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Iharos
Iharos Sándor. Nem tudom, kinek mond még valamit ez a név?  

Talán az idősebb generáció néhány tagjának. Mert a fiataloknak 
már biztos, hogy nem.

Iharos Sándor az a mindmáig egyetlen magyar sportoló, akit 
az egész világ az év legjobb sportolójának választott meg, igaz 
nagyon régen, 1955-ben. Nem csoda, hogy híre mára lassan a fe-
ledés homályába vész.

Hogy nekem most miért jutott eszembe a máig leghíresebb 
magyar hosszútávfutó? Bevallom, nem a világcsúcsai miatt, amit 
egykoron sorra döntögetett. Persze azért is eszembe jutott volna, 
méghozzá az ugyancsak híres társaival, Rózsavölgyivel, Tábori-
val, Kovács Bütyökkel, Szentgálival. Vagy jeles mesterével, Iglódi 
Mihállyal egyetemben. Mert, azóta nincsennek magyar világ-
csúcsok az atlétikában, legfeljebb dopping bűnügyek.

De Iharos Sándorra most mégis egy másik emlékkép alapján 
gondoltam. Az is nagyon régen történt, amikor Vitray Tamás, az 
Ötszemközt című televíziós műsorában azt kérdezte tőle: „Egy 
ilyen világhírű, nagy tapasztalatokkal rendelkező sportember, 
miért nem vállal szerepet a magyar sportéletben?”

Mire Iharos – soha nem felejtem el – azt felelte: „Amíg a magyar 
sportban azok vannak döntő többségben, akik a sportból élnek, 
nem pedig azok, akik a sportért, addig én ott semmiféle szerep-
kört nem kívánok betölteni.”

Nos, azért jutott eszembe most Iharos Sándor! Mert amit ak-
kor, talán negyven évvel ezelőtt mondott, ma még igazabb, mint 
anno. Csupán szűkebb pátriánkban, Borsodban széttekintve is, 
találunk szép számmal „langyos vízbe pancsikáló” sportvezető-
ket. Akiket ráadásul dinamittal sem lehetne kirobbantani az egy-
kor egy tál lencséért vett pozíciójukból! Mert ahhoz foggal-kö-
römmel ragaszkodnak! Bár a sportágunk érdekeiért, a mind ma-
gasabb színvonal eléréséért küzdenének ilyen elánnal! De szá-
mukra sokkal inkább a sportból élés a lényeg, nem pedig a spor-
tért való munkálkodás.

Hogy kik ők? Csak tessék megnézni, megvizsgálni minden 
egyes sportág jelenlegi helyzetét, eredményeit, és azt tessék ösz-
szevetni – de nem a szomszéd faluéval, és nem a szomszéd me-
gyéjével! –, hanem Európával, a világgal! S akkor minden kide-
rül! Ha…

Ha egyáltalán akarjuk mi – bármilyen területen is – azt, hogy 
bárkiről kiderüljön az alkalmatlanság? Nem gondolom, hogy ezt 
nagyon akarnánk. Azt viszont tudom, mert látom, hogy Iharos és 
társai nyomát bottal ütheti a magyar sport, amely egyre inkább 
lemaradva, csak kocog, cammog utánuk. Tulajdonképpen nem 
tragédia ez, hiszen a sportban nem a győzelem a fontos, hanem 
a részvétel.

Részvétem.

Egy napra a bajusz fővárosa volt Kiskunfélegyháza, ahol 
tizedik alkalommal rendezték meg a Kunsági Bajuszfesz-
tivált, a Városalapítók Hete Hagyományőrző és Kulturális 
Fesztivál keretében.

A bajuszosok ünnepén megválasztották a Kunsági Ba-
juszkirályt is. A jubileumi versenyen több mint negyven 
bajuszos mérettette meg. A bajusz-szakáll kategóriában 
Palotai Attila, kifent kategóriában Pálfy Zoárd, természe-
tes kategóriában Kiss Mátyás, magyar bajusz kategóriá-
ban pedig Járomi Zsolt lett a győztes.

