai 
különbözőséget is szentesíti! Márpedig 
(és ezt nem a szentségtörés, a manapság 
oly divatos mindennel-kötözködés szán-
déka mondatja velem) lehet, hogy ez a 
különbözőség fontosabb, mint a Clara 
Zetkin szellemiségében fogant összes 
nőpolitikai határozat. Az egyenjogúsá-
got, még inkább az egyenjogúságért 
való harcot ugyanis a legkülönbözőbb 
mozgalmak, szervezetek és pártok sajá-
tították ki törekvéseik progresszivitásá-
nak igazolására.

A különbözőséget azonban nem sa-
játította, mert nem sajátíthatta ki sen-
ki: mióta világ a világ, törvényt szabott 
a történelem alakulásának; törvényt sza-
bott és igényt: az otthonteremtés törvé-
nyét-igényét.

Szó van itt arról is, hogy mivé lett volna 
az emberi történelem, ha az édesanyák 
riadt, aggódó tekintet; a szerelmes nők 
hitető ölelései; a feleségek – sokszor ki-
csinyesnek tűnő – aggodalmaskodá-
sai nem őrizték volna az otthon meleg-
ségét – az igényt a hétköznapokban, a 
mindennapos tennivalókban helytálló 
életre.

Hányszor rohant már az emberiség 
vakon a semminek: esztelen vérontás-
nak, önpusztító világfelfordulásnak; és 
hányszor süppedt már bele a kiábrán-
dultság, a távlattalanság, az egyik nap-
ról a másikra történő puszta vegetálás 
fojtogató közönyébe? Az otthon me-
legsége azonban visszavárt. Visszavárt 
a háborúból, a koncentrációs táborok-
ból, az önkereső csatangolásokból és 
az elkishitűsödött lelkesedések vacog-

tató perspektívátlanságából is. Kien-
gedett az elgémberült és didergő lélek 
szárnyatört hitehagyottsága; távlatokat 
nyitott az annyiszor megénekelt áldott 
és áldó asszonyi melegség.

Szó van itt arról is, hogy mindenfaj-
ta változtatni akarásnak és változni tu-
dásnak legelőször is magánéleti-erköl-
csi vonatkozásban kellett és kell, kel-
lene megfogalmazódnia. A kor erköl-
csi normái ugyanis mindig a szerelem, 
a magánélet frontvonalán építették ki 
azt a lelki aknazárt, amelyet mindenfaj-
ta nagyobbakra törekvésnek át kellett 
törnie. Nem véletlenül látott már Ib-
sen társadalomformáló erőt a női láza-
dásban; és nem véletlenül fogalmazta 
meg valamennyi messiási sorsra ráter-
mett költő, hogy az emberi kapcsolatok 
belső szabadsága nélkül nincs társadal-
mi szabadság sem.

Az új morállal élő új ember mindig a 
szerelemben született meg – azáltal, 

hogy a lényeg, a törvény szintjén defini-
álódott: az összeölelkezés – szövetség; a 
szerelem pedig az élet egésze, az egész 
ember. Ezért bízhatta rá József Attila az 
embert és az emberséget „a szellem és a 
szerelem” óvó aggodalmára; ezért írhat-
ta Ady: „Egyek vagyunk mi nagyon.”

Nemcsak azért helyezem a hangsúlyt 
az egyenjogúság helyett a különbségek-
re, mert a kettő kölcsönösen feltétele-
zi egymást; sokkal inkább azért, mert a 
társadalmi-gazdasági értelemben vett 
emancipáció, éppen a különbségekből 
adódó feladatok (az anyaság, az otthon-
teremtés) vonatkozásában ró aránytala-
nul nagy terheket a nőkre.

Így épül be a nők egyetemes életkül-
detése a hétköznapokba. Éppen ezért 
egyre inkább csak szimbolikus értelme 
van e mai napnak: lehetőség, hogy sza-
vakká formáljuk gondolatainkat, és fi-
gyelmeztetés: minden ünneplés any-
nyit ér, amennyi a hétköznapokban va-

Egyek vagyunk mi nagyon Bozsik István rajza
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lóra váltódik belőle. Minden bizonnyal 
ezzel függ össze az is, hogy egy sajátos 
fénytöréssel a nőnap eredendően poli-
tikai-mozgalmi jellegéről a családias tar-
talomra tolódik el a hangsúly.

Különös aktualitást ad ma a nőkről 
való megemlékezésnek, hogy feje tete-
jére fordult, naponta változó világunk-
ban az állandóság érzetét kelti; biztos tá-
jékozódási pontot jelent. Mi csalogasson 
ki az értékek romhalmaza alól; mi adjon 
hitet: az újrakezdéshez is meg a folyta-
táshoz is, ha nem a nők óvó és védelme-
ző melegsége, „rosszat irtó” és jóra báto-
rító mosolya, tekintete?

Egymásra tolul ezen a napon a férfi 
szívben mindaz, amit fiú az anyja, férj a 
felesége, férfi a szeretett nő, egyáltalán a 
nő iránt érez és érezhet. Legyen hát a kö-
szöntés szava a köszöneté is!

Köszönjük a nőknek, hogy próbál-
ják otthonosan berendezni, lakhatóvá 
tenni ezt az „otthontalan csupacsősz vi-
lág”-ot; hogy megtanítottak a halál ellen 
élni; hogy belénk plántálták a „mibe na-
ponkint belehaltam, attól leszek pusztít-
hatatlan” morális parancsát; hogy örökö-
sen bátorítottak, mert nem féltek, csak 
féltettek csupán; hogy megtanították: 
„az élet, amíg csak tart, csupa kezdet” – 
csak győzzük hittel és hitetéssel örökö-
sen újrakezdeni.

Köszönjük az édesanyáknak az életet, 
a tőlük kapott szó ízét, a magyarságun-
kat és az emberségünket, a hitet, hogy 
az ember jobbra váltható.

Köszönjük a feleségeknek és a szerel-
meknek, ha megértéssel vannak irán-
tunk; ha el tudják hitetni: egyszer el-
jön majd az idő, amikor az ember betöl-
ti egészen, amiért vétetett; eljön majd 
az idő, amikor az emberség tesz rendet, 
nem büntet majd, ki nem tud feloldozni.

Köszönjük mindazoknak, akik körül-
vesznek bennünket: a hivatás és az ott-
hon kettős terhével a vállukon is marad 
erejük, hogy kedvességükkel, női mi-
voltuk varázslatával családias hangula-
tot teremtsenek körülöttünk; marad ere-
jük, hogy hitet és erőt adjanak, biztassa-
nak (gyakran a puszta jelenlétükkel), ha 
fogytán a bizodalmunk.

Végezetül Illyés Gyulát idézem emlé-
kezetünkbe: 

”Tudom, puszta szó, amit mondtam,
De én a sorsnak is beszéltem.”
Talán segít, hogy megőrizzük – közö-

sen nők és férfiak – „az ember Szépbe-
szőtt hitét”.

Török Ferenc Anna Pető János rajza

B. Mester Éva

Hóvirág
ösvényeinken hólepel
nincs hideg elolvad másnap
gyenge jégborda tükrében
álmaink varjakká válnak

tartozik nekünk a tél is
nem fagytak szét a kínjaink
csillagszórós ünnep után
hűvös józanság meglegyint

az ünnepnap visszavonult
gúlába kidobált szavak
semmitmondó gondolatok
káprázat ami megmaradt

olyan a tél mint zúzmarás
fagyból előbújt hóvirág
légüres tér magányában
senki sem érzi illatát

fejét néha felemeli 
emlékekből szőtt napsugár
zöld levele reménykedik
tavaszt dédelget csókra vár.

Bereti Gábor

Anyád, s apád 
már rég  

Anyád, s apád már rég itt hagyott.
Hogy dolgaid elrendezzék,
most mégis itt ülnek asztalodnál.
De mit tanácsol majd a két öreg,
mikor még a halál okát sem ismered.
Majd felidézik neked gyermekkorod,
mikor a macskátok patkányokat
rakott a küszöbre, s te mindig
a kiszenvedett állatot akartad
meggyógyítani. Már akkor se
tudtad, ki mellé illik állni,
mi az, hogy dicsőség. Nem tudtad: 
ölni nem bűn, hiszen csak veszélyt 
hárítasz el –, mondták. S most 
itt állsz a nagy, kék plakátok alatt, 
s mintha patkány lennél, 
akit a macskátok megölt, 
csak állsz és várod, hogy meg-
gyógyítsanak. De hozzád most ki 
hajol le? Ki szól?  
Talán a két öreg? Szeretted őket, 
s ők tudták ezt mindig.
Se öcséd, se nővéred, akiket
az abortusz elvitt. Sokáig, nagyon
sokáig egyedül andalogtál, 
csak őgyelegtél az utcán. 
Vártad a délutánt, az estét.
Végül kisétáltál a parkba, hátha
ott ül, tesz-vesz a két öreg.
Bár a halál okát még most sem 
ismered, reméled mégis, mikor 
a szürkülő fény mögött megszólal 
a harang, nem éjfél, megint dél lesz.



16

Köszöntjük a 80 éves  
Somogyi Dénest!

Somogyi Dénes 1938. már-
cius 12-én született, az akko-
ri Gömbösfalván. (korábban és ma 
Szomolya a falu neve) Élete kalan-
dos, és ez így van a mai napig. Mi-
vel a napokban betölti 80. életévét, 
mondhatjuk rá: „a messziről jött em-
ber”. Nos ez a mese róla szól a „mesz-
sziről jött, nagy utat megjárt, sokat 
tapasztalt, mesélő emberről.”

Gyermekkorát Szomolyán töltötte, a 
dél-borsodi, bükkaljai takaros faluban, 
ahová emlékei, sorsa és nem kevés 
munkássága a mai napig köti. Az álta-
lános iskola elvégzése után a mezőkö-
vesdi Szent László Gimnáziumban foly-
tatta tanulmányait. A Rákosi rendszer 
kegyetlen beszolgáltatása miatt, szülei 
kivették a gimnáziumból. Nagy szük-
ség volt a keresetére az egyre növekvő 
adó és beszolgáltatási terhek miatt, így 
a harmadik osztály helyett, 1955 őszén, 
a Magyar-Szovjet Olajtársaság Egri Kő-
olajkutató Üzeménél kezdett el dol-
gozni fúrómunkásként. 

Korengedménnyel sikerült csak az 
elhelyezkedése, mert a 18. évet még 
nem töltötte be (17 és fél éves volt ak-
kor) Éjjel-nappal, hétköznap-vasár-
nap, három műszakos munkarend mel-
lett, télen-nyáron, hegyen-völgyön ku-
tattak munkatársaival kőolaj és fölgáz 
után. Még azon az őszön, 1955-ben 
Bogács község területén folytattak fel-
táró kutatásokat. Az itt bekövetkező 
üzemi balesete miatt, a véletlennek kö-
szönhetően, van ma Bogácson gyógy-
fürdő. (Az erről szóló díjazott novella, 
a Szomolyai dombok alján, című köny-
vének 138. oldalán található: Hőforrás a 
falu szélén.)

Több évre a gimnáziumi tanulmányá-
nak megszakítása után, munka mellett, 
az Egri Gárdonyi Géza Gimnáziumban 
tette le az érettségi vizsgáit. Ezt köve-
tően több szakmából tett szakmunkás 
vizsgát: autó villanyszerelő, autószere-
lő, hálózati villanyszerelő, autóbuszve-
zető, garázsmester, gépkocsi előadó, 
stb. Ezeket a foglalkozásokat nem csak 
megtanulta, hanem valamennyiben 
dolgozott is, így telt munkásélete. 

Negyven év munkaviszony után, 
amikor nyugdíjas lett, eldöntötte, 
hogy további éveit az elhagyott falu-
jának szenteli. Mindig bántotta, hogy 
szülőhelyét otthagyta, és elment lak-
ni egy egri albérletbe. Bántotta, an-
nak ellenére, hogy ez nem az ő hibá-
ja volt. Nem tehetett arról, hogy nem 
volt semmilyen közlekedési lehető-
ség a faluból a városba. Hiszen sem 
busz, sem út nem volt még Eger felé 
1955-ben. A Noszvaj felé vezető 20 
km-s út sem létezett még azokban az 
időkben. 

Mintha vélt hibáját jóvá szeretné ten-
ni, azon töprengett, miképpen segít-
hetne az otthagyott Szomolyán. Tud-
ta jól, hogy legtöbbet azzal segíthet-
ne, ha a régi, történelmi út nyomvona-
lán, Eger városa felé, egy szilárd burko-
latú út épülhetne. A 20 km hosszú út, 
lecsökkenhetne 8 kilométerre. Ez pe-
dig csak úgy lehetséges, ha az ősök ál-
tal járt földút helyén minden évszak-
ban járható út épülne. Nem tudta el-
fogadni, hogy faluja keleti szomszédja 
Eger város, és mégsem köti össze sem-
milyen út, úgy, mint az Egerrel határos 
többi települést, amelyek már a máso-
dik világháború után megépítették az 
utat. Tudta, hogy nagyon fontos len-
ne a rövidebb út léte, hiszen a lakos-
ság legnagyobb része ebbe a városba 
jár dolgozni, tanulni, vásárolni, és a kór-
házba gyógyulni.

Amikor bejárta ezt a teljesen elha-
gyott ősi földutat, akkor döbbent rá, 
hogy már gyalogosan sem járható. Sőt, 
már a földhivatal térképein sem talál-
ható az ősök útjának nyomvonala. A 
Természet részben visszafoglalta, rész-
ben pedig a kapzsi földszerzők magán-
tulajdonába került még az útnak egy 
szakasza is. Vagyis, jogilag már nincsen 
semmilyen földút, amelyen az ősei jár-
tak hajdan a városba.

Bántotta, hogy már meg sem tudja 
mutatni az egykori föld utat a fiatalok-
nak, ezért a polgári jogokkal nem tö-
rődve, a természet törvényeinek és lo-
gikájának szem előtt tartása mellett, 
napokig takarította az ősök elveszett 
földútját, hogy az legalább gyalogosan 
járható legyen. Közben sikeresen eljárt 
a hivatalos helyeken, hogy visszake-
rüljön a térképre a kapzsi emberek ál-
tal elrabolt útnak eredeti nyomvonala. 
Önköltségi áron, néhány helyen föld-
munkát végzett az út átjárhatósága ér-
dekében. 

Amikor ezzel is meglett, az Egri Vörös 
Meteor Természetjáró Sportegyesület-
be lépett be. A Heves megyei Termé-
szetjáró Egyesület akkori vezetőjénél 
(Lovász József ) eljárt, hogy Szomolyát 
kapcsolják be, a bakancsos turista vér-
keringésbe. Vállalta, hogy személye-
sen járhatóvá teszi azokat a részeket, 
amelyek még nem járhatók és felfes-
ti a piros turistajelzést Mészvölgytől 
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Szomolyáig. Azóta rendszeresen van 
túra Egerből Szomolyára a híres kap-
tárkövekhez, melyet gyakran ő vezet. 
Ez az „út” mára szakrális, zarándokút-
tá vált. A Mariazell-Csíksomlyó közötti 
Mária zarándokút részben itt, a Dénes 
bácsi által álmodott úton halad. Mond-
hatnánk, munkássága révén az út szent 
út lett talán az örökkévalóság része. 

Hogy tovább haladjon az régi föld-
út ügye, megalapította, a Szomolyáért 
Alapítványt 1999-ben. Ezután már saját 
munkagépükkel gondozták a földutat. 
Majd gyűjtötték az út építésének ter-
vére a pénzt. Miután elkészültek a ter-
vek, az engedélyezés után újabb aka-
dály merült fel, mert a Szomolyáról ér-
kező út az Eger városát keleti irányban 
elkerülő úthoz csatlakozna. Ám az egri 
elkerülő út nem szent útnak van ál-
modva, így még nem is létezik. Mivel 
az Eger-Szomolya közötti út, a keleti el-
kerülő út létének függvénye, így most 
az Eger-Szomolya aszfaltozott közút je-
lenleg csak álom, Dénes bácsi és egy 
egész faluközösség álma.

Az alapítványa egyéb módokon is 
igyekezett segíteni faluján. Például a 
Nagyvölgy tetői kilátó megépítésével, 
a kaptárköveket megközelítő gyalog-
ösvény költségeinek megelőlegezé-
sével, mert a pályázaton nyert összeg 
utófinanszírozással volt csak elérhe-
tő. És még nem beszéltünk az iskoláról, 
napkollektorokról, stb…….

 S eddig nem beszéltem irodalmi 
munkásságáról. A véletlen is úgy hoz-
ta, hogy rokonságától ajándékba ka-
pott egy használt számítógépet, ame-
lyet 67 évesen, autodidakta módon ta-
nult meg kezelni.

Megírta Szomolya monográfiáját. Ez-
zel nagyon nagy hiányt pótolt, és előfu-
tára lett több, munkásságát követő, ku-
tatómunkának. Írt a faluban egykor élő 
emberek életéről, hogy maradjon va-
lami nyom az egyre gyérülő falvakról, 
és azokról, akik nehéz munkával felne-
velték utódaikat. Szomolyáról eddig 16 
kötetet írt és szerkesztett, majd térítés-
mentesen járult ahhoz, hogy néhány 
digitális könyvtár oldalát bővíthessék 
a könyveivel. Az idősebb emberek szá-
mára, akik nem neteznek, néhány dara-
bot kinyomtattatott és díjmentesen el-
osztotta közöttük. (Hagyományőrzők, 
idősotthonok lakói, stb, stb.) Ma már a 
falvak életéről szóló könyveit, az anya-
országon kívül, olvassák Kanadában, 
Amerikában, Felvidéken, Erdélyben. 

Dénes bácsi életművét Szomolya 
község lakossága és önkormányza-
ta 2013. évben díszpolgári címmel ju-
talmazta. Somogyi Dénes azóta is 
Szomolya aktív díszpolgára.