A kategória győztesek közül választották meg Kunsá-
gi Bajuszkirálynak a mezőkövesdi fafaragót, népi iparmű-
vészt, Kiss Mátyást. Gratulálunk, Matyi barátunknak!

A bajuszkirály
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Minden népnek, népcsoportnak megvannak a maguk tör-
ténelmi hősei. Alakjaikhoz legendák, regék, mondák kapcso-
lódnak, melyek az irántuk érzett népszeretet megnyilvánulá-
sai. Nehéz, de talán nem is szükséges szétválasztani a törté-
nelmi adatokat és a személyekhez kapcsolódó, fennmaradó 
adomákat, – hiszen a nép ajkán továbbélő emlékek valós gyö-
kerekből erednek.

Ilyen legenda övezi Mátyás király és a matyó nép kapcsolatát is: 
Tudvalévő, hogy Mátyás király állandó harcot vívott külső – belső 
ellenségeivel. Ebben a harcban leginkább a híres „Fekete sereg”-
ére támaszkodhatott. Seregének ellátásához Mezőkövesd népe is 
nagyban hozzájárult, – lévén igen jó mezőgazdasággal, termelés-
sel bírt. Sőt, még katonákat is adott a nagy királynak!

Elismerésül a király 1474 -ben városi rangot adott Mezőkö-
vesdnek, amely még egyéb kiváltságot is jelentett, Pl. adó-
könnyítést.

Mátyás maga is járt Mezőkövesden. Talán a „matyó” elneve-
zés is innen származtatható: Mátyás – matykó -matyó... Né-
hány tudor szerint a matyó csúfnév. A matyó nyelvhasználat 
szerint inkább becenév: Pl. Katalin – Kató, János – Janó, Má-
tyás – Matyó... A fiú gyermekeknek gyakran adták a Mátyás 
nevet.

A matyó nép sokáig színtiszta katolikus volt. Hűséges, szor-
galmas, büszke, tehetséges nép a kövesdi, leginkább mezőgaz-
dasággal, árutermeléssel foglalkoztak. Az innen kirajzó summá-
sok elismerést kaptak mindenfelé kitartásukért, munkájukért.

A hímzésviláguk pedig csodálatos. Színes motívumvilága, 
színbeli gazdagsága ma is él.

A város Mátyás iránti tiszteletét jelképezi az a 60 cm -es 
bronz mellszobor mely a Galéria előtti téren áll. 1969-ben 
Szomos László készítette. A városnapi ünnepség mindig e Má-
tyás-szobor koszorúzásával kezdődik.

(Személyes matyóság-élményeim csak pozitívak: Középis-
kolás éveim alatt atlétizáltam. A versenyeken úgy biztattak: 
„Hajrá kis matyó!” A matyó hímzésmintáknak is köszönhetem 
hogy felvettek az Iparművészeti Főiskolára. Az alakrajztaná-
rom a naplóbeli nevemen nem is ismert, négy év után is csak „ 
a matyó” voltam. A társaim, később a munkatársaim is irigyel-
tek az ősi gyökerekért.)

Legyünk büszkék történelmi múltunkra és „matyó” nevünkre!

Pető Margit

Pető Margit

Hagyományunk
 

Rege - rege
regő - rejtem
régi matyó
történelmem.
Királyunkról 
szól a monda:
Mátyás - Matykó
ős - legenda
mítosz - gyökér
     a nép ajkán
     mindmáig él...

Örökségünk
sziklavára 
Mátyás Király
igazsága:
„Törvény szerint
igaz már most
szabaddá teszem
e várost
hűségéért,
példát kövesd
én jó népem
Mezőkövesd.”

       Rege - rege

       regő - rejtem

       megöröklött 

       történelmem.
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Köszöntjük a 70 éves Fecske Csaba, 
József Attila-díjas költőt

Filip Gabriella

Születésnapi köszöntő helyett
Fecske Csaba csúnyán ír.
Bocs, Csaba, ez csak egy „piárfogás”! 