 „Krónikásnak tartom magam, köny-
veim a nyugdíjas korom termékei. Írok, 
szerkesztek” – nyilatkozta 2015 janu-
árjában az Egri Magazin című újság-
nak. Majd folytatja: „Elsősorban azért 
kezdtem írni, mert féltem az öregség-
től. Belebetegedtem volna a tétlenség-
be.” Amióta „könyves ember” lett: bol-
dog ember! Nem érdeklik az írás-
sal töltött nappalok és éjszakák fára-
dalmai, sajoghat a térdében a fájda-
lom, lényegtelen. Elszántan írja soka-
dik könyvét. Felesége a korrektora, kri-
tikusa, első olvasója. A betegség rit-
ka vendég nála, így 80. életévéhez kö-
zeledve is. „Szabadidőmben kézzel ka-
pálgatom az egri Kőlyuk pincetetőn ta-
lálható zsebkendőnyi szőlőnket. Onnan 
jól láthatom a Bükk-hegység gyönyö-
rű vonulatát, ahol hétvégeken túráz-
ni szoktam. Az Eged-hegy déli oldalá-
tól csak pár kilométerre van a szülőföl-
dem, és közel az otthonom Szomolya is.” 
Könyvekkel, kéziratokkal zsúfolt csalá-
di házuk dolgozószobájában beszélge-
tünk minap vele egy riport készítés al-
kalmából. akkor a 16. digitális könyvét 
írta, a nyugdíjas, szomolyai krónikás„. 
A könyv címe: Hasszán kincse. Az egri 
vár ostromának végén visszajött a fa-
luba két helybeli, aki harcolt a támadó 
török sereg ellen: Szabó Marci és Balog 
Gyuri. Meséltek az ostromról, a győz-
tesek küzdelmeiről és szenvedéseiről, 
amit a szomolyai jobbágyok szájtátva 
hallgattak. Ők önként jelentkeztek vár-
védelemre a harcok előtti napokban” 
– jegyzi meg. – „Nagyapám szomolyai 
parasztember volt, nemcsak a földhöz, 
unokáihoz is értett. Mesékkel szerettet-
te meg velünk a ház körüli munkát. A 
szomolyaiak szorgos, dolgos emberek”- 
vallja Somogyi Dénes. Mások mellett 
így született Szalóki Julianna balladá-
ja és a Kölcsönkért kocsonya című elbe-
szélés gyűjtemény, melyek Dénes bá-
csi földijei kiszolgáltatottságának állí-
tanak emléket. Nagyapja a felmenői-
től hallott valóságot mesélte el, színez-
te ki, élni tanította. A falu múltját, a pa-
lócok szorgalmas, nehéz, embert pró-
báló, de tisztességes életét, szokásait 
eleveníti fel, érdekesen, csipetnyi hu-
morral, amelyet néha más nem is ért, 
csak aki szomolyai. Célja, hogy ne vesz-

szen el az, ami követésre méltó. Sze-
retné, hogy a maiak, az utánunk jövők 
is erkölcsileg tiszták, becsületükre fél-
tékenyek, önérzetesek legyenek. En-
nek jegyében fogan egész munkás-
sága. Amikor történetei feldolgozásá-
ba kezdett, nem gondolta, hogy köny-
veinek sikere lesz. De arra sem számí-
tott, hogy a befektetett munkája anya-
gilag ráfizetéses lehet. A kiadás költsé-
geit ugyanis a házaspár a nyugdíjából 
finanszírozza. Annak viszont örül, hogy 
2002-től díjnyertes pályázatok nyerte-
se. Ezek közül kiemelkedik az egri vár 
diadalának 450. évfordulójára kiírt or-
szágos irodalmi vetélkedő, ahol a leg-
jobbak közé került, majd 2006-ban a 
Tisztelet Társaság kiírásának első he-
lyezettje, 2013-ban pedig a Palóc Vi-
lágtalálkozó alkalmából meghirdetett 
irodalmi pályázat első díjasa lett. Az 
Őszidő című megmérettetésen két no-
vellája vitte el a pálmát. Se szeri, se szá-
ma az emléklapoknak, okleveleknek. 
Emlékeztet rá, hogy diákkorában az 
Olcsó Könyvtár termékeit a pad alatt 
is olvasta, a szépirodalom szerelmese 
lett. Nagyapja meséi óta foglalkoztat-
ja a mondák világa. 2002-ben az orszá-
gos mondaíró pályázaton az egri vité-
zekről szóló regét elismeréssel dolgoz-
ta fel és tovább szőtte. Így került ki a 
keze alól a 200 oldalas Hasszán kincse. 
Ma már jó minőségű klaviatúrán fogal-
mazza meg írásait. Miről szól a Hasszán 
kincse? A monda szerint 1552-ben az 
egri vár ostrománál megsérült ifjú ka-
tona menekülni kényszerül a vesztes 
török seregből. Üldöztetése nyomán 
új hazára, otthonra lel, egy szomolyai 
kecskepásztor lány szerelmese lett. So-
mogyi Dénes anyaggyűjtés közben le-
véltárosokat, néprajzosokat, fegyver-
szakértőket keresett fel, hogy bemu-
tassa a törökök egykori harci eszköze-
it, ruházatát. Hasszán üldözőiről írja: 
„húsz szpáhi, húsz a kindzsik és húsz 
dzsebedzsik lovas Abdi agával az élen 
lóhalálában vágtattak a vár irányába” 
Vagy: „a fejüket rikító színű turbán ta-
karta, felsőtestükön sodronying zize-
gett, melyet kaftán takart.” „Kiválóan 
felszerelt harcosok közelítenek búvó-
helye felé. Volt náluk szablya, pallos, 
tőr, harci csákány és gerezdés buzo-
gány.” Somogyi Dénes gyermekkorától 
ismeri elbeszélése helyszíneit: a vad-
regényes Bükköt, a zsombékokat, ho-
dálybarlangokat, kaptárköveket. 

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

Otthon van a török eredetű elneve-
zésekben, hasonlatai, szóképei, jelzői 
teszik színessé a saját fotóival illuszt-
rált olvasmányt, mintha Hasszán alak-
jában a szerző maga élte volna meg az 
izgalmas kalandokat. Álomszerű ese-
mények követik egymást.

Ez évben a Magyar Irodalmi Lap 
„ARANYSAS DÍJ” pályázatán ért el ran-
gos helyezést.

Munkás nyugdíjából megtakarított 
pénzéből a falu templomába díszes 
ólomüveg ablakokat készíttetett. Hoz-
zájárult a falu kilátójának építéséhez. 
Az egri lakhelyén, a Lajos városi részen, 
a felújított templomban szintén kez-
deményezte a templom ólomüvegab-
lakainak elkészítését, ahol saját költsé-
gén elkészítetett egyet. Példáját követ-
ve, más hívek is hozzájárultak a többi 
ablak elkészítéséhez. 

A lakhelye melletti köztéren kezde-
ményezte a Trianoni park létrehozását. 

Faültetésekkel, a növényzet évekig tar-
tó gondozásával tevékenyen részt vett 
a szomorú időkre emlékeztető park ki-
alakításában.

Nyugdíjas korában évekig volt az 
egri Máltai Szervezet önkéntes munka-
társa Egerben, ahol szívügyének tekin-
tette, hogy munkájával a szegény em-
bereken segítsen.

2013-ban, tudtán kívül megválasz-
tották Eger lajosvárosi városrésze fer-
tálymesterének. Mivel ez évben szív-
műtét várt rá Debrecenben, nem vál-
lalta e megtisztelő rangot. Úgy gondol-
ta, hogy az ezzel járó feladatának nem 
tudna eleget tenni a betegsége miatt.

 

Eddig megjelent könyvei:

- Szomolyán hajdanán (2002)

- Ne bántsátok őket, nem bűnösök 
(2003)

- Nagyapó feltámadása Szomolyán 
(2003)

- Szomolya története 1945-ig mono-
gráfia (2004)

- A seregben (2004)

- Szomolyai históriák (2005)

- Szomolyai dombok alján (2005, válo-
gatás)

- Akácos falud visszavár (2006)

- Szalóki Julianna balladája (2007)

- Édes fiam! Édesapám! (2008)

- Béluci a Tékozló fiú (2008)

- Nyavajgós túlélő (2009)

- Titokzatos idegenek (2011)

- Pesta bátyó viselt dolgai (2012)

- Kísértet az egri úton (2014)

- Hasszán kincse (2017, I-III.)

Somogyi Dénes idén márciusban töl-
ti be 80. életévét. Sok erőt, jó egészsé-
get és alkotó éveket kívánunk közsé-
günk jeles lokálpatriótájának, a Kaptár-
kövek állandó munkatársának!

Guczi  István 
Szomolya polgármestere

Dr. Pázmándy László

Gyöngyöket keresve
/Laudáció helyett ajánlva: a 80 éves Somogyi Dénes írónak

nagy tisztelettel és barátsággal/

Egykor nagy érzésekről írtál rosszul,
Mit jónak hittél és nagyon szépnek.
Később rájöttél, hogy bolondul, 
Félrevezetett az ábrándos élet.

Naplódat asztalfiókba zártad,
A fontosnak hitt semmiségeket.
Néha sírva a csodákat vártad,
De tudtad, szépség utáni vágy vezet.

Mikor a bicskád egyszer a kedvesed,
Nevét véste, tiéd helyett a fába.
Talán akkor indult az életed,
Tévelygő utakról a tisztásra.

A megváltás, ahogy szokta, nem jött el,
Az idő sürgető szorításában.
De az aranyló múlt téged átölelt,
Varázsos emlékek leírásában.

Lassan megértetted, hogy a hiány,
Nemcsak fáj, de a léleknek érték,
És az eltávozottak gyertyáinál,
Írásaidban megjelent a szépség.

Te már tudod, hogy tollad hegyére,
Nem az öröm, hanem a bánat való.
Mert, akik várnak álmok ígéretére,
Azokról kell szóljon írás, és a szó.

Sorsod azt a fiókot kihúzta, 
S írásaid gyöngyként gurultak szét,
Ki rátalált, lelkében mécsesek gyúltak,
S gyöngyöket keresve, indult feléd.
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Fecske Csaba

Tavaszodik
Jégcsapok orra
elcsöppen,
napfény fürdik a
   vízcsöppben.

Ütköző szarvú
   fű zöldell,
réteket kínál
   hűs zölddel.

Mint csibe barka
   pelyhedzik,
már a rigó is
   rázendít.

Este a felhők
   tűzboglyák,
nagy hegyek ingét
   kormozzák.  

Várakozás Fridél Lajos rajza

Pető Margit

Ihlet
  Csak egy érzés
 egy vágy
 majd belső késztetés
 észből
 szívből jövő indulat
 hogy láttass világot
 mert
 kicsiben rejlik a nagy...
 --- Óh áldott ihlet
 kéretlen adomány
 mesés
 folyton kutatás
 keresés
 nyomain pendül a lélek,
 értelmet nyer hogy élünk
 élek...
 Kibontva ujjak - kezek nyomán
 az élet végtelen-sokrétű
 okán
 lobbanó merész
 jobbítni vágyó szenvedés...
   ---Hát alkoss művész!
 Építész, festő,faragó
 vagy bárki más,
 valós formát ölt így a
 látomás:
 Szobrok, festmények, dallamok
 összecsengő harmóniák
 hangzatok
 rímtelen rímek
 mondatok.
 Remény, erő és biztatás
 hogy amíg van művészet
 van folytatás...

Czipott György

Kaszáscsillagban
kaszáscsillagban
hátsó kisajtó
résnyire nyitva.
olvad faggyúgyertya idő
és lófejköd mögött
zörögnek már
feketetestű bokréták.
bállá sűrűdik minden
elvesztegetett lehetőség,
megszámláltatnak
cinterem dohos szegletei
amikor szélnekszaladnak
elbocsátott bonvivánok,
lelenc műlovarnők.
nincs itt,
már nincs itt semmi,
semmi sincs ami

fölkapaszkodhatna
göncölsaroglyák
rúdja alá.
hátsó kisajtó
résnyire nyitva,
más minőségű vanba
kizúg teremtésmélyi huzat.
még utoljára
megfigyelem arcom
csillagmosta
tükörben,
éjszín
abaposztó
visszája alatt.
feketetestű bokrétákra
ráhűdött faggyúgyertyaidő.
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Dániai anziksz
A Dán Külügyminisztérium De-

mokrácia Alapítványa jóvoltából, 
évekkel ezelőtt két hetet, 23 ma-
gyar újságíró kolléga és kollegina 
társaságában a Jylland-félszigeten, 
Dániában tölthettem. Egy megle-
hetősen intenzív kurzus keretében 
(a tanultakról és tapasztalatokról a 
végén írásban számot is kellett ad-
nunk) a nyugati demokrácia felépí-
tésével, a társadalmi berendezke-
déssel, a jogállamisággal, a sajtó-
szabadsággal, szóval a demokrácia 
„százéves gyakorlatával” ismerked-
tünk meg. (Az intenzív jelző nem 
túlzás, hisz nem egy nap, este 22 
órakor fejeződtek be az előadások.)

A zsúfolt program kevés szabadidőt 
biztosított számunkra, s én azt beval-
lom, nem képeslapírásra fordítottam. 
Van is emiatt lelkiismeret-furdalásom 
amióta hazajöttem. Úgyhogy ezt eny-
hítendő elhatároztam, itthonról küldök 
képeslapokat azoknak, akiket szeretek 
(s azoknak is, akiket nem).

Mivel egy-egy lapra sok szöveg nem 
fér, igyekszem tömören, sőt a kurzus 
komolyságát meghazudtolandó, némi-
képpen vidám, úgyis mondhatnám la-
zán közreadni dániai élményeim egy 
részét. Íme…

Kedves Barátom/Barátném! (A meg-
szólítás szövegét egy formanyomtat-
ványról kölcsönöztem.)

Amikor minap Dániába elindultam, 
előtte elővettem a térképet. Alapos ta-
nulmányozás után (öt perc) úgy ítél-
tem meg, hogy oda – Miskolcról elin-
dulva – Harsányon keresztül legrövi-
debb az út. (A másik számba vehető út-
vonal Nyékládházán át vezet a dán vi-
kingek földjére, ám az öt kilométerrel 
hosszabb.) Ezért visszafelé jövet is a rö-
videbb utat választottam.

A konklúzió? Megspóroltam tíz ki-
lométert. Ám Dánia Harsányon át is 
nagyon-nagyon messze van. Tőlünk. 
S nem csak földrajzilag! Sőt, – utólag 
már tudom –, úgy van hozzánk legkö-
zelebb.

*
Valami bűzlik Dániában – jutott 

eszembe még a térkép tanulmányozá-
sakor a közismert szállóige.

Érdekes, odakint a helyszínen, a jog-
államiságot, a sajtószabadságot és ef-
féléket tanulmányozva olybá tűnt, 
hogy mindez mintha fordítva lenne. 
Dániában tiszta a levegő, viszont a Kár-
pát-medencében még mindig sok min-
den kellemetlen illatú.

*
Megkóstoltuk Dániát. Csipegettünk 

ebből is, abból is. Nem mondhatom, 
hogy nem ízlett. Sőt…!

*
A demokrácia itt oly természetes, mint 

a levegő – mondja Kjellerupban (ez egy 
kedves kis város) az ottani lap szerkesz-
tője. – Az ember eszmélése első pillana-
tától elkezdi szívni magába, s megszok-
ja. He nem lenne, mi se lennénk. 

*
Dániában az évi egy főre jutó nem-

zeti jövedelem meghaladja a német-
országi szintet, s a miénknek csaknem 
tízszerese. Ennek ellenére (vagy éppen 
ez a magyarázata?) vérükben van a ta-
karékosság. Nem rongyrázók, sőt meg-
lehetősen szerények. Hozzánk, magya-
rokhoz képest mindenképpen.

*

Nem státuszszimbólum náluk a ko-
csi (rengetegen kerékpáron közleked-
nek, a boltok, középületek előtt száz 
számra láttuk a kétkerekű járművet, 
s többségük le se volt lakatolva). És 
nem státuszszimbólum a munkahely, 
a beosztás sem. A villanyszerelő épp 
oly rangos dán polgár, mint az ország-
gyűlési képviselő. Itt nem lehet „vil-
logni” azzal, hogy Spanyolban, Olasz-
országban, vagy mondjuk Argentíná-
ban nyaraltál. A dán szemében egy 
helyi, mondjuk egy Limfjord-szigeti 
nyaralás értéke vetekszik ez előbbiek-
kel. Csodálkoznak? A dánok már csak 
ilyenek.

*
Hogy mi az érték náluk? A szép kert, 

a jól sikerült gyerekek, a sok csavargás 
a természet lágy ölén, a finom vacso-
rák, egy-egy emlékezetes vendéglá-
tás, baráti sörözések…

*
A következő bölcs tanácsot egy 

aarhusi kocsmában olvastuk. (Az alko-
holt a dánok sem vetik meg.):  „A leg-
jobb befektetés az alkohol, mert hol 
máshol kapsz vissza 40 százalékot?”

Dánia második legnagyobb városa, a Jylland félsziget pezsgő kulturális életű 
központja, legnagyobb egyetemi- és kikötővárosa Aarhus. Itt található a Den 
Gamle By, az Óváros. Az 1909-ben megnyitott skanzen a világ első várostörténet-
tel és kultúrával foglakozó szabadtéri múzeuma, ahol 75, az ország különböző 
részein le bontott házat építettek fel újra és restauráltak a hozzájuk tartozó mel-
léképületekkel, műhelyekkel, udvarokkal, boltokkal együtt. 
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Persze olvastunk ott egy másik 
felíratot is: „Tudjuk, hogy ha iszol, min-
dent elfelejtesz. Előbb fizess!”

*
A dán nők? Remélem egyikük sem 

fogja olvasni, amit most írok: parányit 
csúnyácskák. A magyar nőkhöz viszo-
nyítva egyértelműen azok. Egyik fiatal, 
nem éppen szerzetesi fogadalmat tett 
kollégám, persze a tizedik nap eltelte 
után azt találta mondani: ahogy múl-
nak a napok, úgy kezdenek szépülni a 
dán asszonyok.

Megértettem ezt az „őszinte vallo-
mást”, de nekem ettől sokkal, de sokkal 
több időt kellene Dániában töltenem, 
hogy egyetértően bólogassak.

*
Este tíz óra. Most fejezi be Claus, a 

tanárunk a dán adórendszerről tartott 
előadását. Befejezésül egy dán köz-
mondást idéz: „az a nap, amikor nem 
tanultál, kárba veszett nap.”

Ebben a pillanatban nem tudjuk: ko-
molyan gondolja-e, vagy csak viccnek 
szánta? Valószínűleg komolyan, mert 
viccnek durva lenne.

*
A dánoknak nem erősségük a humor. 

Egy példát azért feljegyeztem. A ten-
gerpart egyik dűnéjén, mely szinte már 
hegyként emelkedik ki, az alábbi felírat 
olvasható:

„Sör kapható legközelebb előtted 
500 tengeri mérföldre (Guiness), mö-
götted 30 méterre (Carlsberg).”

*

Egy rövid időt Vlagyimír Iljics Lenin is 
töltött a dánok között, méghozzá a kop-
penhágai munkásnegyedben. Tapaszta-
latait így összegezte: Dánia a legkonzer-
vatívabb ország, amit valaha láttam.”

Eszméi nem hatottak a dán melósok-
ra. Tovább is állt.