A hatáskeltés céljából és végett fogal-
mazódott meg az első mondat. Kis-
sé megkésett, de annál meghökken-
tőbb kijelentés. A személyes fülhúzás 
egyébként is megtörtént már a nap-
ján, a félhivatalos köszöntéseken is túl 
vagyunk. Most viszont az olvasókat 
kell megnyernünk. Nem biztos, hogy 
bárkit is érdekelne az ilyen és hasonló 
alkalmakkor szokásos méltatás. Pedig 
kezdődhetne azzal is ez az írás, hogy 
az idén 70 éves Fecske Csaba nagy-
szerű és népszerű költő, ráadásul régi 
barát, bölcs és bohém, játékos és ko-
moly – és még hosszan sorolhatnám. 
(Két flekket kért a szerkesztő!) És nem 
is lenne benne semmi túlzás! 

Fecske Csaba több műfajú szerző: 
ír verseket, prózákat, jegyzeteket is 
próbálgat. Bővebben: ír meséket, el-
beszéléseket, gyermekeknek és fel-
nőtteknek szánt költeményeket, fele-
ző tizenketteseket, időmértékes ver-
seket, limerickeket és haikukat, szo-
netteket és szabadjára engedett so-
rokat. Költőnk verseiben ott zeng a 
muzsika. Az ő megzenésített verse-
it is énekli Halász Judit, Kocsis Csaba, 
Vihula Mihajlo, a Kolompos együttes, 
a Hangraforgó. De még mielőtt fel-
idéznénk életútjának jelentősebb ál-
lomásait (Szögligettől a miskolci kö-
zépiskoláig és az avasi panelig), majd 
sorra vennénk kitüntetéseit, díjait (az 
önképzőkörben nyert Munkás ciga-
rettától a József Attila-díjig), térjünk 
inkább vissza a meglepetésnek szánt 
tételmondatra! 

Fecske Csaba csúnyán ír. Nem, nem 
a közönséges kifejezésekkel van baj. 
Igaz, ilyeneket is bőven találunk ver-
seiben. Szűkszavú embernek mond-
ja magát, tényleg nem sokat fecseg, 
inkább verseibe rejti gondolatait. Ott 

viszont bárkit és bármit nevén ne-
vez. Ha éppen úgy adódik, hogy Jó-
zsef és Potifárné története szonett-
be kívánkozik, akkor – kissé megté-
vesztő Apokrif-alcímmel – megírja: „A 
nőt látván dárdája fölmered / József pi-
rul jaj mi van ott alul / az asszony sik-
kant drágám el ne tedd / s a fürge kis 
kéz máris odanyúl…” De lapozzunk 
inkább! És mi van a következő olda-
lon?! Toldi! Toldi-átirat. „Hiába, a nép-
költészet az igazi költészet” – lelken-
dezhetnénk Petőfivel az Arany-hős-
re bukkanva. De már a cím is gyanús: 
Toldi csütörtököt mond. És elkezdődik 
a költemény: „ég a nap melegtől a ko-
pár szik sarja / Toldi csak henyél a me-
lót le se szarja…” Eddig és ne tovább! 
Nem lenne szerencsés, ha azt a látsza-
tot keltenénk, mintha költőnk ked-
venc témája a testiség lenne. Nagyon 
is foglalkoztatja a szellem, a lélek, a 
hit, a mindenség… Számtalan utalást 
találunk verseiben a Bibliára és olyan 
klasszikusokra, mint Puskin, Doszto-

jevszkij, Lorca, Arany János és persze 
Weöres Sándor. Megírta verses leve-
lét Kalász Lászlónak Szalonnára, szo-
nettet ajánlott Várady Szabolcsnak, 
Parti Nagy Lajosnak. A vidám sírver-
sei is pontosan mutatják, kiket tart 
fontosnak, és kik azok az írók, költők, 
szerkesztők, akikről feltételezte, hogy 
értik a humorát. Egyébként megír-
ta a saját sírfeliratát is, de az egyálta-
lán nem lett vidám, komolyan pedig 
használhatatlan. A hossza miatt sem 
felel meg a célnak, és hamis az önér-
tékelése. Ilyeneket ír: „…olykor szelle-
mes volt de néha csak pikírt / abban a 
hitben halt meg nem hiába élt / s ma 
már a kutya se kíváncsi rá mit írt”. 