*
A LEGO – leg godt – játssz jót! szavak-

ból származik. A legót egy ácsmester, 
Ole Kirk Cristiansen „találta fel” a har-
mincas években, miután munkanélkü-
li lett. Elkezdett fajátékokat készíteni a 
következő jelszóval: a legjobb elég jó!

A műanyagok megjelenésével (1947-
től), fia kialakította a máig ismert, ked-
velt legótéglákat, s a legó meghódítot-
ta a világot.

A Legoland 1968-ban épült meg a 
billungi repülőtér mellett. Állítólag 
minden tíz látogatójából hét felnőtt.

*
A dán viselkedés szimbóluma egy vi-

lághírűvé vált plakát, amit még 1951-
ben, egy bizonyos Viggo Vangby alko-
tott. A plakát egy zsúfolt városi utcát 
ábrázol sok-sok emberrel, villamossal 
és egy rendőrrel, aki éppen megállítja 
a forgalmat, ugyanis a nagy forgalmú 
úton egy kacsa család totyog keresztül.

*
Dániára nem jellemző az eszeveszett 

hajtás, az infarktusok száma jóval keve-
sebb, mint nálunk. Úgy mondja az őket 
ismerő tolmácsunk: a dánok nem men-
nek egymás idegeire. S gyerekkoruk 
óta tudják: a boldogságot nem egymás 
legyőzése árán lehet megszerezni.

*
Flúgos emberek azért itt is vannak. 

Egy humorista – Jakob Haugaardnak 
hívják – még a hetvenes években, so-
kak megbotránkoztatására létrehozta 
a tudatos munkanélküliek pártját. De 
nem is ez volt az igazán meghökkentő 
a dologban, hanem a programja, ami-
ben például a következő célkitűzés sze-
repelt: Legyen mindig hátszél a kerék-
párutakon!

Ha hiszik, ha nem, Haugaard tizenöt 
évvel később ezzel és az ehhez hason-
ló meglehetősen „avangarde” célkitű-
zéseivel bekerült a parlamentbe. Mind-
ezt azért említettem, mert eszembe ju-
tott, hogy idén nálunk is lesz választás, 
ráadásul Dél-Borsodnak is van (lesz!) 
kerékpárútja, sokszor bizony szembe-
széllel. Flúgos ember pedig talán több 
is akad nálunk, mint Dániában. Adottak 
az objektív feltételek egy új párt meg-
alakításához.

*
Az autóbuszon hazafelé egy könyvet 

olvasok. Magyar írta, aki nem két hetet, 
hanem több évet töltött a dánok kö-
zött. Vajta Gábornak hívják az illetőt, s 
állattenyésztéssel foglalkozó tudósem-
ber, szaporodásbiológus. Azt írja a dá-
nokról:

„Múltjuk hasonló: ezer éve végig ra-
bolták a világot, majd nagyhatalom-
má váltak. Aztán századokon át min-
den háborújuk vereséggel végző-
dött, az ország darabokra hullott, vé-
gül csak a főváros és a környező lapos 
vidék maradt. Túltették magukat rajta. 
Önmarcangolás helyett Tivoli parkokat 
és Lególandot építettek, téglát téglára 
rakva és sohasem rombolva létrehoz-
ták a világ talán legnyugodtabb, leg-
emberibb államát… Itt a család töb-
bet, a pénz kevesebbet jelent, mint 
másutt;… nincs rohanás, nincs ideges-
kedés, csak mosolygós béke; nincs ki-
vagyiság, státuszszimbólum; … legna-
gyobb érték az emberi boldogság.”

Tisztelt Barátom/Barátném!

Az általam legnagyobbnak tartott 
magyar író – nem az előbb említett 
Vajta Gábor – azt írta egykor: „Mindig 
nyugatra menj! És ne feledd soha, hogy 
keletről jöttél!”

Most sem feledtem.

Üdvözlet, most már itthonról:

Hajdu ImreA dánok – bármennyire meglepő – örülni is nagyon tudnak
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Somogyi Dénes

Pesta bátyó beszolgáltat
Pesta bátyó csak éppen leoldozta há-

táról azt a vékás hátyit, amelyet egy 
órával előbb, az Eger-Szomolya közöt-
ti szőlőhegyen, a felső Métyi hegyen 
kötözött fel a hátára, és máris panasz-
szal élt: 

– Édes Borcsám! Hogy a fene enné 
meg ezt a hátyit! Meglátod, egyszer 
még teljesen belenyom a sárgaföld-
be. Az is bolondult volna meg, aki ki-
találta, hogy az emberfiának, ilyen ne-
héz hátyit kelljen a Métyi hegyről ha-
zacipelni. Sípoló tüdejével levegőt 
kapkodva panaszolta Borcsa mamá-
nak, aki már aggódott a késői érkezé-
se miatt. 

– Mondtam már neked, ne rakjál bele 
annyi szőlőt, mert egyszer még ott le-
heled ki tüdődet a Vesszős dombjának 
meredek oldalán! Inkább kétszer for-
dulj – korholta őszinte aggódással, ám 
ő erre sem csillapodott. 

– Gondolkozzál már, te asszony! Ha 
én csak félig töltöm meg, akkor kétszer 
kell megtennem ezt a hat kilométeres 
utat, oda meg vissza, hogy ennyi szőlőt 
hazahozzak! Márpedig a két forduló az 
huszonnégy kilométer. Hát minek né-
zel te engemet? Parádés lónak, aki hin-
tó előtt nyargalászik? – jegyezte meg 
epésen és nekifogott a préselésnek. 

Alighogy elhangzott e kellemes pár-
beszéd közöttük, a kisbíró kiabált be 
a vesszőből font kapuján a portára: – 
Pesta bátyó! Hivatalos papírt hoztam! 
Hagy adom mindjárt a kezébe. 

Az öreg e nélkül is dühös volt, hiszen 
Borcsa mamával perlekedett. Amikor a 
kiabálóban felismerte a kisbírót, még 
jobban bedühösödött. Ezen nem le-
het csodálkozni, hiszen ennek a nya-
valyás hivatali szolgának megjelenése, 
még soha semmi jót nem jelentett szá-
mára. Az általa hozott papírok adófize-
tést, idézést, vagy a beszolgáltatás tel-
jesítésére való felszólítást jelentették 
mindenkor. 

Most is ezt olvashatta az átvett, hiva-
talos papírból:

„Tisztelt elvtárs! 
Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

felhívja figyelmét, hogy száz liter must 

beszolgáltatását október végéig telje-
sítse. A must beszolgáltatása a népi de-
mokrácia mielőbbi felépítése miatt vá-
lik szükségessé. Felhívom még figyelmét 
arra is, hogy a mielőbbi teljesítése az im-
perialisták számára egy hatalmas po-
font jelent. A beszolgáltatás szabotálá-
sának ténye viszont nem jelenthet mást, 
mint az imperialistákkal való összepak-
tálást. Ez utóbbit törvényeink internálás-
sal büntetik!

Szomolya. 1954. szeptember 30.
XY tanácselnök”

Amikor a kisbíró eltávozott, a tanács-
háza felé fordulva, fenyegetően emelte 
fel kezét és úgy sziszegte: – Hogy a nya-
valya állna már belétek! Mindég csak 
követelni tudtok. Majd adok én nektek, 
olyan mustot, hogy megemlegetitek!

– Jaj! Jaj! Jaj! Még meghallja va-
laki! – szörnyülködött Borcsa mama, 
de a bosszankodó párja még válasz-
ra sem méltatta. Ehelyett pipáját ko-
torta elő a zsebének mélyéből. Miután 
megtömte a feketén termelt dohányá-
val, meggyújtotta és elmerengő pöfé-
kelésbe kezdett a vén diófája alatti, ro-
zoga padon. Mindig ide vonult félre, ha 
elmélyült gondolkodásra volt szüksé-
ge. Márpedig, ugyancsak szüksége volt 
az ilyesmire. A rossz időjárás miatt ke-
vés termésre számíthatott ebben az év-
ben. Jó, ha két hektó mustot tud kipré-
selni az idei szőlőterméséből, amelyet 
csak nagy cipekedés mellett szállítha-
tott haza a távoli, felső Métyi hegyről. 
Nem is lesz több a préselés után most 
sem két hektó mustnál. Ennek felét, az 
édes nedűt, semmiképpen sem akarta 
a népi demokrácia telhetetlen szájába 
csurgatni. 

A laposüveget elővette zsebéből és 
kortyolgatni kezdte a gondűző pálin-
káját. Rövid kortyolgatás után már-
is úgy érezte, mintha az előző állapo-
tánál okosabb lenne. Nem tudni, mi-
lyen mentőgondolat támadt agyá-
ban. Annyi azonban bizonyos, már 
mosolyogva kelt fel a helyéről. Tudta, 
miképpen teljesíti a must beszolgál-
tatását. Jókedvében pödörgette ba-
juszát, majd halkan dúdolni kezdte 
kedvenc nótáját:

„A kecskének nagy szakálla van.
Az én anyósomnak nagy pofája van.
Háziállat mind a kettő,
Verje meg a jeges eső!”…

– Nocsak, nocsak! Olyan jó kedved tá-
madt hirtelenjében, mintha nem te ad-
nád nekik a száz liter mustot, hanem ők 
neked – mondta Borcsa mama gyana-
kodva, ám az öreg mindjárt letorkolta. 

– Neked az se tetszik, ha sírok, meg 
aztán az se, ha nevetek! Legjobb lenne, 
ha lemennél a Szérűskertbe és hoznál 
abból a jófajta szilvából, mert ugyan-
csak megóhajtottam – mondta bosszú-
san. Ez a kívánsága csak arra szolgált, 
hogy megszabaduljon a párjától.

– Ha csak ennyi a bajod, azon köny-
nyen lehet segíteni – mondta Borcsa 
mama és a hátyiját felkötözve a hátára, 
elindult a Szérűskert irányába, a jófajta 
berci szilváért. 

Pesta bátyó csak erre várt. Amikor 
magára maradt, átment a közeli át-
vevőhelyre, a malom udvarra. Elkér-
te, majd átgurította azt a százliteres 
hordót, amelyben mustját szándékoz-
ta beszolgáltatni. Odagurította a ho-
mokcsomó mellé, majd keménypapír-
ból formált egy nagytölcsért és a kivett 
hordódugó helyébe tette. 

A vaslapát a homokcsomóba volt ál-
lítva. Már régóta csak arra várt, hogy 
valaki munkálkodjon vele. Erre nem 
kellett sokáig várnia a várakozásban 
rozsdásodásnak induló szerszámnak. 
A száraz homokot nagy gonddal ra-
kosgatta a hordóba helyezett tölcsér-

Lukács Ernő illusztrációja
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be. Egészen addig, amíg egy rövid bo-
tocskával mérve megállapíthatta, há-
romnegyed részéig már telve van.  Ek-
kor annyi vizet öntött hozzá, amitől 
valamicskét a homok átnedvesedett. 
Most jött el az ideje annak, hogy az ál-
tala beadásba szánt mustot a homok 
tetejére öntse. Gyorsan kipréselte a 
szőlőfürtök egy részét és levét a hor-
dóba öntözgette. A tetejére még egy 
kis cukrot is pergetett. Éppen idejé-
ben végzett, mert Borcsa mama jött 
meg a Szérűskertből és ekképpen hív-
ta fel figyelmét a megérkezésére:

– Pestám! Meghoztam a szilvát! Meg 
van már ez érve teljesen. Olyan, mint-
ha mézzel gyúrta volna össze a Terem-
tő. Gyere csak, kóstold meg! 

A mama érkezésekor az öreg még vi-
dámabb volt, mint az előbbi távozása-
kor. Bárki azt gondolhatná, mindez a fi-
nom szilvának köszönhető. A szilvapá-
linkát jobban szerette, a most hozott 
gyümölcsnél. Nem is ennek örült iga-
zán, hanem annak, hogy időben meg-
tölthette a beadásba szánt hordót. Bor-
csa mama mindebből, semmit sem lát-
hatott. Nem akarta titkába beavatni, ne-
hogy még bűnrészességgel vádolják le-
bukása esetén. Bár nem láthatott sem-
mit, azzal a különös képességgel áldotta 
meg a Teremtője, hogy a környezetében 
történt változásokat azonnal észlelje:

– Hát a homok hova tűnt? – muta-
tott félreérthetetlenül annak helyére, 
ahol eddig a homok alatt megbúvó bo-
garak, otthontalanul, kétségbeesetten 
futkároztak, új búvóhely után kutatva.

Pesta bátyó krákogott, szipogott, 
mintha éppen ebben a pillanatban tá-
madta volna meg az a nyavalyás baci-
lus. Ám eddigi életében még soha sem 
tudta megtámadni.  Ez most sem sike-
rült, csak a gondolkodási időt akarta, ily 
módon hosszabbra nyújtani.

– Hova! Hova? Izidor sógor vitte el! 
Javítani akarja a háza vakolását! 

– Ne mondjál már ilyet, hiszen tavaly 
vakolták át az egész házát! Arról még 
nem lenne szabad lehullnia a vakolat-
nak!

– Mit tudom én honnan hullt le! Az is 
lehet, hogy a tyúkólat kaparták széjjel a 
tyúkok. Nem vagyok én olyan kíváncsi 
természetű, hogy minden apróságot 
kiszedjek belőle! Kellett neki és én oda-
adtam. Majd visszahozza, amikor szük-
ségem lesz rá. 

Borcsa mama gyanakodva nézte 
még egy ideig a homok helyét és az 
otthontalanul futkározó bogarakat, 
majd szorított egyet a fejkendője köté-
sén és hitetlenkedve ugyan, de odébb 
állt. Pesta bátyó rákalapált a hordó-
ba helyezett dugóra és máris gurítot-
ta a közeli átvevőhelyre. Igyekezett a 
leadással, nehogy forrásnak induljon, 
mert akkor nem veszik át tőle.  

A tanácselnök elvtárs éppen ott vizi-
telt az átvevőhelyen. Ellenőrizte, rend-
ben folyik-e a beszolgáltatás. Időben 
teljesíti-e a falu lakossága, vagy vala-
kinek emlékeztetőt kell írnia. A hor-
dót gurigató egyénben azt az embert 
ismerte fel, aki a haladószellemiségét 
neki köszönheti, mivel ő iskoláztatta be 
korábban a pártszemináriumra. 

– Szabadság, Pesta bátyó elvtárs! Lá-
tom, igyekszik idejében teljesíteni az 
állampolgári kötelezettségét! Jó hatás-
sal van magára a politikai oktatás.

– Ez már szent igaz! De az is jó hatást 
gyakorolt rám, amikor a kiküldött le-
velében az internálásról olvashattam, 
amennyiben nem teljesítem a beszol-
gáltatást. 

– A szabotáló állampolgárok tettük-
kel kiérdemlik az efféle büntetést – fe-
jezte be diskurálását az elnök elvtárs és 
tovább lépett egy másik beszolgálta-
tóhoz. Az előbbi párbeszéd ideje ele-
gendőnek bizonyult ahhoz, hogy gu-
rítás után a must teljesen felkerüljön a 
homok tetejére. Éppen ideje volt, mert 
a mustátvevő közelített a hordója felé, 
kezében a mustfokolóval és a mustot 
felszívó labdaccsal. 

Erre a mérésre szükség is volt, mert 
némely rakoncátlan beszolgáltató, ké-
pes lenne vizet hozni az átvevőhelyre. 
Csak pusztán azért, hogy neki, a terme-
lőnek, maradjon meg a szőlőből kipré-
selt, édes nedű. Ez érthető, hiszen a ki-
forrás után kortyolgatva, máris a Kána-
ánba érezhetné magát. Így mégiscsak 
előbb érkezne el számára az a csoda-
világ, aminek a főelvtársak ígérete sze-
rint, már régóta itt kéne lennie.

Gyakorlott mozdulattal vette a min-
tát, amit a fokolóhoz tartozó labdaccsal 
kiszippantott. 

– Nem rossz! Huszonkét fok! Hol ter-
mett ez, Pesta bátyó? 

– Hát…hát… a Métyi… hegyen, a 
felső Métyi…hegy…en, ahol a felkelő 
Nap is rásüt a tőkére, meg aztán a le-
menő Nap is – dadogott zavarában, 

mert egész idő alatt attól rettegett, 
hogy a mintavevőt mélyebben dugja a 
hordóba, miáltal eléri a homokot. 

– Ilyennek kellene lennie mindenki-
ének! Akkor minőségi mustot adhatna 
le a falu, a közös begyűjtőhelyre – di-
csérte meg az átvevő. Ám valójában 
más járt a fejében. Az ennyire édes 
musthoz több vizet tud önteni. Mus-
tot, pedig titokban a saját pincéjébe 
szállítja. 

– Ez a bolond Pesta bátyó, képes volt 
ilyen édes mustot idehozni. Nemhogy 
felvizezné, a többit meg saját pincéjé-
be vinné és lenne neki jó kis itókája a 
télire – suttogták a többi beszolgálta-
tó egyének, akik hallották az átvevő di-
cséretét, ezért egyenesen lükének néz-
ték. Ami a lükeségét illeti, túlságosan 
korán ítélték. 

A must elszállítása után, a mezőkö-
vesdi nagy átvevőhelyen, azt tapasztal-
ták, hogy az egyik faluból, olyan mus-
tot szállítottak be, ami nem akar kifoly-
ni a hordóból. Mikor aztán mégiscsak 
kifolyt, tapasztalhatták, alig jött ki be-
lőle egy kevés. Ott forgatták egy ideig, 
mint a láncos sürgő a gyerekeket a bú-
csúban, de többet nem tudtak kicsur-
gatni:

– Murányi elvtárs! Keressen már egy 
kampósvasat és dugja be a hordó-
ba! Lehetséges, hogy a törköly marad-
ványai miatt nem tud kifolyni a többi 
must! – adta a tanácsot a főnök. 

Ám a kampósvason csak homok nyo-
mokat lehetett látni, kipréselt törkölyt 
nem. Hamarosan rádöbbentek, hogy 
valamelyik rafinált, szabotáló egyén, 
homokkal töltötte fel hordóját és te-
tejére egy kevés mustot öntött. Besú-
gók, rendőrök hada lepte el a gyanú-
ba hozott helyeket, de nem tudták ki-
létét megállapítani annak a rakoncát-
lan egyénnek, aki cselekményével nem 
az imperialistákat pofozta meg, hanem 
a népi demokráciát. 

Pesta bátyó csak röhögött bajusza 
alatt, hiszen pincéjében már forrásnak 
indult az a must, amelyből finom bo-
rocskát ihat hamarosan. Amely helyett 
homokot adott le a beszolgáltatásba. 
Csak élete párja, Borcsa mama nézett 
rá sandán és a károgó varjút utánozva, 
jósolta neki a jövendőt: 

– Hej, Pesta, Pesta! Te még a bitófán 
végzed! Ha hiszed el nekem, ha nem. 
Ne tudjak innen elmenni, ha nincsen 
most igazságom! 
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Élet csakazértis!
Pestovics János 1960-ban született Abaújszántón. A 

gyerekkorát az Encshez közeli Mérán töltötte, így közö-
sek az abaúji gyökereink. Földik lennénk, de mindket-
tőnket elsodortak szülőföldünkről különféle láthatat-
lan erők. Pestovics Tiszaújvárosban járt gimnáziumba, 
majd a nyíregyházi tanárképző főiskolán magyar-tör-
ténelem szakon végzett. Mezőcsáton népművelőként, 
lapszerkesztőként, levéltárosként dolgozott. Jelenleg 
rokkantnyugdíjasként Tiszapalkonyán él. 

Az átlagosnak tűnő civil lét mögött azonban nem min-
dennapi irodalmi teljesítmény húzódik meg. Nem vélet-
lenül használom a meghúzódás szót, mivel leginkább 
az jellemzi Pestovics János mentalitását. Verseiből fel-
sejlik, életének 58 éve alatt oly sok mély sebet szerzett, 
hogy talán az tette visszahúzódóvá. Minden cinizmus 
nélkül mondom, a sok szenvedés csak használt költé-
szetének. Keményen megszenvedett szavak azok, me-
lyeket papírra vet. 

Pestovics János sosem hallgatott a szirénhangokra, 
semmilyen politikai klikk nem térítette el saját útjáról. 
Nem tartozik a magukat „kiválasztottnak” tartók, az ön-
fényezők közé, őt talán a valódi természetfölötti hatal-
mak jelölték ki arra a próbatételre, melyet megélt. Kora 
gyerekkorától ír, versei nívós irodalmi folyóiratokban, 
kiadványokban is megjelentek, de csak nemrégiben ke-

rült ki a nyomdából az Élet csakazértis! című versköte-
te, melyből csak néhány opuszt ismerek, de azok azt jel-
zik, Pestovics hangja még fájdalmasabb és dacosabb 
lett, ugyanakkor azt sugallja, hogy az életszeretet min-
den nehézségen képes felülemelkedni. Úgy gondolom, 
Pestovics munkáinak ez a végső üzenete.  

Verseit szeretettel ajánlom a Tisztelt Olvasók figyel-
mébe.          Varga Rudolf

Vers a 
Tiszánál

Méltóságos, szent folyóm
mért sietne? Hisz szabad!
Nem lusta, csak megfontoltan,
öröklétű nyugalomban
ballagdál a bölcs ég alatt.
Sosem siet, s mindig halad
napsugártól szép mosolygón.

Úgy árad a végtelenben,
mint társa, a boldog idő.
Partjai a csókjaitól
elomlanak, s mégis ha szól
tavasz-madár, újra kinő
virág, bokor, nyárfaerdő
itt, mellettem, s átellenben...

Mit üzen a vers, a folyó?
No, lássuk csak, ki kérdezi!
Ezer kérdés, ezer válasz...
Ki kíváncsi, sosem fáraszt
kérdésére megfelelni.
Nincs titok, a titok ennyi:
Tenni bölcsen azt, ami jó!

A mindenség szíve
Kinek kell az én
vén
szívem,
mely mégis vágyóbban,
fájóbban
dobban
holmi ifjakénál?

Ki pihenne meg
karomban?
Más az én koromban
tán már halni készül,
kinek lelke
gondoktól sötétül,
és zokogva, sírva
feküdne már inkább a sírba,
mint hogy másszon
– győzve roskadáson –
roskatag toronyba
szédelegve
égre nézegetve
felhőkön keresztül
kibukkanó,
messzi tűnő,
csalfa édenekre...

Ki hallgat szavamra?
Csöndes énekemre
ki fordul felém?

Ki hinne még bennem?
Ki követne engem,
indulva utamra:
még szebb végtelenbe?

Vajon lenne,
ki szeretni merne?
Ki lépne
ha szépen
kérem
én,
teljességbe tartó,
Istentől megáldott,
sok világot látott,
gyarló életembe?

Nem élhetek félve
bámulva reményre!
Nem élhetek félig!
Nekem el kell jutnom
a mindenség szívéig!

Bolond-bátor álmom
nem enged megállnom!

Hetedhét határon,
fénylő ég-világon
ki jön velem
végig:
A MINDENSÉG SZÍVÉIG?
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A fény felé
56. születésnapomra

Fogantam szép szerelemben
Advent hóban, decemberben.
Valahonnan: végtelenből
anyaméhbe megérkeztem.

Egymásra lelt asszonytestben
két parányi titkos sejtem.
Miért ott és miért akkor?
Ahogy történt - sejthetetlen!

Éjjel-nappal növekedtem,
osztódtam és Eggyé lettem.
Honnan? Hová? Hogyan? Miért?
Nem kérdeztem, de léteztem!

Csöpp magzatként emberedtem...
Találgatták: ki lehet benn?
Lány? Vagy fiú? - Nem hallhattam,
épp csak folyton érezhettem.

Kezet, lábat növesztettem,
íródhatott élettervem.
Várakozás izgalmával
a tavaszt is szebbé tettem.

Virágtenger a kiskertben,
öröm rezgett a szívekben.
Abaúji dombok fölött
fénylett az ég fényesebben...

Anyám teste táplált engem.
Apám által verssé lettem.
Magyar ízek, magyar vágyak
egyre gyűltek, nőttek bennem.

Angyal táncolt fönn a mennyben,
énekelt mind édesebben.
Felhők közül Ősök arca
mosolygott ránk fény-keretben.

Telt a nyár és szeptemberben
mozgolódni támadt kedvem:
- Vártatok rám épp eleget,
Halljatok hát! - S megszülettem!

Hallgattak és néztek engem
Béke úti csodás estben...
S fáradt Anyám szeme előtt
A FÉNY FELÉ EMELTETTEM!

A szerelem 
zónaideje

A dolgok boldog ritmusodra
rezdülnek, dobognak:
csodák gyönyörében megújul világom.
Csókod friss forrást fakaszt,
sóhajod zászlóként leng
a fellegekben,
mosolyodtól fénylenek a világ szemei,
dúdol a szél,
kikeleti harangcsendülések
a virágok összesurranásai.
Időnk részegen ájul
a táj táruló ölére.

Rád nyílik minden ablakom,
áradsz be rajtuk, nyári fény.
Pezsdül a csönd, átitatja hangod,
boldog mesét duruzsolsz fülembe:
zümmögő méh-idő-rajok zizegnek
bársony szirmain a szerelemnek,
kaptárukban édesül a méz.

Nézlek.
Nem moccan a téged
illatozó táj.
Rád csukódom:
kinyithass újra.
Sejtek, erek áramköre
összezár örökre,
tekintetünket egymásba gyújtja.

Belélegzem hangod, nevetésed,
s megnyugszik benned sóhajom.
Kitapintlak ütőereimben,
kibuggyanok megsebzett ujjadon.

Énmellettem mosolyog az álmod,
nem csendülnek halkan sem köröttünk
hajnalig a fölöttünk
őrködő harangvirágok.

Kezed lüktet tenyeremben.
Ujjaimmal hallgatom
a vér zenéjét: szívverésed.
Írom is kottáját hűen az erekben,
visszajátszhatom
így bármikor tenéked.

Ha csodállak téged,
álmodó kedvesem,
a gyönyör múló pillanata
végtelenné tágul,
virrasztó boldog bámulattá
a mérhető időn kívüli gyönyörködésben:
a szerelem zónaidejében.

Szürke
A szürke csak a szürkét szereti. (Ta-

lán még a feketét, legalábbis azt nyil-
vánosan nem bántja.)

De minden mást, ami tőle színe-
sebb, azt a szürke ki nem állhatja. El-
utasítja, megveti, gyűlöli, s mindezek-
nek az érzéseknek nyilvánosan han-
got ad is mindenhol. Ócsárolja a sár-
gát, fúrja a zöldet, pletykál a pirosról, 
ármánykodik a kék ellen.

Minden szürke úgy viselkedik, mint 
„erkölcsös” vénlány a szüzességével. 
Erényként igyekszik feltüntetni azt, 
ami egy idő után már nem erény, s 
amitől titokban maga is szabadulna, 
de kívülről nem érkezik senki, semmi, 
aki, ami „színt vinne az életébe.”

A szürkének ezért egy idő után el-
torzul a lelke (még szürkébb lesz), 
még inkább gyűlöl minden színest, 
miközben azért kéjsóvárabban gon-
dol arra, hogy de jó is lenne egyszer 
égszínkéknek lennie.

De a szürke – mert ez a szürkék sor-
sa – sohasem lehet égszínkék.

Ezért hát, a szürke, ha égszínkéket 
lát, az utálattól idétlenül elkékül az 
arca. Olyan sötét boszorkánykékké 
válik, ami még a szürkénél is szánal-
masabb szín.

(Megjegyzem, nagyon nehéz a szí-
nesek élete is, mert a szürkék többen 
vannak e Földön, mint a kínaiak.) 

Daruszögi H. Imre

Magányban Fridél Lajos rajza
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Orvosok az irodalom  
és képzőművészetek mezsgyéjén

2014. november 28-án, szépszámú 
hallgatóság jelenlétében került sor a 
MATYÓFÖLD periodika 2013-2014. évi 
számának bemutatójára a GALÉRIA há-
zasságkötő termében, mely terem ma-
tyóságunk gyönyörűségeit  vonultatja 
fel, a terem falán elhelyezett Takács Ist-
ván festményekkel. Ezek a matyó élet 
különböző jellegzetességeit mutat-
ják be rendkívül lenyűgöző élethűség-
gel, szemet kápráztató színgazdagság-
gal, az asztalok pedig a világ kulturá-
lis örökségét bizonyító, semmivel ösz-
sze nem téveszthető hímzett matyó te-
rítőkkel borítva.

Erre a könyvbemutatóra kaptam fel-
kérést, beszéljek arról, mit jelent szá-
momra a Matyóföld úgy is, mint föld-
rajzi területi egység, úgy is, mint a kul-
turális élet gazdag tárháza. Boldogan 
tettem eleget a felkérésnek, hiszen kis-
gyerekkorom óta sokat szerepeltem 
Kövesd különböző rendezvényein dal-
lal, hegedüléssel, szavalattal, ünnepi 
beszéddel. (Dicsekvés nélkül mondha-
tom, szép sikerem volt.)

Ezen a könyvbemutató rendez-
vényen – nagy nyilvánosság előtt 
– mondtam ki őszintén, hogy én 
hiú ember vagyok, áhítom a si-
kert, az emberek dicsérő vissza-
jelzését – igyekszem ezért sok 
mindent meg is tenni!   Ez a rám 
jellemző sikeréhség vezetett oda, 
hogy csongrádi körzeti orvos, 
volt évfolyamtársnőnk, a nívódí-
jas költő, Dr. Gulyás Katalin ja-
vaslatára Dr. Árvai Judit porosz-
lói orvos kedvesemmel ráharap-
tunk a  bíztatásra, s mindketten 
jelentkeztünk a Magyar Orvosírók 
és Képzőművészek Körébe, mely 
minden évben konferenciát ren-
dez. A konferenciára a tagok be-
nevezhetnek egy-egy alkotásuk-
kal (10 perces), melyet ott előad-
va a jelenlévők meghallgatnak. 
(Úgy éreztük, jó, ha valami dop-
pingol az irodalmi alkotásra, ha 
tágítjuk írásaink megjelenési kö-
rét és bővítjük ismertségünket!)

A Kör létrehozása orvosképző 
alma máterünk, a debreceni 

egyetem orvosának, a kiváló szellemi 
képességeinek birtokában lévő, a ma 
kilencvenkét éves Hankiss János dok-
tor gondolata volt, s lám, egy értelmes 
gondolat gyökeret ver, s immár negy-
venkét éve mozgatja orvosaink irodal-
mi gondolkodását!

A 2017. évi konferenciára Balaton-
fenyvesen, a BKV üdülőben került sor, 
kellemes környezetben, elfogadható 
áron. Az évenként megrendezett kon-
ferenciák sorában ez már a negyven-
kettedik volt, tehát dicséretes múltra 
tekint vissza a Kör, és mi nem is tudtunk 
róla, pedig biztosan hamarább bekap-
csolódtunk volna munkájába! Program 
szerint harmincegy előadásra került 
sor szeptember 29-30-án, (versek, esz-
szék, elbeszélések, tanulmányok, lírai, 
epikai alkotások) de a jelenlévők száma 
48-51 között mozgott. Természetesen a 
tagok száma ennél magasabb, hiszen a 
múlt évi rendezvényről kiadott antoló-
giában olyan nevek is szerepelnek, akik 
most nem voltak jelen.

Eddig is tisztában voltam az orvos-
társadalom művészeti érdeklődésével, 
mely talán elsődlegesen a zeneművé-
szet területén követhető nyomon, hi-
szen kiváló zenészek alkotják a buda-
pesti orvosi egyetem szimfonikus ze-
nekarát, és nagyszerű előadóművészek 
is találhatóak orvosok között, így érthe-
tő az, hogy minden évben országjáró 
körutat tesznek az egészségügyiek az 
Ars Medica pro Humanitate Hungarica 
Közhasznú Egyesület szervezésében. 
Így került sor két hangversenyre Kecs-
keméten is, melyen én egy Schumann 
és egy Schubert dal eléneklésével sze-
repeltem zongorakíséret  mellett. (A 
szereplők közül talán legismerteb-
bek az orgonista Dr. Salacz György és 
Dr. Borvendég János professzorok, s 
kedves ismerőseim, a  belgyógyász fő-
orvos Dr. Gulyás Lajos és Dr. Szilágyi 
András neurológus főorvos, akik a zon-
gorajáték virtuózai.)

Poroszlói, volt évfolyamtársnőmmel 
fejest ugrottunk az ismeretlenbe, hi-

szen fogalmunk sem volt az el-
várásokról, kollégáink írásszínvo-
naláról, hiszen mi csak Benedek 
István és Németh László szépírói 
műveivel találkoztunk, és Farádi 
László, Zsebők Zoltán és Magyar 
Imre önéletírásait   ismertük. És 
láss csodát! A rendezvény vál-
tozatos, érdekes volt, senki nem 
unatkozott mások előadásán!

Teljesen lekötötte figyelmün-
ket a kilencven éves Mess Béla 
professzor úr dohogása amiatt, 
hogy az élet különböző területe-
in mennyire nem törődnek a mi 
gyönyörű magyar nyelvünkkel! 
– Feszült érdeklődéssel hallgat-
tuk a szomszédos Heves megyé-
ből származó Dr. Misz Írisz elő-
adását „A kéményseprő és a farkas 
meséjé”-ről.

Biofizikus professzorunk, Dr. 
Vincze János hű maradt önma-
gához, rendkívül precíz, tudo-
mányos alapossággal elkészített 
ismertetőt tartott az orvosi No-
bel-díjas nemes Békésy György 
családfájáról.Doktor úr, már vártam! Mezey István rajza
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Nagyszerű versek is elhangzottak az 
orvos Gujás (J-vel!) testvérektől, Dr. 
Gulyás Katalin volt évfolyamtársunk-
tól, Dr. Karácsony Istvántól, Dr. Ko-
vács Bélától. Természetesen a rendez-
vény minden pontjáról nem tudok be-
számolni, de Dr. Szalóczy Péter „Bű-
nösségem történetének” szellemes le-
írása kiváló humorérzékről tanúskodik, 
mely végig lekötött minden hallgatót.

Boldogan beszélhetek arról, hogy 
a mi írásaink – melyeket a kövesdi ol-
vasók már ismerhetnek: „Hol lakik a 
lélek?” (Kaptárkövek 2017. szeptem-
ber 15.) és „Nagyapa, kottatartó, lélek-
vándorlás” (Mezőkövesdi Újság 2007. 
február 1.) megszorongatták a torko-
kat, elmondható, hogy szinte szem 
nem maradt szárazon! Úgy gondolom, 
hogy sikerünk azon alapul, hogy rend-
szeres szerzői vagyunk a bükkaljai fo-
lyóirat Kaptárköveknek, melynek szer-
kesztősége megbeszéli az írásokat, 
mely megbeszélések segítenek írása-
ink csiszolásában.

A balatonfenyvesi konferencia má-
sodik napja képzőművészeti  kiállítás 
megnyitásával kezdődött. Tárlatveze-
tőnk Dr. Gujás (sic!) Márta, aki vég-
zettségét meghazudtoló szakértelem-
mel beszélt a festményekről. A kiállítás 
látványa pihentető, üdítő színfoltot je-
lentett a hosszú irodalmi figyelés köz-
ben. Nagyon jó ötlete volt Hankiss Já-
nos doktornak a Kör kibővítése a kép-
zőművészekkel. Mindkét területnek 
vannak megfertőzött gyakorlói és él-
vezői!

Az ember egyáltalán nem csodálko-
zik azon, hogy az Orvosírók és Képző-
művészek Körének konferenciája zök-
kenőmentesen folyt, hiszen elnökünk, 
Dr. Fodor Etelka „Imádok szervez-
ni” című   előadásával megmagyaráz-
ta, mit jelent számára a kultúrmunka, 
a Csángó-magyar dalest megszervezé-
se volt Vecsésen utolsó nagy munkája.

Örömmel tölt el engem, aki egész 
életét az egészségügyben élte le, hogy 
más orvosok is rajonganak a kultúrá-
ért, sőt nem csupán passzív élvezői 
annak, hanem maguk is alkotó mó-
don gazdagítják kultúréletünket. Egy-
ben bízom abban, hogy ha minél töb-
ben töltjük szabadidőnket a művésze-
tekkel, annál emberibb, embertársaink 
problémáit megértőbb lesz gyógyító 
tevékenységünk!

Dr. Szedresi István

Gondolatok  
a barátságról

Sokan, sokat írtak róla, nagyszerű, 
okos emberek, írók, művészek, lélekbú-
várok, akik tartozzanak bármely nép-
hez, közösséghez, vallási gyülekezet-
hez, abban mind megegyeznek, hogy 
a barátság nem hasonlítható semmi 
más érzéshez.