Mindezek után, és egyáltalán nem 
ünneprontás céljából kijelenthetjük: 
Fecske Csaba időnként pontatlanul 
fogalmaz. Ráadásul mintha az összes 
verséből kiperegtek volna az írásjelek. 
Se vessző, se pont, se kérdőjel, sem-
mi… Még mondatkezdő nagybetű 
sincs mindig. Így aztán törhetjük a fe-
jünket, mint Katona József tragédiájá-
ban az összeesküvők, hogy mi legyen 
Gertrudissal, ha azt az üzenetet kap-
ják: „A királynét megölni nem kell fél-
netek jó lesz ha mindenki egyetért én 
nem ellenzem.” Szerencsére költőnk 
verseiben nincs ilyen komoly tétje a 
vesszőknek, az írásjeltelenség inkább 
csak lehetőség az olvasónak az ér-
telmezésre, az elmélyülésre. Így kez-
di például az Elhúznak a fecskék című 
szonettjét: „megannyi eleven csipesz 
fecskék / fogják a dróthoz pillanatra 
még / mit hajnalok áztattak s esték / a 
napfény-szítta ősz rőt szennyesét”. Tisz-
tán látható, értelmezhető őszi kép, át-
érezhető hangulat. Persze időigénye-
sebb az olvasás, mintha pontos – és 
vesszős – lenne a tagolás. 

Az ünnepelt

(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)

De ennyi szabadság neki is jár! Ese-
tünkben csak az írásával, pontosab-
ban a kézírásával van baj. Talán azért 
lett egyre olvashatatlanabb, mert már 
ő is leginkább csak a gépet veri. Vagy 
mert egyre több kötete és tisztelő-
je van, ezért gyakran hívják könyvbe-
mutatókra, író-olvasó találkozókra, és 
ilyenkor sokat kell dedikálnia.

Kár, hogy Fecske Csaba csúnyán ír, 
pedig a tőle kapott könyvek ajánlá-
sai is érdekesek lennének. A hagyo-
mányosnak mondható „barátsággal” 
és „tisztelettel” mellé mindig illeszt 
valami személyeset. Nagyon pateti-
kus hangulatban lehetett, amikor azt 
írta: „Találd meg azt a verset, amelyik 
miatt élni érdemes”. Előfordult, hogy 
a neve elé írt valami tréfás jelzőt, 
például „ficseri”, más helyen mintha 
„villásfarkú” lenne. De grafológus kel-
lene ahhoz, hogy kiderítsük, miért saj-
nálkozhatott, amikor arra jutott: „Kár, 
kár, mondta a varjú hangján Fecske.” 
Sajnos a többi ajánlást nem tudtam 
kiolvasni. 

Egyébként meg csak azt akartam 
írni: Isten éltesse az idén 70 éves Fecs-
ke Csabát!

Fecske Csaba

Hol voltam
Hol voltam, mikor még
nem voltam?
Előletek jól
elbújtam.
Pici búzamag,
az voltam,
ezüstcsillag egy
álomban.
Mi minden voltam
helyettem,
mielőtt meg nem
születtem!

Fecske Csaba

Gyerekköltők
Iskolahírű, mi több faluszerte is-

mert költő voltam már (a hátam mö-
gött Petőfi kettő), amikor kitépett ir-
kalapokra letisztázva elküldtem né-
hány veresemet Weöres Sándornak, 
akinek a verseit a Szabad Földből is-
mertem: „Csiribiri csiribiri / zabszal-
ma /két csillag közt / alszom ma”, „Éj-
mélyből fölzengő / csing-ling-ling 
– száncsengő” – és nagyon megsze-
rettem. Óvodába nem jártam, ahol 
Weöres-verseket tanulhattam vol-
na, ugyanis Szögligeten az én időm-
ben nem volt óvoda. Szüleim, nagy-
szüleim idejében volt, a tanácsházát 
az öregek óvodának hívták, régen az 
volt az óvoda, rajta maradt a név.

Költőségem úgy derült ki, hogy ta-
nító néni óra alatt versíráson kapott, 
mondhatnám fülön csípett, mint egy 
baracktolvajt. Elkobozta művemet, 
ráadásul megmutatta az igazgató-
nak, aki nagydarab, szigorú ember 
volt, balszerencsémre a számtant ta-
nította, ami ugye nem szokott az em-
ber legkedvesebb tantárgyai közé 
tartozni. – Te verseket írsz, óra alatt? 
– kérdezte vagy inkább állította dör-
mögő hangján, ez baljóslatúan han-
gozott, nem sok jóra számíthattam a 
jövőben. De mit ad Isten?!

A következő órán azt mondta, most 
pedig, amíg a többiek megoldják a 
feladatot, te verset írsz erről az érde-
kes természeti tüneményről, amikor 
a tavaszba visszarontott a tél. Legyen 
a címe: Márciusi hóesés. Megszüle-
tett a vers, amit Gyula bácsi fel is ol-
vasott. Így lepleződtem le, poéta ül a 
harmadik sorban, akit óra alatt olykor 
homlokon csókol a Múzsa.

A Szabad Föld szerkesztőségétől 
kértem meg a költő címét. Nagyon 
megörültem, hogy válaszra mélta-
tott. Valahogy úgy érezhettem ma-
gam, mint a mókus mogyorószüret 
idején. Bódultan olvasgattam dü-
löngő, a lapról leszaladó betűit, az it-
tas ember járására emlékeztető sora-
it. „Kedves öcsém!” – kezdődött a le-
vél, amelyben dicsérte ügyes ríme-
imet, a versek ritmusát. Pedagógi-
ai meggondolásból-e, vagy valóban 

így gondolta? Mindenesetre lovat 
adott alám. Akkor még nem tudhat-
tam, hogy ő mindenkit költőnek tar-
tott, aki vakaródzás helyett versírásra 
használta ceruzáját.

Dicsekedni fűnek-fának a levéllel, 
de senki sem tartotta olyan nagy do-
lognak levelet kapni Weöres Sándor-
tól. Miért, ki az, kérdezte valaki. Dur-
ván sárba taposták örömöm zsenge 
palántáját. 

A lányok hízelegtek, rágták a fü-
lemet, írjak nekik verset az emlék-
könyvükbe, lehetőleg szerelmeset. 
És én gyártottam is szorgalmasan 
a hazafias és szerelmes verseket, az 
ilyen klasszikus emlékkönyvi versek 
helyett, mint „a falon mászik egy pók 
meg egy légy, kívánom, hogy boldog 
légy”

A sikertől vérszemet kaptam: meg-
alapítottam az önképzőkört, amely-
nek nem tudom miért, csak fiúk le-
hettek a tagjai, és óra alatt műkö-
dött, akkor tartottuk a taggyűléseket. 
A következő ötletem – mint elnöknek 
– a verspályázat volt. a pályadíj egy 
csomag Munkás cigaretta volt, ami 
még azokat is versírásra ösztökélte, 
akiknek a hátán felállt a szőr, ha vers-
ről volt szó. Sok vers összegyűlt, ko-
csikerék nyikorgására emlékeztető rí-
mekkel, erősen sántikáló sorokkal.

Hanem egy pályamű kiemelkedett 
a többi közül, ezt Jóska írta. Elsápad-
tam az irigységtől, tudtommal első 
verse volt ez és máris ilyen remek-
művel rukkolt elő: „Suttog a fenyves, 
zöld erdő / Télapó is már eljő // Végire 
jár az esztendő, / Cseng a fürge szán-
csengő.”