A barát több, mint testvér, szerető, 
családtag, munkatárs, bajtárs. A barát-
ság fölötte áll minden más érzésnek, 
az Istennel való kapcsolathoz hason-
lítható. Soha nem kér, csak ad. Legbel-
sőbb énje forr össze a tiéddel, óv, véd, 
akkor is, mikor nem gondolsz rá, de 
nincs olyan nap, hogy ne jutna eszed-
be, mert láthatatlan hullámok kötnek 
össze vele. Te Ő vagy és Ő te vagy, ilyen 
egyszerű. Nincs benne semmi testiség, 
nem számít férfi vagy nő, nemtelen, a 
lelkek észrevétlen ölelkezése.  Széttép-
hetetlen kötelék, amit a halál sem vá-
laszthat el, mert benned él tovább. A 
barátság finom, akár az arcodra hulló 
hópihe, és kőkemény, mint a téli nap-
sütésben szikrázó gleccserek jege.

Életemben három barátom volt.

Egy határőr alezredes: Ott van Ő a 
friss cipó illatában, amit reggelente a 
terasz asztalán találtál, a Balaton-par-

ti tábortüzek fényében, mandolinjának 
elringató pengésében a víz lágyan fod-
rozódó hullámai fölött lebegve.

Egy postamester: Aki benne él min-
den borítékra ragasztott bélyegben, 
Kóbi prímás hegedűjének zsongásá-
ban, a magyar nóták szívszorongatá-
sában. Ott él Béla fiam kisgyermekko-
ri, számtalanszor emlegetett mondá-
sában, amivel kedveskedni kívánt a 77 
Magyar népmesét legszebben olvasó-
nak: „Tudod Ernőke, nem vagy Te öreg, 
csak régi.”

Egy hajóskapitány: Ott hajózik az égi 
Tisza-tó hullámverésében, köszönti az 
ezernyi tavirózsa, az őrt álló szürke gé-
mek, az őszi égen elhúzó darumadarak, 
akik legfájdalmasabb kurrogásukkal 
búcsúztatták, addig kerengve a teme-
tőkert egén, míg a Kapitányt, a Tisza-tó 
Kapitányát utolsó útjára kísérték.

Nélkülük oly sivár lett volna az éle-
tem, mint a futóhomokbuckák, me-
lyek csak vándorolnak-vándorolnak, de 
sohasem tudják meg, milyen csoda az 
állandóság, az önként, szívből vállalt, 
pókháló finom, de a legerősebb acél-
nál is erősebb érzés, a barátság.

Dr Árvai Judit

A hajóskapitány: ott hajózik az égi Tisza-tó hullámverésében
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Disputa
(„s rendezni végre  

közös dolgainkat,..”)
Nagy váltások és változások korát él-

jük. Mögöttünk az elidegenedés mí-
toszával és valóságával a szétbomlást 
hozó 20. század, előttünk paradigma-
váltások kényszerével a következő év-
ezred. Az isteni gondviselésnek hátat 
fordító szabadság fényében halálra per-
zselődött magánmítoszainkat tanúság-
ként magunk után hagyva, az újjászer-
veződés reményével áldott káoszban, 
boldogdogságkereső kétségbeesés-
sel próbálkozunk az időben kifakulni 
vélt, megtartó közös világképünk újra-
élesztésével és újraértelmezésével. Te-
remtő büszkeségünk önző elvakultsá-
gából ébredezve, lassan újra rájövünk 
arra, hogy önmagunk boldogságának 
és boldogulásának záloga csak a mások 
önzetlen szeretetén és megértő tiszte-
letén alapuló magatartás megtartó ere-
je lehet. A nagy szétbomlást, – embe-
ri együttélésünket új alapokra helyez-
ve – nagy újjászerveződés követheti, 
melyhez csak a nembeli erkölcsi érté-
keinket féltőn megtartva és felmutat-
va nyerhetünk erőt. Ehhez le kell bonta-
ni a megosztó politikai zsarnokság által 
közénk épített és épülő falakat, bátran 
szembe kell fordulni Mammon hatal-
mának alattomos és cinikus térnyeré-
sével. Egymás megküzdött értékeinek, 
szép sorsának nyitott szívű megismeré-
sével, meg kell erősíteni magunkat az 
újrakezdés nemes hitében, az emberi 
jövőnk iránti bizodalomban. Beszélget-
nünk kell hangosan, hogy el ne altassa-
nak bennünket a jóléti karámba terelő 
erők, a közös érdekekre hivatkozó önző 
percemberek. Fel kell mutatni az egyé-
ni sorsok ezerarcú kincsestárából a pél-
dát adó küzdést, a nemes kételkedést, 
a mindenhez erőt adó hitet, a minde-
neket átható okos szeretet erejét. Lát-
nunk kell egymást, hogy önmagunkat 
is tisztán lássuk. Hinnünk kell Mások-
ban, hogy Önmagunkban is hihessünk. 
Tennünk kell másokért, hogy saját éle-
tünk is megérdemelten boldog legyen. 
Egymás elébe kell mennünk, hogy 
megérezzük, egyénenként is mennyi-
re szükség van ma a közösséget erősí-
tő disputára.

Dobrik István

Képíró Pető János rajza

Pocsai Piroska

Tündérlány
Tündérlányka voltam, csicsás-parfümözött.
Ligetben sétáltam önfeledt-könnyedén,
friss szellő szuszogott vígan a fák között,
rózsaszínű mosolyt küldtek rózsák felém.

Táncoltam mezítláb rétnek selymes füvén,
tücsök hegedülte a talp alá valót.
Tündérek kertjében fogócskáztam fürgén,
kacagva elkaptam a mókás kis manót.

Nem riasztott zápor, vihar vagy a dörgés.
Kergettem a felhőt, a bohókás napot...
- idilli képeknek véget vet egy csörgés -
Istenem segíts!... még álmodni akarok!
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Wass Albert

Nagypénteki sirató
Elmegyünk, elmegyünk, messzi útra megyünk,
messzi út porából köpönyeget veszünk...
Nem egyszáz, nem kétszáz: sok száz éves nóta.
Így dalolják Magyarhonban talán Mohács óta.

Száztíz éve született Wass Albert
Nem mindennapi élményben volt 

részem február 23-án Egerben, a Ci-
vil Házban megtartott, a Hun Fokos 
Hagyományőrző Egyesület által szer-
vezett, Wass Albert műveinek maraton 
felolvasó estjén.

Egerben 9. alkalommal rendezték 
meg ezt az ünnepséget. Véletlenül ke-
rültem oda, de a lelkemnek felejthetet-
len marad. Jópáran összegyűltünk, idő-
sek, fiatalok és középkorúak. Minden-
ki azért volt ott, hogy valami szépet 
kapjon a lelke. Ez sikerült, ez látszott 
az ottlévőkön. Láng Mária, a Wass Al-
bert maraton szervezője köszöntésével 
kezdődött a műsor, majd mindkét him-
nusz eléneklése, valamint: Az Elindul-
tam szép hazámból... című dal – Daragó 

Károly (Bogács) tárogató kiséretében – 
elhangzása után elkezdődött a felolva-
sás. Wass Albert és kortársai műveiből 
is sorra kerültek alkotások. Számom-
ra legmegkapóbb az volt, amikor egy 
gimnazista korú fiatal fiú, Petrényi Őrs 
azt kérte, hogy ő lehessen az egyik, aki 
elmondja a kedvenc versét, Wass Al-
berttől: Szeressétek az iskolát.

Megkérdezték Tőle, miért ezt válasz-
totta: a válasz, mert egy olyan iskolá-
ba jártam, amit nagyon szerettem. Ez 
a vers az iskolámra emlékeztet. Hát ez 
ígéretes jövő neki is és nekünk is. Eb-
ben az időben egyszerre 48 telepü-
lésen tartották meg ugyanezt az ün-
nepséget. Dr. Pócs Alfréd, a Hun Fo-
kos Szövetség elnöke néhány mondat-

ban méltatta Wass Albert munkássá-
gát, szellemiségének jelentőségét. Ki-
tért arra, ha valaki szép magyar nyel-
vezetet szeretne olvasni, hallani s ez-
által felfedezi a magyar nyelv gyönyö-
rűségét, akkor nemcsak a kifejezése, de 
még a gondokodása is megváltozik. Ez-
zel teljesen egyet lehet érteni!

Egyéb okok miatt nem tudtam végig 
ott maradni, de talán majd legköze-
lebb. Hazaérve elővettem a saját Wass 
Albert köteteimet és beleolvasgattam. 
Így találtam rá a Nagypénteki sírató 
című versére – húsvét ünnepe közeleg 
– még aktuális is. 

Kérem fogadják szeretettel! 

Szőkéné Tóth Katalin

Véreim! Véreim! Országutak népe!
Sokszázéves Nagypénteknek
sohasem lesz vége?

Egyik napon Tamás vagyunk,
a másik napon Júdás vagyunk,
kakasszónál Péter vagyunk,
Átokverte, szerencsétlen,
nagypéntekes nemzet vagyunk.

Golgotáról Golgotára
hurcoljuk a keresztfánkat,
mindég kettőt, soh’se hármat.
Egyet állítunk jobbról, 
egyet állítunk balról,
s amiként a világ halad:
egyszer jobbról, egyszer balról
fölhúzzuk rá a latrokat.
Kurucokat, labancokat,
Közülük a legjobbakat,
mindég csak a legjobbakat.

Majd, ahogy az idő telik,
mint ki dolgát jól végezte:
Nagypéntektől Nagypéntekig
térdelünk a kereszt alatt
húsvéti csodára lesve.
Egyszer a jobbszélső alatt,
másszor a balszélső alatt,
éppen csak  hogy a középső,
az igazi, üres marad.

Nincsen is keresztfánk közbül.
Nem térdel ott senki. Senki.
A mi magyar Nagypéntekünk
évszázadok sora óta,
évszázadok sora óta,
ezért nem tud húsvét lenni.

Így lettünk országút népe,
idegen föld csavargója,
pászortalan jószág-féle.
Tamással hitetlenkedő,

kakasszóra péterkedő,
júdáscsókkal kereskedő.
Soha-soha békességgel,
Krisztus-Úrban szövetkező.

Te kerülsz föl? Bujdosom én.
Én vagyok fönt? Bujdosol Te.
Egynek közülünk az útja
mindég kivisz idegenbe.

Bizony, jól mondja a nóta,
hogy elmegyünk, el- elmegyünk,
messzi nagy utakra megyünk. 
Messzi nagy utak porából
bizony, köpönyeget veszünk.
S ebben a nagy köpönyegben,
sok-sok súlyos köpönyegben,
bizony pajtás, mondom Néked,
rendre, rendre mind elveszünk.
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In memoriam Dsida Jenő
Gyermekkori szívburokgyulladás szövődményeit egész 

élete során viselte, élete 31  esztendejét a korai halál tudatá-
ban élte meg. Utolsó cseppig kiélvezte  rövidre szabott éle-
tét: szerette az éjszakai szórakozóhelyeket, a lányokat, a haj-
nalig tartó mulatságokat, éjszakánként dolgozott, elszívott 
napi két doboz cigarettát. Tudatában volt, hogy ezzel még 
inkább sietteti halálát, számára azonban az életet ez az élet-
forma   jelentette. Már 28 éves korában megírta saját sírfel-
iratát (a kolozsvári Házsongárdi temetőben olvasható):

Megtettem mindent, amit megtehettem, 
kinek tartoztam, mindent megfizettem.
Elengedem mindenki tartozását, 
felejtsd el arcom romló, földi mását.

Tartozásunk van bőven, ebből próbálok leróni egy keve-
set halálának 80. évfordulója alkalmából a róla  szóló művek, 
verselemzések felhasználásával.

1907-ben született, az érettségi után a kolozsvári egye-
tem jogi fakultására jelentkezett, de tanulmányait nem fe-
jezte be, a hat nyelven beszélő költő újságírónak állt. Tagja 
volt az erdélyi írók körének, akik 1926 nyarán Kemény János 
marosvécsi kastélyában gyűltek össze. Így született meg, és 
kezdett formálódni az erdélyi gondolat, a transzszilvaniz-
mus, amely a kisebbségi kultúra védelmét, az erdélyi törté-
nelem szabadelvű hagyományainak ápolását és a más erdé-
lyi etnikumokkal (románokkal, németekkel) való együttélést 
vallotta.

Szívbaja egyre jobban elhatalmasodott, ennek ellenére 
1937 nyarán feleségül vette Imbéry Melindát. 1938 febru-
árjában súlyosan megbetegedett, 1938. június 7-én pedig 
örök álomra hajtotta a fejét.

Korai költészetére a nyugatosok, a szimbolizmus és az 
avantgárd voltak hatással. Azt vallotta, hogy a világ megis-
merhetetlen, titokzatos, éppen ezért életünket a bizonyta-
lanság hatja át. A korai halál tudata felszította benne az élet 
szeretetét, és arra ösztönözte, hogy titkos kapcsolatot keres-
sen a túlvilággal. Szerinte a művésznek Messiásnak kell len-
nie, sorsa a krisztusi áldozatvállalás, s közben a tanítványok 
részvétlen tábora veszi körül.

1928-ban jelent meg első önálló kötete, a Leselkedő ma-
gány. Nem igazán jelentős. Magány, szomorúság itatja át a 
műveket, amelyek erősen emlékeztetnek a korban divatos 
szenvelgésekre. Az avantgárd és a szimbolista-impresszio-
nista hagyományok vannak rá hatással. Ennek megfelelő-
en nehezen megfejthető víziók köré szerveződnek a versek, 
egyetlen bizonyosság a bizonytalanság, hiába szeretné ne-
vükön nevezni a dolgokat, a lényeg nem tárható fel. Hat rá a 
platóni ideatan: a dolgok többek önmaguknál, a tökéletes-
nek csupán egy tökéletlen szeletét érzékeljük, Isten is köd-
be burkolózik.

Istenhite gyenge, erőtlen még, nem kínál fogódzót a szá-
mára. Ezért is gondolja úgy: részvétlen emberek társasá-
gában éli az életet mindenki, az egyén sorsa törvényszerű-
en az egyedüllét, a kínzó magány. Ebből következően neki 
is krisztusi elkötelezettséggel kell részt vennie a megváltás-
ban, vállalnia kell az isteni sorsot, az elhagyatottságot és a 
jelképes halált. A Hammelni legenda című műve ezt a gon-

dolatot teszi érzékletes-
sé. A hammelni furulyás 
varázs erejű hangszeré-
vel kivezette a városból 
a patkányokat, megsza-
badítván az embereket 
a veszedelemtől. Úgy 
érzi, hogy a világot is 
patkányok (gond, bűn, 
betegség, halál) uralják, 
az ő feladata, hogy meg-
szabadítsa tőlük az em-
beriséget.

Az első és a második kötet között írt néhány verset, eze-
ket Szemlér Ferenc Rettenetes virágének címen rendezte cik-
lussá. A költő megváltása megtörtént: megszülettek a meg-
világosodás, a megtalált hit versei. Most már úgy érzi: egy 
nagy egésznek a részei vagyunk, nem állunk egyedül. Eddigi 
kesergései mámoros életigenléssé változtak. Ebből az alap-
állásból úgy látja: nincs gonosz ember, mert a bűnök nem 
bennünk lakoznak, hanem sorsunkból következnek. Fanati-
kus megváltókra van tehát szükség, akik csonka koldusként 
viszik házról házra a szeretet igazságát.

1933-ban jelent meg második kötete, a Nagycsütörtök. Az 
avantgárd hatás háttérbe szorul, költészete klasszicizálódik. 
Az emberiség prófétája szerepét veszi magára, jóllehet be-
tegsége erősödik, egyre gyakrabban kényszerül számot vet-
ni a halállal. Azzal vigasztalódik, hogy a halál az üdvözülés 
felé vezető út elengedhetetlen állomása.

Vallásos költészete egyszersmind vallási mítoszokat rom-
bol le. Istene nem azonos sem az ótestamentumi  bosszúál-
ló Jehovával, sem az újtestamentumi könyörületes Krisztus-
sal – az emberré lett Megváltóban hisz: a szakadt, szánalmas 
csavargóban (a csonka koldusban, az utcaseprőben, a város 
széli öreg postásban), akivel közvetlen személyes kapcsola-
tot tud teremteni.

A költő visszatalált az emberek közé, kereszténysége etikai 
magatartás és hitvallás: az embernek túl kell tennie magát 
minden tragédián, kétségbeesésen, hogy fel tudja fedezni 
mindazt, ami az életben szép, értékes és örök. Ez az alapállás 
az egzisztencializmusra emlékeztet, és óhatatlanul eszünk-
be juttatja  Kosztolányi Hajnali részegség című versét is.

A Nagycsütörtök című kötet Szerelmes ajándék címen gyűj-
ti ciklusba szerelmes verseit. Szerinte Isten a szerelmet az 
öröm forrásaként kínálta az embereknek, éppen ezért meg-
szenteli a tisztán érzelmi és testi szerelmet is.

Hű maradt az erdélyi gondolathoz, az egyetemes embe-
riség-eszmét vallotta. Így magyarként is keresztény tudott 
maradni, mert szerinte a kisebbségi öntudat és a más nem-
zetek iránti tolerancia nem kizárja, hanem feltételezi egy-
mást. A történelem alakulása azonban rákényszerítette, 
hogy szűkebb pátriája iránti kötődését külön is megvall-
ja. Így született meg – később még lesz róla szó – a Psalmus 
Hungaricus című költemény.

1938-ban látott napvilágot – kiadását már nem érhette 
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meg – Az Angyalok citeráján című kötete. A közelgő halál tu-
data arra késztette a költőt, hogy az örökkévalóságot keres-
se. Készült az Istennel való találkozásra, éppen ezért együtt 
él vele. Angyalokkal és szentekkel társalgott, mintegy hidat 
épített ki a mennyországba.

A továbbiakban néhány jellemző vers tükrében vesszük 
szemügyre Dsida Jenő költészetét. 

Nagycsütörtök
Nem volt csatlakozás. Hat óra késést
jeleztek és a fullatag sötétben
hat órát üldögéltem a kocsárdi
váróteremben, nagycsütörtökön.
Testem törött volt és nehéz a lelkem,
mint ki sötétben titkos útnak indult,
végzetes földön csillagok szavára,
sors elől szökve, mégis szembe sorssal
s finom ideggel érzi messziről
nyomán lopódzó ellenségeit.
Az ablakon túl mozdonyok zörögtek,
a sűrű füst, mint roppant denevérszárny,
legyintett arcul. Tompa borzalom
fogott el, mély állati félelem.
Körölnéztem: szerettem volna néhány
szót váltani jó, meghitt emberekkel,
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt,
Péter aludt, János aludt, Jakab
aludt, Máté aludt és mind aludtak...
Kövér cseppek indultak homlokomról
s végigcsurogtak gyűrött arcomon.