Ám a zsűrit nem lehetett félre-
vezetni, respektálta költői múlta-
mat és engem hozott ki győztes-
nek. Csak hetek múlva tudtam meg, 
hogy ezt a verset maga Weöres Sán-
dor írta, Jóska csak lemásolta. Meg-
nyugodtam, mégiscsak megérde-
meltem a csomag cigarettát, amiből 
Jóska is kapott néhány slukkot, há-
tul az iskolaudvar sarkában megbú-
vó deszkabudiban.
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A Kiűzetés apropóján 

„Ebben a kötetben már csak 
 a jó verseimet akartam látni”

Kiűzetés címmel látott napvilágot a közelmúltban 
Fecske Csaba József Attila–díjas miskolci költő új köte-
te, mely a több mint fél évszázada verselő poéta mun-
kásságának összefoglaló gyűjteménye. A szögligeti szü-
letésű, Miskolcon élő költő most megjelent kötete a 
„negyvenvalahanyadik” a sorban, s a korábbi válogatások 
mellett új verseket is tartalmaz. A Kiűzetés apropóján fél 
évszázad munkásságáról beszélgettünk az egyik legter-
mékenyebb kortárs magyar költővel, miskolci bemutató-
ját követően.  

Meglehetősen alaposan, és bizony igencsak kritikus szem-
mel válogatott versei között a költészet élvonalába tartozó 
miskolci poéta, jelen gyűjteménye összeállításakor. Az első há-
rom könyvéből például egyetlen alkotás sem jelent meg az új 
verseskötetben – mondja a bemutatót követően a Kaptárkö-
vek c. folyóiratnak Fecske Csaba – aminek az okát így foglal-
ta össze a hetvenedik életévét betöltött lírikus; „ebben a kötet-
ben már csak a jó verseimet akartam látni.” Az öniróniával átita-
tott gondolat voltaképpen velősen és rendkívül valósághűen 
ábrázolja Fecske Csabát, a költőt, az embert, aki közismerten 
szigorú mércével méri műveit. Ezzel a szigorral bizonyára még 
Weöres Sándor sem értene egyet, hiszen ő volt az, akihez a kis 
borsodi faluban verselgető fiúcska annak idején először for-
dult szakmai véleményért, s aki ügyes rímeit dicsérve, a költői 
pálya felé orientálta. Mérföldkő volt ez az esemény a szárnyait 
bontogató szögligeti dalnok életében, amire szívesen emlék-
szik vissza. Eképpen mesél a kezdetekről; „A 60-as évek elején 
történt, az általános iskola felső tagozatát jártam, már javában 
verselgettem, amikor fogtam magam, kitéptem pár lapot a fü-
zetemből –  amin a jobb költemények voltak – és elküldtem a 
címére. Kíváncsi voltam, egyáltalán méltat-e a válaszra, és bi-
zony volt nagy meglepetés, amikor a helyi postás meghozta 
az akkor már népszerű Weöres levelét. Feltéptem a borítékot, 
talán még sosem izgultam úgy – meséli, hozzáfűzve –, pedig 
izgulós fajta vagyok, ezen a könyvbemutatón is lámpalázam 
volt.” Weöres Sándor mellett a Bódva–völgye költőjeként emle-
getett, ugyancsak József Attila–díjas Kalász László nevét említi 
meg, s azt mondja, mindkét irodalmár etalon számára, a tőlük 
kapott biztatás, kétségkívül meghatározta életpályáját. Fecske 
Csaba egyébiránt kamasz volt még, a 14. életévét is alig töl-
tötte be, amikor A Madárijesztő dala című első versét leközölte 
a Szabad Föld. Harminc éves korára már önálló kötettel büsz-
kélkedhetett, mely Arcok holdudvara címmel látott napvilágot, 
azóta mintegy negyven kötete, és megszámlálhatatlan verse 
jelent meg, mely javarészt a gyermekekhez szól. Gyermekver-
seivel gyakorlatilag mindenhol találkozhatunk, hiszen a kor-
társ magyar líra egyik legtermékenyebb alkotója a szöglige-
ti–miskolci irodalmár. Művei az önalló köteteken túl nagy múl-
tú irodalmi folyóiratokban, színvonalas antológiákban is meg-
jelennek, mitöbb az általános iskolások irodalom tankönyvei-
nek hasábjain is gyakorta találkozni nevével, humoros-elgon-
dolkodtató versikéivel. Számos alkotását megzenésítették, Ha-

lász Judit, Gryllusz Vilmos, a Hangraforgó, valamint a Kolom-
pos zenekar koncertjein úgyszintén gyakorta csendülnek fel a 
miskolci költő versfeldolgozásai. Költeményeit több nyelvre le-
fordították, így azok a spanyol, a lengyel, az orosz, a litván és 
a román versrajongók körében sem ismeretlenek. Mindezek 
tudatában talán nem is csoda, ha nem tudja pontosan meg-
válaszolni, hányadik kötete a most megjelent Kiűzetés című. 
Mint mondja, „negyvenvalahanyadik”, ugyanis az egészen ki-
csiknek készülő, úgyneveztt lapozgató könyveket – amelyek 
szintén önálló kiadványként jelentek meg, egy-egy verset tar-
talmazva, színes illusztrációkkal ellátva – nem tudja számon 
tartani. Egyik legtermékenyebb magyar költőnk új kötetéről 
a szakmai kritika így ír „a sötét, olykor drámai hangvételű ver-
sek ellenére derűs, optimista kicsengésű kötetnek mondható 
a Kiűzetés, jó érzéssel, lélekben erősödve teheti le kezéből az 
olvasó.” Újszerűsége, hogy gyermekverseket egyáltalán nem 
tartalmaz, míg az állandóság megnyugtató érzetét kelti az ol-
vasóban a megszokott Fecske hangnem mellett, a költemé-
nyeket végigkísérő formai sajátosság, miszerint egyáltalán 
nem használ írásjeleket. 

Fecske Csaba esetében egyébiránt nem állja meg a helyét 
a mondás, miszerint senki nem lehet próféta a saját hazá-
jában, hiszen a költőt nemcsak a szakma ismeri el; szülőfa-
luja díszpolgárrá avatta, Miskolc városa Szabó Lőrinc–díjjal 
jutalmazta, míg Borsod–Abaúj–Zemplén Megye Alkotói díj-
ban részesítette. A József Attila–díjas szögligeti–miskolci po-
éta végezetül arról is beszélt a Kaptárköveknek, hogy rajong 
a szülőfalujáért, de ma már inkább az irodalmilag nyüzsgő-
nek számító borsodi megyeszékhelyen érzi jól magát, ahol 
tizennégy éves kora óta él.   

Kégl Ildikó

Fecske Csaba és Kégl Ildikó
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Kilencvenéves lenne a Mester 
Feledy Gyula (1928-2010)

Értékteremtő, intenzív alkotó mun-
kával eltelt évtizedek, közel századnyi 
idő a tájhazához való ragaszkodás-
ban, de mindig európai léptéket követ-
ve: ez Feledy Gyula életének, életművé-
nek alapja. A felnevelő szülőföld taní-
tó-gondoskodó szeretete, soha nem en-
gedte kihunyni lelkében, az emberek-
ben, emberekért való felelős gondolko-
dás őszinteségét, amely mindig meg-
erősítette abban a hitében, hogy a mű-
vészet nem csupán hivatás, hanem sors 
is egyben. Az általa megélt sorsfordító 
időkben is értékteremtő munkájának 
arany alapját mindvégig ez adta. Gaz-
dag élet az övé, mind a teremtett mű-
vek számát, mind a művészeti életet 
gondozó, hagyományt teremtő munka 
vonatkozásában.

Feledy Gyula: A költő hasztalan vonyít    (Miskolci Galéria, leltári szám 22)

Munkásságának elejétől ihlető forrása az iroda-
lom. Eddigi életművének kiemelkedően fontos ré-
sze az ebből születő művek, ciklusok sora, amelyek 
nagy szakmai tudásra építő, állandóan megújuló 
művészetének formai, tartalmi szépségét és iga-
zát tovább mélyítették, gazdagították. Így formáz-
ta az életmű szépségét: Babits biblikus bölcsessé-
ge, Kosztolányi selymes-fényű lírája, Radnóti tragi-
kus poézise, Kassák újító szelleme, Hemingway hu-
manizmusa, Márai világra figyelő intellektusa és 
nem utolsó sorban József Attila gyémánt-tisztasá-
gú költészete.