Már az első kötetében megtalálható a vers valamennyi 
motívuma: a létentúli lényeg iránti nosztalgia; ínnak tudata, 
hogy egyedül kell megküzdenie a halálfélelemmel; Nocturno 
című verse Jézust idézi az Olajfák hegyén.

A négy evangélium Bárczy István által egybeszerkesztett 
szövege így foglalja össze az eseményeket: Jézus az Olajfák 
hegyén várta tizenegy tanítványával Júdást és a fegyvere-
seket. Úgy érezte, lélekben felkészült a halálra, teste azon-
ban erőtlen. Éppen ezért háromszor ment el imádkozni az 
Atyaistenhez: fohászkodott, hogy ne az ő, hanem az Atya-
isten akarata szerint teljék be a sorsa. Mikor visszajött, a ta-
nítványok aludtak Mikor harmadszor visszatért, azt mondta 

a tanítványoknak: „Íme elközelgett az óra, és az ember fia a 
bűnösök kezére adatik”.

A vers gondolatilag a kint és a bent ellentétére épül. Az 
első négy sor tényszerűen veszi számba a kint, a külső világ 
legfontosabb mozzanatait: hat órát kényszerül várakozni a 
vonatra nagycsütörtökön a székelykocsárdi váróteremben. 
Két erdélyi kultúrcentrumot, Kolozsvárt és Marosvásárhelyt 
köt össze ez a vasútvonal. A két város között nincs közvetlen 
összeköttetés, Kocsárdon pedig mindig rossz a csatlakozás.

Idegenség és otthontalanság érzete hatja át a költőt. Ezt 
mélyíti a tömör intonáció (tagadó tőmondattal indul a vers), 
a hat óra ismétlése, a fullatag sötét szinesztézia és a nagycsü-
törtökön szokatlan szórendje. A hat óra ismétlése jól nyoma-
tékosítja a nagycsütörtökhöz tapadó képzettartalmat. Márk 
szerint Jézus hat órán át függött a keresztfán, márpedig az 
ember magánya a halálban a legvacogtatóbb.

Az 5-10. sor a bent világát térképezi fel. Az ötödik sor Jézus 
szavait idézi:” a lélek ugyan kész, de a test erőtelen”, majd az 
ezt magyarázó hasonlat az utazást az élet jelképévé szélesí-
ti. A költő „sötétben”, „végzetes  földön” vág neki a „titkos út-
nak” hívó „csillagok szavára”; nyomában „lopódzó ellenség”, 
a szívbetegség, a halálfélelem. A sors elől szökik, de min-
dig szembe találja magát a sorssal – nincs menekvés. Mert 
mindezt „messziről” érzi, út nyílik a transzcendenciába, azaz 
Istenre, az isteni elrendelésre.

Így kel életre a bibliai mítosz: a váróterem azonosul a 
Getszemáni-kerttel, egyértelművé válik, hogy nem utazás-
ról van szó, amely a létértelmezés konvencionális költői esz-
köze, hanem életről és halálról, emberi sorsról. A végzetes 
föld és a csillagok, azaz az ég között feszülő ellentét arra utal, 
hogy a költőnek az adott valóság keretei és korlátai közt kell 
teljesítenie az elrendelt messiási sorsot, ez elől a küldetés 
elől nincs menekvés.

A 11-14. sor a kint világáról közöl újabb tényeket: „moz-
donyok zörögtek”, „sűrű füst” gomolygott, majd a denevér-
szárny képzetét idéző hasonlat a költőt eltöltő borzalomról 
és félelemről tanúskodik. Különösen a jelzők vizsgálata érde-
mel figyelmet: sűrű, roppant, tompa, állati. Ezek azt az élettel 
velejáró vegetatív félelmet minősítik, amely fölött a tudat-
nak nincs kontrollja.

 A 15. sortól újra a bent világában járunk, kiderül, hogy a 
magára maradt költő szeretne kontaktust teremteni az em-
berekkel. A szándék, a belső indíttatás megvan („szerettem 
volna néhány / szót váltani jó, meghitt emberekkel”), azon-
ban -- éppúgy, mint Krisztus az Olajfák hegyén – kénytelen 
volt belátni, hogy az emberi szívekhez nincs csatlakozás.

A mindennapi esemény mögött végig ott dereng a vers-
ben az Olajfák hegyén imádkozó Jézussal való azonosulás 
szándéka. Erről vallanak a bibliai motívumok és az aposto-
lokra való utalás. Az utolsó két sor az Olajfák hegyén magá-
nyosan verejtékező Jézust idézi: a félelemtől való verejtéke-
zés összecseng a Bibliával – megtörtént a Jézussal való vég-
ső azonosulás. 

A lazán kezelt ötös-ötödfeles rímtelen jambusi sorok drá-
maiságot, az áthajlások, a szókincs keresetlensége, az ismét-
lések és a tőmondatok hangsúlyozott egyszerűséget sugall-
nak.Országjáráson, itt éppen a szombathelyi állomásra érkezve: 

Kós Károly, Kemény János, Dsida Jenő, Nyírő József  
(Fotó: Pável Ágoston) (Folytatás a 32. oldalon)
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Út a Kálváriára
Reszkető, enyhe fény sugárzik.
Egy felhő lassudan megyen.
A lélek fáj, a fény sugárzik.
Valaki ballag a hegyen,
hűs homlokáról fény sugárzik
s szemét lehúnyja – úgy legyen

Elszállt szerelem illatától
kövér és fűszeres a lég.
Halott szerelem illatából
soha, de sohasem elég.
Bomló szerelem illatából
sejti a szív, hogy itt a vég.

A seb szép csendesen begyógyult,
-- ó, angyalok bús, kék szeme –
a seb már nem sajog, begyógyult, 
-- ó, halkan búgó, mély zene! –
a seb már régesrég begyógyult
és mintha mégis vérzene.

Valaki lépked, felfelé tart.
Bozót közt víg madársereg.
Valaki lassan felfelé tart.
Tövisről vérharmat csepeg.
Valaki fel, a csúcs felé tart,
hogy önmagát feszítse meg.

Ifjúkori bizonytalanságérzetét a szerelmi csalódások újjá-
élesztették, felszították. A Krisztus-párhuzam az érzelmi ku-
darc és a megváltó fájdalom hasonlóságát szimbolizálja. A 
gyilkos út a lelki kálvária jelképe, amelynek végén az egyén 
önként adja meg magát sorsának, nem vigasztalja már sem 
az angyali sereg megjelenése, sem a „halkan búgó, mély 
zene”.

Az első három strófa klasszikus hitvalló vers, a negyedik-
ben azonban eljut a Krisztussal való személyes azonosulás 
megvallásáig. Az utolsó sor célzás arra, hogy a megváltásnak 
is közös emberi munkának kell lennie.

A keresztény sztoicizmus gondolatkörében vigasztalódik 
a költő, miként Babits az Ősz és tavasz között című versében. 
A sztoicizmus hellenisztikus filozófiai irányzat, a 19. század 
végén – immár keresztény tartalommal – újra felvirágzott. 
E szerint az embernek el kell viselnie, amit a gondviselés, a 
sors rárótt, az ember egyszeri, rövidre szabott életének nem 
önmagában, hanem a transzcendenciára is utat nyitó na-
gyobb összefüggésekbe ágyazottan van értelme. A halálkö-
zelség fenyegetése elől a lelki fegyelemhez menekül a költő, 
lényegében megbékél az életből való távozás szükségszerű-
ségének tudatával.

Psalmus Hungaricus 
(A vers terjedelme miatt kénytelen vagyok eltekinteni a 

szöveg közlésétől, a gondolatilag leghangsúlyosabb részek 
idézésére vállalkozom csupán, általánosságban azonban 
szólni kell róla, mert ars poetica váltás a költemény, ennek 
híján nem kapnánk hiteles képet Dsida költészetéről.)

Eddig lehetett azonosulni a transzszilvanizmussal, amely 
az Erdélyben élő etnikumok (magyarok, románok, szászok) 
közötti kapcsolatok  elmélyítésének, valamint a magyar és 
az európai irodalom közötti kapcsolattartásnak a program-
ját vallotta. A 20-as, 30-as évek fordulóján azonban jobbra-
tolódás kezdődött Romániában, jelzi ezt a királyi diktatúra és 
az Antonescu-féle fasizmus hatalomra kerülése. 1933-1937 
között megsokasodtak a román állam magyarsággal szem-
beni intézkedései. Ilyen körülmények között az irodalomnak 
szerepet kellett vállalnia az erdélyi magyarság önvédelmé-
nek megszervezésében.

Dsidáról azt tartották: formaművész, közömbös a kor kér-
dései iránt: „ a nagy kollektív bánatok elől a Szépség bűvöle-
tébe menekül, nem vállalja a történelmi sorsvállalás felada-
tát”. A Psalmus Hungaricus a vállalás, a változás verse.

A második bécsi döntés értelmében (1940. augusztus 30.) 
Észak-Erdélyt Magyarországhoz csatolták (1944-ig Magyar-
országhoz tartozott). Ebben a légkörben keletkezett és je-
lent meg a költemény. Már 1936-ban megírhatta, kéziratban 
sokan ismerték, a Keleti Újság meg is vásárolta a mű közlé-
si jogát, de csak 1940. szeptember 15-én (két évvel a költő 
halála után) jelentették meg – ezzel üdvözölték Észak-Erdély 
visszacsatolását.

Ez az oka, hogy a háború utáni magyar és román kormá-
nyok évtizedekig nem engedték publikálni. Változás a 70-es, 
80-as évek fordulójától érzékelhető, az igazi változást azon-
ban a rendszerváltás jelentette, kötetben először 1980-ban 
látott napvilágot. A vers az emberi és erkölcsi választás két 
pólusát állítja szembe, Európát és a magyarságot. Az első két 
részben a váltás előtti nézőpontból, az egyetemesség-esz-
mény alapállásából, a 3-4. részben pedig a váltás utáni né-
zőpontból, a kisebbségi lét vállalása alapállásából szól hoz-
zánk a költő. 

A történelem sok mindenre rádöbbentette, másképp látja 
önmagát is meg a világot is:

Vagy félezernyi dalt megírtam
s e szót: magyar,   
még le nem írtam.
Csábított minden idegen bozót,
minden szerelmet bujtató liget.
Ó mily hályog borult szememre,
hogy meg nem láttalak,

(Folytatás a 31. oldalról)

Dsida Jenő családja körében  (Kolozsvár 1931. január 1.)
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te elhagyott, te bús, kopár sziget,
magyar sziget a népek Óceánján.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Európa, én nagy mesterem,
lámcsak mivé lett fogadott fiad!
Mily korcsbeszédű, hitvány,
elvetemült és tagadó tanítvány.
Addig paskolta áztatott kötél,
míg megszökött és elriadt.
Fáj a földnek és fáj a napnak
s a mindenségnek fáj dalom,
de aki nem volt még magyar,
nem tudja, mi a fájdalom!

A 3-4. részben olyan pozícióból vall a költő, mint Kölcsey az 
ószövetségi Prédikátor könyvét idéző Vanitatum vanitasban:

Mit nékem most a Dante terzinái
s hogy Goethe lelke mit hogyan fogant,
mikor tetszhalott véreimre
hull már a föld és dübörög a hant…
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mit bánom én a történelmet
s hogy egykoron mi volt!
Lehetsz-e bölcs, lehetsz-e költő,
mikor anyád sikolt?!

Innen nézve vallhatja meg a néppel való sorsközösség 
vállalását:

Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret
s csak ő, kivel a kenyeret megosztom.

A hatodik részben a magyarság nagy családjáért vállal fe-
lelősséget. Ezért szólítja meg a világ legkülönbözőbb tájain 
élő nemzettársait: 

Elindulok, mint egykor Csoma Sándor,
hogy felkutassak minden magyart.
Székelyek, ott a bércek szikla-mellén,
üljetek mellém!
Magyarok ott a Tisza partján,
magyarok ott a Duna partján,
magyarok ott a tót hegyek közt
s a bácskai szőlőhegyek közt,
üljetek mellém.
Magyarok Afrikában, Ázsiában
Párisban, vagy Amerikában,
üljetek mellém!

Ezért szólítja meg az elődöket és az utódokat is, hiszen a 
nyelvi közösség, nemcsak térbeli, hanem időbeli kapcsoló-
dást is jelent:

Ti eztán születők s ti porlócsontu ősök,
ti réghalott regősök, ti vértanuk, ti hősök,
üljetek mellém!

A hat rész mindegyike a 137. zsoltár parafrázisából (átdol-
gozásából, átfogalmazásából) refrénnel zárul. Ötször válto-
zatlanul csendül fel, majd hatodszorra variációs formában, 
többes szám első személyben. Nem véletlenül választot-
ta éppen ezt a zsoltárt, hiszen (nem lehet nem észrevenni 
az erdélyi magyarság helyzetével való hasonlóságot) azok-
nak a zsidóknak a lelkiállapotát mutatja be, akiket a babilo-
ni fogság idején, Kr.e. 597 és 536 között babiloni területek-
re deportáltak. Végezetül az első öt rész végén makacsul is-
métlődő refrént idézem:

Epévé változzék a víz, mit lenyelek, 
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget
üssenek át,
mikor nem téged emleget!
Húnyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,
népem,te szent, te kárhozott, te drága

Dsida Jenő menyasszonyával, Imbery Melindával

 Amikor a Psalmust 1936 nyarán felolvasta a 
marosvécsi írótalálkozó résztvevőinek, könny 
volt mindenki szemében. Majd felállt Kós Károly, 
barázdás arcán hullottak a könnyek, odament 
Dsida Jenőhöz, megölelte, és azt mondta neki: „Te 
taknyos, hogy mersz ilyen szépet írni!” 

Török Ferenc
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Gyapjú kabáttá vált 
történet

Kégl Ildikó

A nő nyolc éve nem mert halászle-
vet főzni. Halászlevet enni sem mert. 
Bizonyos ételek elfogyasztásához bá-
torság kell! Mert vannak ételek, amik 
legyenek bármennyire zsírosak, erő-
sen fűszerezettek, mégis könyebb azo-
kat megemészteni a gyomornak, mint 
a hozzátapadt emlékeket feldolgoz-
ni a léleknek. Tudta ezt a nő is, ezért 
hát pontosan nyolc esztendeje ő a ha-
lászlevet mint szót, mint ételt és mint 
emléket végérvényesen kitörölte éle-
te szótárából. Éldegélt hát így; eggyel 
kevesebb étellel, eggyel kevesebb szó-
val és eggyel kevesebb emlékkel. Nem 
nagyon gondolkozott azon, hogy egy-
gyel több étellel, eggyel több szóval és 
eggyel több emlékkel boldogabb len-
ne- e? 

De ez az illat. Ez az illat, ami most az 
étteremben felé áradt, és amit akarat-
lanul belélegzett, lavinát indított el. Vá-
ratlanul csapta meg az illat, amitől tes-
te öntudatlanul megfeszült. 

Először csak az étel jutott eszébe, 
aminek az illatát megérezte, majd a 
szó, ami az étel nevét jelölte, míg vé-
gül egy emlék. Az illat többé nemcsak 
illat volt. A halászlének szerelemillata 
lett. A szerelemillat materializálódott 
és ecsetet fogott – mintha csak egy 
termékeny festő lenne –, hogy képe-
ket alkosson a nő fejében. Festett, csak 
festett mániákus kreativitással, meg-
hökkentő produktivitással, ahogyan 
csak a legtébolyultabb zsenik képe-
sek alkotni, ahogyan Van Gogh festett. 
Egyetlen pillanat alatt képek tucatjai 
léptek elő a semmiből, hogy egymás-
ba kapaszkodjanak. Az egymásba ka-
paszkodott emlékképekből aztán tör-
ténet sarjadt. Történet, amiről azt hit-
te, rég nincs már. Történet, amit egy-
kor halottnak nyilvánított, ezért úgy 
érezte helyesnek, ha nem tagadja meg 
tőle a tisztességes temetést. Kisírt és ki 
nem sírt könnyek között ásónyomról-
ásónyomra haladva a lehető legmé-
lyebbre temetette magában a törté-
netet a férfivel együtt, akit nem mert 
szeretni. A nő elhitte, hogy ezt a tör-

ténetet elhantolta, megsiratta, többé 
nincsen vele dolga. Most mégis itt vol-
tak az egymásba kapaszkodó emlék-
képek. Mind-mind a felszínre másztak, 
hogy szembenézzenek a nővel. Bele-
bámultak a nő szemébe. Olyan szug-
gesztíven és életszagúan néztek far-
kasszemet a nővel, hogy nem lehe-
tett nem észrevenni azokat. Ám ab-
ban a pillanatban, ahogyan a nő ész-
lelte ezeket az emlékeket, azok hirte-
lenmód átalakultak. Már nem emlékek 
voltak; újra valósággá váltak. 

Újra létezett a férfi. A férfi, akivel ha-
lászlevet lehetett enni. Akivel úgy iga-
zán jól lehetett enni, ösztönösen, ál-
arc nélkül, a kultúra mázából lekapar-
va kicsit, ahogyan egy jól nevelt em-
ber sohasem eszik, étteremben leg-
alább is nem. Akivel örömmel lehe-
tett enni, felszabadultan, mohón, gát-
lástalanul kiélvezve mindazokat az íze-
ket és aromákat, amivel az élet megkí-
nálja a szerencséseket. Akivel le lehe-
tett enni az abroszt, és cinkosan együtt 
nevetni, hangosan, hahotázva röhög-
ni azon, amin egy rendes nő, egy iga-
zi háziasszony sosem nevet, inkább fel-
háborodik. Akivel – mint valami gyer-
meki csinytevés cinkosaként – együtt 

lehetett végignézni beavatkozás nél-
kül, ahogy a merőkanál pereméről vé-
gigfut a pirospaprikás lé, majd nagy 
kövér golyóként elidőzik picit a kanál 
alján, hogy végül pimaszul lecsöppen-
jen a hófehér asztalterítőre. Ők ketten 
egymásnak voltak az étel és az élet.  

„Életem végéig veled akarok enni!” 
Te vagy az a nő, aki életté tetted az üres 
létezésemet! Tudod? – mondogatta 
ilyenkor a férfi a nőnek, aki válasz he-
lyett csak kacéran mosolygott.

 
Most maga előtt látta a férfit. Látta 

a férfi borostás arcát, szürke szemeit. 
Hallotta mély hangját, amint zaklatot-
tan meséli: „álmomban nem ettél ve-
lem. Nem te ettél velem. Volt egy ház, 
benne egy nő, gyerekeim is voltak, ta-
lán kettő, vagy három, nem is tudom, 
de valahogy...nem olyan életet éltem, 
amit akarnék magamnak! Nem voltál 
ott, érted!? Kényelmes, nagy ház volt, 
úgy emlékszem három szintes. Klassz 
járgány a garázsban. Én a legfelső eme-
leten zuhanyoztam és néztem egy ké-
pet a mosógép tetején. Egy barna fe-
nyőkeretbe zárt fényképet ötéves for-
ma kislányról, ahogy egy elefánt hátán 
ül... Őrület! Annyira valóságosnak tűnt! 
Aranyos volt a kislány, helyes kis arca 
volt, de...! Ó, te jó ég! Mit érne az egész 
nélküled? Az a nő, aki bekopogott 
a fürdőszoba ajtaján és szólt , hogy 
„kész a reggeli” a feleségem volt. A fe-
leségem volt, de nem te voltál az! Ér-
ted?”- ismételgette a férfi kétségbees-
ve, miközben szorosan magához húz-
ta a nőt! Most nem úgy ölelte, ahogy 
máskor. Megnyugvást remélve ölelte. 
Mintha nem is a gyönyörű, formás tes-(Szemán Petra rajza)
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tet szorította volna magához, hanem a 
nő lelkét. Minden félelmét, rémálmát 
ki akart ölelni magából. Úgy érezte, mi-
nél erősebben öleli a nőt, annál mesz-
szebbre tudja lökni ezt az álomképet. 
Az ölelésből jövőt akart építeni ma-
guknak. „Nem kell a nagy ház, nem kell 
a luxusjárgány, ha nem vagy ott. Nem 
kell az az élet, amiben nem vagy ott 
velem! Semmi nem kell abból a tetves, 
mocsárszagú, pettyhüdt létezésből”– 
hadarta a férfi egyre zaklatottabban, 
majd tovább mesélte álmát. 

„Ahogy reggeliztünk ott a felesé-
gem és a gyerekek, minden rendben 
volt, tiszta szobák, helyes, jól nevelt 
lurkók... De ahogy megláttam maga-
mat álmomban. Az nem én voltam. 
Nem akarok olyan lenni! Nem akarnék 
olyan lenni! Csak ültem ott üveges sze-
mekkel, mereven, szótlanul, nyomorul-
tan, mintha nem is egy családi regge-
libe csöppentem volna, hanem valami 
tovább nem odázható üzleti tárgyalás-
ba, ahol egy igencsak kellemetlen té-
mát kell megvitatni! Miután megettem 
a reggelimet, gépiesen elköszöntem 
ettől az álombéli családomtól és örül-
tem, igen tiszta szívemből örültem, 
hogy végre kiléphetek az ajtón. Hogy 
végleg elmentem, vagy csak munká-
ba indultam, nem tudom, az nem de-
rült ki az álomból. De jó érzéssel töltött 
el, hogy talán csak pár órácskára, ta-
lán végleg, lerázhatom magamról ezt 
a rámkényszerített életet” – mesélte a 
férfi nyugtalanul, rémült tekintettel. 

„Jajj, olyan felkavaró álom volt ez, 
mintha nem is álom lett volna valójá-
ban, hanem valamiféle intuíció. Egy 
előrevetített élet. Valóságba öltözött 
sejtelem! Akármi is volt, felkavart, ro-
hadtul felkavart” – mondta, és megint 
magához húzta a nőt.

 
A nő most, hogy újraélte ezt az el-

hantolt valóságot érezte magán a fér-
fi kezét; karjának kétségbeesésből szü-
letett vad szorítását, ujjainak féltésből 
sarjadt erős markolását. A férfi akkor 
belemarkolta a nőbe minden szerel-
mét és beleszoritott egy érintésnyit a 
végtelenből. 

A nő boldog volt akkor, hogy érez-
hette a végtelent. Boldog volt és meg-
ijedt egyszerre! Megijedt a férfi szerel-
métől. Attól ijedt meg, hogy ilyen so-
kat jelent valakinek. Mindig arra vá-
gyott, hogy egyszer egy férfi ilyene-

ket mondjon majd neki. Hogy épp egy 
ilyen férfi mondjon neki épp ilyene-
ket. Hogy egyszer egy férfinek majd 
ő jelentse a mindent. Most, hogy el-
jött a férfi, akiről annyi éven át ábrán-
dozott, megijedt mégis. „Micsoda fele-
lősség szeretve lenni” – gondolta a nő. 
Nagy feladat egy férfi számára a min-
dent jelenteni. Elképzelte magát min-
denként, és megrémült ettől a szerep-
től. „Nem hinném, hogy alkalmas len-
nék erre a feladatra.” Végignézett ön-
magán és egyre biztosabb volt benne, 
hogy hiányzik belőle pár összetevő, 
ami alapvető fontosságú ahhoz, hogy 
ő Minden legyen. A nő akkor még nem 
értette, a nagy szerelmeknél nem az 
számít, hogy elvállalja-e ezt a szerepet, 
hanem az, hogy a férfi ráosztotta. Azt 
ugyanakkor kellőképpen megértet-
te, hogy ilyen szerepet az életben csak 
egyszer oszt ki egy férfi. Megrémült et-
től és megfutamodott. 

A halászlé a szerelemre emlékeztet-
te, ami elől megfutamodott. Felkavar-
ta a történet, távozott hát a szerelem-
szagú étteremből és sétált egyet a fa-
gyos, téli estében. Hideg volt, nehe-
zen bírható, metsző hideg. A nő úgy 
érezte, ez a dermesztő levegő, ami 
megfagyasztotta a víztócsát a járdán, 
képes megfagyasztani a vérét, a bő-
rét, a csontját, a lelkét is. Más is így 
gondolhatta, mert senki sem sétált 
rajta kívül a decemberi estében. Az 
a kevés ember, aki az utcán volt, me-
nekülve lépkedett, versenyt futva a 
zord, hideg, reménytelen idővel. A nő 
is vacogott, mégis lassan, ráérősen sé-
tált, elnyújtva lépteit és gondolatait. 
S ahogy elnyújtott léptekkel és gon-
dolatokkal barangolt a fagyos léte-
zésben, azt vette észre, hogy kezd fel-
melegedni. Mintha valami fűtené be-
lülről. Pedig ő csak emlékezett. Emlé-
kezett arra, hogy volt egyszer egy fér-
fi, akinek ő a mindent jelentette. Aki 
a puszta gondolattól kétségbeesett, 
hogy nélküle kell élnie. Aki adott neki 
egy darabot abból az érzésből, amit 
mindannyian keresünk. És minél in-
kább emlékezett, annál inkább mele-
gedett. A történet gyapjúkabáttá vált 
és puha, meleg lepelként védelmezte 
a nő testét és lelkét. 

A nő ettől kezdve mert halászlevet 
enni. Halászlevet főzni is mert! És azóta 
a leghidegebb napokon, amikor vacog 
a lélek, előveszi a történetet, hogy be-
takarózzon vele.

B. Mester Éva

Bükki túra
Barátnőm csábít,
legyél a párom!
Erdei ösvény,
dédesi várrom.

Kis bükki túra,
hét kilométer.
(Tíznél is több volt,
sőt, hússzal ért fel.)

Kísért az úton
néhány versláb is,
hegyoldal nyakán
sziklakaláris,

lilavirágok
bongó harangja,
repül az égig
gombák kalapja.

Sok a kidőlt fa,
három a vándor,
folyadék sincs már,
messze a tábor.

Fárad a boka,
remeg a térd is,
ezt a kalandot
túléljük mégis.

Úttalan utunk 
szikla csipkézi,
lihegő léptünk
keselyű méri.

Katonák helyett
kőkupac várt ránk.
Nem szaporodtak
özvegyek, árvák.

De, megcsináltuk!
Diadalmámor!
Bogácsi bor old
az izomlázon.
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Kutatjuk a múltat
Kevés nemzet mondhatja el magáról, 

hogy az államiságát szimbolizáló kora-
beli, első világi székhelyét, azt a későb-
bi utódok nem tudják helyén nevesíteni.

A magyar őstörténet talán legfonto-
sabb épített környezetét, nevezetesen 
Buda várának, Fehéregyházának, Fe-
hér Máriának a helyét, környezeti ki-
terjedését már a középkortól sokan 
próbálták meghatározni. Az 1848/49-es 
forradalom, s az azt közvetlenül meg-
előző reformkor, majd az osztrák im-
périum nyomása, az államiságunk mil-
lenniuma adta meg a nemzeti önazo-
nosítás nagy igényét. Újabban a közel-
múlt rendszerváltoztatását megelőző 
néhány évtized újabb hullámát hozta 
a lelkes keresésnek. A sokoldalú meg-
közelítésnek köszönhetően a történeti 
elemezések és a földrajzi meghatározá-
sok elég nagy pontossággal megjelöl-
ték azt a földrajzi környezetet, mely ma-
gába foglalja ezt a hatalmas, bizonyo-
san szakrális épített környezetet.

Tankönyveinkben talán az egyetlen 
biztos pont Buda történetében, hogy 
IV. Béla 1256-ban költözött be a mai Bu-
dai várba, mely a Rondellától a Dísz térig 
terjedt. Nevezték ezt akkor Új Budának 
(Neue Ofen, Nova Buda), megkülön-
böztetve a régi Budától, melyben neves 
királyunk 1241-ig élt, melynek újjáépítés-
be Dalmáciából való visszatérése után 
még belevágott. De 1245-től már az új 
vár építésébe kezdett. Talán itt érdemes 
megemlítenem azt a tényt, mely szerint 
IV. Béla a Duna partján, az Új Buda és Vi-
segrád között építtette fel azt a királyné-
ja számára készült várat, melyben Mátyás 
király második felesége, Beatrix is lakott.

A régi Budát a korabeli leírások 
Atilla/Etele, Fehérvár nevek mel-
lett a latin Vetus Buda, Buda Vetus, 
a germán eredtű Etzilburg, Alt Ofen, 
Stuelweisenburg néven illetik. Térké-
peken a mai Budától északabbra jelölik, 
s Pilismaróttól a Hármashatár hegy kele-
ti tövénél jegyzett kisebb garnizon (sicc!) 
környékén vélik megtalálni. Az bizonyos, 
hogy a térképeken Szentendre után a 
Duna jobb partján, attól mélyebben, he-
gyes környezetben ábrázolják. Tőle fo-
lyásirányban a Dunához közel Sicambria 
néven ősi települést jelöl néhány térkép, 
s a sorrendjük az osztrák impériumig kö-
vetkezetesen nyomon követhető. Tehát 

az Esztergom (Strigonium – Visegrád/
Plintenburg – Szentendre – Alt Ofen – 
Sicambria – Herculea Aqua/Aquincum – 
Neue Ofen nevezéktani sorrend egészen 
Müller Ignác térképéig (1770-as évek tá-
jékán) bizonyosan állandó. Alt Ofen ezen 
a térképen a mai Budához közelebb ke-
rül, azaz Aquincum alatt, mintegy 8 km-
el délebbre ábrázolják.

Fontos térképi adat Fehéregyhá-
za (Alba Ecclesia, Weiskirchen) jelölé-
se, melyet feldolgozott formában a kö-
zépiskolai atlasz Magyarország kultúrája 
a 14. században címmel ábrázolt térkép 
kiemelésében, 1395-ös dátummal illet-
nek. Hely megjelölése a fentebb említett 
Sicambria magasságába vélelmezhető, 
meglehet, hogy annak helyén szerepel. 
Térképen e két helységnév együtt nem 
szerepel. Legkorábban Anonymus Gesta 
Hungarorumában olvashatunk róla, s 
Rupp Jakab gyűjteményes, a 13-18. szá-
zadokat felölelő térképén Megyeri Fe-
héregyház néven találkozhatunk véle. 
Az Árpád és az Árpádok, fejedelmünk 
halálának ezredik évfordulóján kiadott 
gyűjteményes munkában (Árpád halála 
fejezetében) a keresett fejedelmi sír kap-
csán Fehéregyháza helyének Budakalász 
környékén magas hegyek tövében lévő 
előhegy (promontorio) három dimenzi-
ós vizionálása is megtörténik. Annak el-
lenére, hogy a szerző e műben csak az 
irodalmi adatok birtokában írta meg a 
rábízott fejezetet!

A fenti történelmi-földrajzi prológust 
csupán időbeni-térbeli vizuális alapnak 
szánom. Első azonosításaim történeti is-
meretek hiányában gyakorlati ökológi-
ai megfigyelések, észlelések alapján tör-
téntek, s csak az idő teltével tudtam tá-
maszkodni az írott és ábrázolt anyagok 
adta szakirodalmi lehetőségekre.

1. Régi/Ősi Buda – Budakalász 
határában

Az Árpád és az Árpádok c. gyűjtemé-
nyes műben vizionált, az Ezüst-Kevély 
keleti előterében lévő neve sincs(!) elő-
hegy csonkolt tetején leltem fel a várat 
2005. szeptember 24-én. Ismeretek hi-
ányában sportolói és baráti köröm se-
gítségével, Bradák Károly: Fehérvár – Fe-
hér Folt c. történelmi elemzésében jutot-
tam hozzá alapinformációkhoz, de eb-
ből a könyvből akkor csak részben tud-
tam azonosítani.

A helyszín öko-morfológiai alapokon 
pontosan azonosítható a Tizenötéves 
Háború idején készült, a Karlsruhe-i 
könyvtárban őrzött olasz feliratú ka-
tonai vázlatrajzzal, valamint a párizsi 
könyvtárban őrzött metszettel is. Hosz-
szanti tájolása: az alapfal DNY-ÉK irá-
nyú, hosszanti tengelye így DK-ÉNY irá-
nyú. Pontos koordinátáit a FÖMI mun-
katársai jelenleg mérik fel.

 A belső vár területét 60-70 éve tele-
pített fekete fenyő és vegyes lombhul-
lató fa- és cserjeállomány borítja. Belső 
U alakú udvara szabad térállású.

Legmagasabb pontja 274 m, a kora-
beli metszeteken lévő gótikus jegyeket 
magán viselő templom fal alapjai, s a 
ledöntött faragott falmaradványok je-
lenleg is láthatóak. A szentélyben, kö-
zel a csonkolt hegytető pereméhez 271 
m szinten állandó víznyerést adó, ol-
dott sókat tartalmazó rétegvíz víznye-
rő hely van.

Az U alakú, a vár DNYi részén lévő vár-
árokban, annak törmeléktől történt ki-
tisztítása után egy lefedett alagút lejá-
ratot találtunk, melyet kiszabadítva 4 
m mélyen egy oldalirányba hajló 14 m 
hosszú ember által vájt járatot (2006-
2008) dr. Kovács Tamás barlangászaival 
bontottunk ki. A járatban visszatemetés 
során alakított, mértani paraméterek-
kel jellemezhető faragott kövek kerü-
letek elő. Az ÉNY-i csúcs előtt, egy dél-
ről árnyékoló sziklafal mögött, egy má-
sik rétegvíz lelő hely látható. Infravörös 
felvételeken, alkalmas időben láttatha-
tó a rétegvíz áramlás eredése.

Számos, a 16. sz. vége és a 17. szá-
zadban készült, többnyire Alt Ofen és 
Stoelweissenburg néven bemutatott 
metszetek tájolása, funkcionális ábrá-
zolása is – idealizálás nélkül – ide azo-
nosítható.

2009-ben Budakalász várossá szen-
telésének alkalmából, az alapfal Üröm-
Sadove felé eső részén, az 5 m széles 
30x30 méteres bástya falban kereszt-
szelvény feltárást végeztünk. Fanyelű 
kardmarkolat maradványt, levágott bal 
felsőkar csont csonkot, Mátyás korabe-
li cserép darabokat, egy emberi lábszár 
csontot és egyéb üveg, cserép marad-
ványt találtunk.

Bár a metszeteken többnyire nyo-
mon követhető a korabeli felső-vár, kö-
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zép-vár, alsó-vár szerkezet, a falak nyo-
mai a helyszínen is többé kevésbé lát-
tathatóak, mégis a már említett két do-
kumentum ( a párizsi és a Karlsruhe-i) 
két külső városrésze hasonlatossága ér-
demel még említést a pontos azonosí-
táshoz.

A magas hegyek a Kevélyeket jelen-
tik. Az olasz katonai vázlatrajz az Ezüst-
hegy felől készült, Vác irányába láttatja 
a tájat, jó betekintést ad a vár szerke-
zetére: vasalólap alakú vár, benne Citta 
di Alba Regale felirattal. Jobb oldalán 
az Új Buda irányában négy bátyára tá-
maszkodó, a vár alapjára visszahajló 
trapéz alakzatot követő, DK felé tekin-
tő külső városfallal. A négy bástya kö-
zötti falszakaszból egyet, 3.-4. tag kö-
zöttit kibontottuk, láthatóvá tettük. A 
vázlatrajz bal felső részén lévő három 
bástyában végződő külső városfalat is 
sikerült helyén azonosítani: a közpon-
ti felső-várhoz, a kőbánya felől vissza-
hajló fal maradványait a járhatatlan és 
mérhetetlen bozótban nyomon követ-
ni nem tudtuk.

A vár utolsó, végső formáját a 17. 
sz. közepén nyerte vissza, s ezt a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumban őrzött olasz 
metszet Citta di Alba Regale in Ongaria 
felirattal őrzi meg számunkra. Székes-
fehérvárt kutatók ezt a metszetet (is) 
idealizáltnak nevezik. Azonban annak 
két hátsó központi falra ráépített és 
az egy első önálló udvarának rajzolata 
valamennyi FÖMI felvételen kivehető. 
A vár egyetlen kapuja, mely Buda felé 
néz, mögötti kis apró török épületek 
szinte mindegyike alapjaiban a hely-
színen azonosítható.

Városfal
A négybástyás külső várfalhoz csatla-

kozó városfalat a dombhát tetején cc. 
450 m hosszúságban tisztítottuk ki, 
részben kibontottuk a kőtörmelék alól. 
A korabeli falmaradványok csak rész-
ben lelhetők fel, a művelés során an-
nak felső, várfalhoz illeszkedő szakasza 
csak a műhold és a FÖMI digitális/infra 
képein igazolható.

Ezen a területen a városfal (mely a 
mongol invázió előtt működhetett, ké-
sőbbi metszeteken csak jelzik a vonula-
tát) mentén, a 2012-ben saját készíté-
sű (Dr. Kováts László Dezső infra kame-
rájával) légi felvételeken azonosítható 
lett az 1595-től többször is ábrázolt tö-
rök temető, vélhetően a dzsámival. Fel-
jebb, a déli külső várudvarban pedig a 

metszeteken néhol nevesített zsinagó-
ga alakja, helye is felismerhető.

A városfal török temetővel átellenes, 
részben fekete fenyővel borított felszí-
ne a légi felvételek alapján nagyobb 
épület-együttes alapjait rejti.

A Kevélyek nyugati oldalán, Pilis-
borosjenő határában egy hosszabb vá-
rosfalból, egy értékelhető szakaszt (kb. 
350 m) Tamáska Péter négy évvel ez-
előtt már láthatóvá tett.

Kürtők
A budakalászi kőbánya római kori ré-

sze határán 2003-2007 között három 
különös kürtőt leltem meg. Valameny-
nyire jellemző volt az un. kémény ef-
fektus (nagy hidegben jégkristályok-
ká váló pára kifúvás). Azaz falain kö-
teles kapaszkodáshoz kiépített tapo-
só fülkék vannak kialakítva, belsejük-
ben a forrásvízi mészkő ellenére víz-
kő kiválásnak nyomai nem fellelhető-
ek. A bányához közeliben oldaljárat ki-
állót bontottunk ki, melyből utólag be-
temetett lépcsősor vezetett a bánya 
felett emelkedő vár irányába. A hely-
meghatározás alapján még egy negye-
dik kürtő is vélelmezhető, s így ez ha-
sonítható (méreteiben és eloszlását il-
letően is) a Mezopotámiában anno ki-
épített qanat vízcsapoló  rendszerhez. 
Mélységük 16-22 m.

Kolostor
(Budakalász-(H)Ajmenica)

Levéltári adatok szerint I.(Szent) Ist-
ván a bolgár hadjáratokból szerzett ja-
vakból nem csak nagyméretű templo-
mot épített, de nevéhez fűződik a vár 
alatti fennsíkon, a térítés idejében ala-
pított kolostor építése is. Ezt a kolostort 
romjaiból Mátyás újíttatta fel, s lakta be 
közel száz pálos szerzetes.

Ennek helyét, a kolostor belső ud-
varának két átellenes sarkában épített 
kút maradványain tenyésző nád és fü-
zes állomány árulta el számomra. Má-
tyás leírása pontos volt: a kolostor ud-
varon kívüli kis kápolna falait, támfa-
lait, sekrestyéjét ma is a tövises iglice 
borítása mutatja meg. Nagy méretét 
az infra és orto fotókon túl, normál ka-
merával készült képeken és űrfelvéte-
leken is láthatjuk. Az infra és az űrfel-
vételeken még a kolostor Barát patak 
felőli irányában épített feljáró alapjai-
nak a rajzolata is pontosan kirajzolódik. 
Johann Daniel Homagius metszetén az 
előhegyen lévő vár alatt a kép jobb kö-
zépső részén láthatóak romjai.

Királynői vár
(Budakalász – Békásmegyer közötti  

Ezüst hegy)
Három különböző időpontban ké-

szült metszet (P. Zimmermann, 1595; 
Bajor, 1601; Dillich,1687-1700) hasonló 
módon ábrázolja. Közös bennük, hogy 
a rajzokon a Gellért hegy, a Sas, a Má-
tyás hegyek, az aquincumi aqua ductus, 
s a várat hordozó domb vonulata egy-
aránt azonos. A Duna abban az időben e 
domb vonulata alatt, ma is nyomon kö-
vethető módon kijárt annak lábához.

A Szentendrére átvezető korabeli út 
ma is ezt a nyomvonalat követi. Kálti 
Márk Képes Krónikájában a Fehér ló le-
gendáját illusztráló iniciáléján is meg-
örökíti azt. J. D. Homagius mester met-
szete a leginkább használható ennek a 
várnak (a kép bal elülső szélén felében 
látható), és fentebb említett létesítmé-
nyek korabeli létének a bizonyítására!

E területen annak beépítettsége okán 
kutatást nem végeztünk.

Árpád sírja
(Nagy-Kevély – Ezüst-Kevély hármas 

forrása alatti kőbánya)
Kutatásom legszebb darabja. A Gesta 

és Győrffy György helymeghatározása 
(vélhetően) igazolja majd korábbi, min-
den előzetes ismeret nélküli fejedel-
mi sír vélelmezésemet. Kováts profesz-
szor legelső infra felvétele azonnal mu-
tatta a bányafal mögötti vélt üreg va-
lós lehetőségét. A sok száz esztendeje 
felhagyott bányaművelés belső teré-
ben épített környezetben Árpád feje-
delem végső nyughelyét vélelmezem. 
Mágnes radaros, ipari tomográfos, és 
direkt fúrásos mérések után még újabb 
szelvény mérések kellenek a vélt belső 
üreg 3D-s ábrázolásához.

Győrffy György Fehéregyháza fölé bá-
nyában véli, Thaly Kálmán Budakalász/
Weisskirchen felett kápolnával megje-
lölt helyen véli a fejedelmi sírokat. Ér-
dekes hasonlításra ad lehetőséget az 
1500-as évek közepén írt Krakkó Kó-
dex, melyben a tárnoki csatában elesett 
hun kapitányokat (Keve, Réva, Kadocsa) 
Sicambria, Keveháza fölé kőhalmok alá 
viszik eltemetni. Attila temetését (453) is 
ide, Keveháza településhez köti a szerző.

A vélt sírhelyen lehumuszoláson kí-
vül régészeti jellegű feltárást nem vé-
gezhettünk.

Dr. Lánszki Imre
(A szerző mezőkövesdi  
származású ökológus)
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Az „elveszett” Szent Korona hazatérése
Negyven éves évfordulója volt 2018. 

január 6-án annak, hogy az Egyesült Ál-
lamokból visszakaptuk a Magyar Koro-
nát, a koronázási jelvényekkel együtt. 

Ebből az alkalomból érdemes egy ki-
csit körüljárni a korona keletkezését és 
a történelmi helyzetet, amelyben létre-
jött. Természetesen nem teljes részle-
tességgel, mivel a cikk szerzője nem tu-
dományos kutató és a kedves újságunk 
sem szakfolyóírat. A koronáról könyvet 
írtak már az arra hívatott tudorok, sőt a 
koronához szorosan kapcsolódó Koro-
naőrségről is.

1978-ban az USA elnöke Jimmy Carter 
volt, s ő mint baptista, másképp gondol-
kodott a felbecsülhetetlen értékű nem-
zeti ereklyéinkről.

Az amerikai kormányben dúlt a vita a 
visszadásról pro és kontra, de Carter el-
nök eltökéltsége győzött!

Géza magyar nagyfejedelem volt, 972-
től 997-ig. Géza és Sarolta fia volt Vajk, a 
későbbi István, keresztény magyar állam 
megteremtője. Vajk 975-ben született 
Esztergomban, meghalt 1038-ban Szé-
kesfehérváron, ahol jelenleg is nyugszik. 
Élt 63 évet.

István mikor megnősült Gizella Liudolf 
bajor hercegnőt, II. (Civakodó) Henrik 
bajor herceg lányát vette feleségül. Há-
zasságukból több gyermek is született, 
(számos forrás szerint öt, három lány, két 
fiú, Ottó és Henrik, akit később Imrének 
neveztek). Ottó korán meghalt, Imre pe-
dig 1031-ben egy vadászat során. 

István nemcsak államalapító volt, de 
bölcs államférfi is, mert példamutató in-
telmeket adott Imre fiának az országba 
bejövő idegenek fogadásáról. Kár, hogy 
néhány politikus a későbbi századokban 
nem vette a fáradtságot, hogy ezeket a 
bölcs intelmeket elolvassa.

A Magyar Korona keletkezésének kö-
rülményeit az akkori történelmi viszo-
nyok hozták létre.

A magyarok kalandozásai Nyugat-Eu-
rópában Pármáig, Párizsig, sőt a német 
nagyhercegségekben az Enns folyóig 
kiterjedtek. Ezek rabló hadjára tok vol-
tak, rengeteg áldozattal. 998-ra a német 
hercegségek megelégelték a magya-
rok rendszeres kártételét és összefogtak. 
Ekkor Ausburgnál hatalmas vereséget 
mértek a magyarokra. Csak néhány hír-
vivőt engedtek haza, megvakítva. Üzen-
tek velük valami nagyon vészjóslót, ami-

től István rádöbbent: a kalandozásokat 
folytatni tovább nem lehet. Aránylag ha-
mar megtalálta a megoldást: keresztény 
államot kell létrehozni, vagyis a vallás ál-
tal meg kell szelíditeni a vad és nomád 
magyarokat. István felvette a kapcsola-
tot a Vatikánnal, hittérítőket kérve a Pá-
pától.

Kemény térítési időszak következett, 
amit István karddal, vasakarattal vég-
rehajtott. A cél érdekében még uno-
katestvérének, Vazulnak a szemét sem 
kimélte. Amikor minden tíz falu felépí-
tette a maga templomát és eltartotta ka-
tolikus papjait, Szilveszter pápa küldött 
Istvánnak egy arany-koronát. Ezt a koro-
nát 1000 karácsonyára kapta.

A koronázás valószínűleg 1001 ele-
jén, Székesfehérváron történhetett meg. 
A korona, amely körbefutó 4 cm széles 
aranylemezből és rajta 2 db boltívbe 
hajtott kupolaszerű aranylemezből állt, 
a tetején a függőlegesen álló kereszttel.

Történelmünk során a koronát átépí-
tették, bővítették és drágakövekkel ékí-
tették. Titkok koronájának is nevezték az 
1000 év alatt, és nagyon sok viszontag-
ságon ment át. A Katolikus Keresztény 
Egyház megalakulása után István meg-
kapta az Apostoli Király címet, melynek 
jelentése: Isten által rendelt király.

István király alakította ki a vármegye 
rendszert és a Magyar Törvénytárt is 
Ő kezdte írni. A törzsek szövetségéből 
1028-tól a XX. sz-ig fennmaradó Magyar 
Államot Ő alapította. István 1038. au-
gusztus 15-én halt meg. 1771 óta halála 
napját eleinte augusztus 15-én, a későb-
biekben pedig augusztus 20-án nemze-
ti ünnepként ünnepeljük. Istvánt 1083-
ban szentté avatják Székesfehérváron.

Korona és a koronázási ékszerek tör-

ténelmünk során sok megpróbáltatás-
nak voltak kitéve. A korona tetején álló 
kereszt is egy földből való kiásás közben 
hajlott el valamelyik oldalirányba.

Érdekes momentum: ezt a keresz-
tet még a politika szele is képes jobbra, 
avagy balra elhajlítani.

1978-tól a rendszerváltásig, ha hiva-
talos kép jelent meg a koronáról, a ke-
reszt balra dőlt. A rendszerváltás után a 
hivatalos képeken pedig jobbra dől. Ér-
dekes jelenség ez, mert úgy látszik, hogy 
a kereszt dőlése attól függ, hogy előlről, 
vagy hátulról fényképezik!

A korona látható a mezőkövesdi Szent 
László plébánia oldalfalán is, egy töre-
dék képen a következő szöveggel:

-„Ebben a házban vándorként egykoron 
megpihentem. 1806.”

Tehát rövid ideig a Magyar Szent Koro-
na Mezőkövesden is lakott.

Néhány érdekesség még: 1944 októ-
berében a koronaőrök a Budai Várban a 
koronát elásták. Később Szálasi kiásatta 
és a koronára esküdött fel, mint nemzet-
vezető.

Az Ukrán Front előrehaladtával a ko-
ronát és a koronázási ékszereket Veszp-
rémbe, majd onnan Kőszegre menekí-
tették, majd tovább Ausztriába. Később 
amerikai katonák révén az USA-ba ke-
rült, majd 1978-ban újra vissza Magyar-
országra.

A leglényegesebb tudnivaló: Ilyen tör-
ténelmi ereklyéje egy nemzetnek sincs a 
világon! Ezért is tiszteljük és álljunk előt-
te vigyázban és megrendülve, levett fej-
fedővel.

Én is ezt tettem 20 évvel ezelőtt a Par-
lamentben.

Gál Mihály

Cyrus Vance akkori amerikai külügyminiszter vezette delegáció  
hozta viszza a Magyar Koronát
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Drabon József

Közeledő jelzések
Minden évem jelet fogó,
karomat ég felé kitárom, 
onnan jöhet rossz s minden jó,
így mindkettőt elvárhatom.

Jó volna még álmodozni,
de időm szárnyakon suhan,
ami szép volt, visszahozni,
oda már nem vezet utam.

Csak előre hajt az élet,
néha igazgyöngyöt talál,
ám szétfoszlik, semmivé lesz,
magány börtönébe bezár.

Mégsem vagyok számkivetve,
hiszem, hogy rám vigyáz az Úr,
ösztökél ő, jóra, szebbre,
ő az egyetlen igaz út. 

Bereti Gábor

Félénk dalocska    
Még alszik a május a földben,
s hallgat a dal, a tavaszról nem szól.
Holt havak rongya roskad a vékony
üvegű fészken. Bokrok ölében

éled a tél. Rőt avar roppan.
Dér horgol, mintát csíp a sötétre.
Virágzó torokkal a föld sebe
lázít. Varjú vitázik a szóval.

Még alszik a május a szívben, 
hol összefogódzva rím, s hóvirág 
vívják értünk az örök csatát.

Beáll a jég, s a kérgek alatt 
küzd ellene, harcol, forr a dalom;
mert ránk tört újra a középkor.

Czipott György

Csalogató
Éva gyere, játsszunk bújócskát –
érik a paradicsom!
Szálljon hamar, szívemre jóság,
fölveri fekete gyom.

Éva gyere, játsszunk fogócskát –
pille a kicsi virág!
Holnap soha, zárva valóság,
lángol egy mesevilág.



Kérded barátom, talán saj-
tónap táji udvariasság tőled ez 
az érdeklődés, bár nem tudom 
és nem is firtatom igazi okát, 
szóval kérdezed: kinek és miért írok évtizedek óta?

A KINEK kérdésre az a válaszom: elsősorban önma-
gamnak írok. A MIÉRTre adott feleletemben pedig szin-
tén ott a félreérthetetlen magyarázat: az írás is étkem, 
táplálékom, akár a kenyér és a só. Ugyanis táplálom az 
írással önmagamat. S a leírt gondolat ugyanúgy képes 
csillapítani bennem az éhség érzetét.

Nem kizárt, hogy amit én írok, az csak száraz kenyér, 
netán korpa. Azt pedig biztosan tudom – mert van ön-
kritikám –, hogy az én étkem semmiképpen nem mér-
hető össze az ínyencekkel. A babitsi lazaccal, a Krúdy-
féle töltött káposztákkal, a márais parfékkal. De ben-
nem ennek ellenére, akkor is elűzi – ideig-óráig min-
denképp – az éhségérzetet, akárcsak Szolzsenyicin hő-
seiben, a Gulágon a híg és langyos halleves.

De talán mégsem csak ezért veszek tollat a kezembe! 
Minden bizonnyal oka a becsvágy is. Igen, a hiúságom, 
a becsvágyam, mely reménykedve pislog ki belőlem, 
hogy hátha… hogy hátha akad más is, aki megkóstol-
ja ezt az étket, s ezzel éhét csillapítja. Hátha akadnak 
olyanok, akik bóklászásuk közben e papírra vetett so-
rokkal (is) elterelik figyelmüket a kevésbé óhajtottak-
tól… mondjuk a lelki bajokról, a szomorúságról, vagy 
arról, hogy fáznak.

De hogy más hasonlattal is éljek… hátha akad vala-
ki, aki az élet országútján bandukolva netán belebot-
lik… például egy kavicsba, ami az út szélén ott hever. 
S amit aztán – ni csak, egy kavics! Kiáltással – csodál-
kozva felvesz a porból. Nézegeti, forgatgatja, tenyeré-
vel melengeti.

Igen, reménykedem, hogy hátha történik valami 
ilyen csoda! Egyébként ebben reménykedik mindenki, 
aki ír vagy firkálgat valamiféle jel-üzenetet. S ha netán 
tényleg bekövetkezik e ritka pillanat, akkor már való-
ban van okom a boldogságra. S akkor már az sem szá-
mít, hogy néhány pillanat múlva a kavics jó messzire 
száll annak a másiknak a kezéből. Hisz még az eldobott 
kő után is utána néz az, aki azt előzőleg kézbe vette. S 

onnantól kezdve, hogy meglát-
ta, addig, amíg mondjuk egy 
csillogó víztükrön kacsázva le 
nem merült a mélybe, követi 

azt annak a másiknak a figyelme. Úgy is mondhatnám, 
valameddig figyel rám.

Persze, csak neked barátom elárulom, a becsvágy-
nál is erősebb óhaj a valakihez tartozás. Bennem ez a 
vágy mindennél erősebben él, ezért az elmondottakon 
túl él még bennem egy mindennél titkosabb remény is. 
Ez tényleg legeslegbelül fogant bennem, s rejtegetem 
is a világ szeme elől, hisz nem más ez, mint az álom. De 
éppen te ne tudnád, hogy álmodozni az egyedüli jó do-
log ezen a reménytelenül szürke világon!?

Olykor, ritkán, amikor nem zavar senki és elábrán-
dozhatok – fűben fekve, felhőket nézve –, arról fantá-
ziálok, hogy amit írok, azt a kavicsot, kavicsokat ta-
lán nem csak kézbe veszi valaki, talán nem csak for-
gatgatja, nézegeti, hanem némi töprengés után – ta-
lán éppen azért, mert megtetszett neki valamiért –, 
berakja a zsebébe és hazaviszi. És otthon őrzi, őrizgeti 
valameddig! Felteszi mondjuk egy polcra vagy a szek-
rénytetőre a csorbult findzsák, a körtebefőttek, a por-
lepte könyven és nippek közé. S néha, évente egyszer, 
talán éppen a húsvét előtti tavaszi nagytakarításkor, 
újra megtalálja. S mivel időközben teljesen meg is fe-
ledkezett róla, csodálkozva, de már ismerősként így 
kiált: nini, a kavics! Talán ezt mondja, s közben piri-
nyót el is mosolyodik.

S nem dob ki engem, akkor sem! Engem, a kavicsot! 
Illetve azt, ami a kavicsba én vagyok…! Hanem újra 
visszatesz a már portalanított polcra, a szekrénytető-
re, talán éppen nagycsütörtökön, s újra ad egy évnyi 
parányi esélyt. Esélyt arra, hogy továbbra is valakihez 
tartozónak érezzem magam, s ne maradjak egyedül. 
Mert egyedül az van, aki nem tartozik senkihez. Akire 
senki nem figyel.

Kérded, MIÉRT írok? Halld hát a feleletet! Az ember 
azért ír, bármit és bárhogyan (a késztetés, az inger a lé-
nyeges), szóval azért ír, hogy ne maradjon egyedül! Az 
írás nekünk S. O. S.

Save our souls! Mentsétek meg lelkeinket!

Daruszögi H. Imre

KINEK és MIÉRT?