Feledy Gyula életművének sokszínűségét a hu-
mánum ereje fogja át. Az emberért emberben gon-
dolkozó alkotó humanizmusa. Vállalta a művészet 
erkölcsi küldetését, megtisztító, jobbító erejét. A 
tapasztalásból merítkező tudás és az ismeretlen-
ben rejtőzködő titkok között keres perlekedő hit-
tel értelmezhető, feloldást hozó harmóniát. A mű-
vészet számára az emberi létezésben a tudás és az 
érzés, az értelem és az érzelem ihletett dialektiká-
jának gyümölcse. Egyéni létből/sorsból fakadó, ál-
dozatos felelősség közös nembeli dolgaink iránt. 

Dobrik István

A Kossuth-díjas mester Fotó: Dobrik Rezső
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Emlékezés a Kossuth-díjas Feledy Gyulára

A művészet célja:  
tiltakozás az elmúlás ellen

Egy huszonöt évvel ezelőtti beszélgetés írásos nyoma

A szülőházam lépcsőjén, Bogácson,  
Feledy Gyula grafikusművésszel, 1992-ben

– Ez a világ nap mint nap Téged is vizsgáztat. Megszó-
lít, kérdez, választ vár. Olykor egyszerűen leszólít, sőt 
beléd is köt. Ez a világ egyre bonyolultabb. Hogyan re-
agálsz? Figyelembe veszed, törődsz vele? Vagy kitérsz 
előle? Esetleg kiválasztod a közeledéséből azt, ami szá-
modra fontos? Ha viszont úgy érzed, szembe is szállsz a 
kihívásaival? Ebben a mai, a korábbitól talán sokkal ku-
szább világban, Feledy Gyula mikor és miért veszi kezé-
be a ceruzát vagy az ecsetet?

– Miközben a világ körülöttünk, körülöttem valóban bo-
nyolultabb lett, én valahogy mégis úgy érzem, számomra 
bizonyos dolgok leegyszerűsödtek. Ezt nem csupán a tár-
sadalmi változásokból vélem kiérezni, hanem természet-
szerűleg az életkoromból is. Az én képzőművészeti érdek-
lődésem nagyon hosszú ideig – legalábbis egy bizonyos 
részben – a sajtóhoz, az újságokhoz kötődött. Dolgoztam 
keletkezésétől fogva a Napjainknál, a helyi és országos na-
pilapoknál, többek között itt nálatok, az Észak-Magyar-
országnál is. Hosszú évekig szinte kizárólag úgynevezett 
sokszorosító grafikai munkákat készítettem, aminek ép-
pen a napokban megnyílt grafikai biennálé a fóruma, im-
máron harminckét éve. Ebből persze az is következik, hogy 
ennyi év után fölengedvén az ember, az ütemet lassítja, 
sőt eközben bizonyos műfaji változásokat is átél. Mivel pá-
lyám legelején néhány évig szinte kizárólag a festészet, il-
letve az úgynevezett egyedi technikák érdekeltek, most 
ehhez tértem vissza. Másrészt az is változás, hogy elérve a 
nyugdíjas kort – ami persze nálunk nem olyan kategorikus 
változást jelent, mint a kötött foglalkozásúaknál –, szinte 
alig készítek valamit megbízásra. Az is mondhatnám némi 
túlzással, hogy csupán kedvtelésből dolgozom. Koromnál 
fogva életem alapvető körülményeit már nem befolyásol-
hatom. Ez a megnyugtató dolog azt is eredményezi, hogy 
egy kicsivel többet tudok önmagamra figyelni.

– Az elmondottak egy részének némileg ellentmond, 
hogy épp a jövő héten, kamarakiállításod nyílik Miskol-
con a Megyeháza Galériában, ahol többek között tizen-
öt olyan táblaképedet láthatja a közönség, amelyeket 
megrendelésre készítettél, méghozzá ebben az eszten-
dőben.

– Valóban felfedezhető ebben ellentmondás. Ám ez a 
megrendelés egyrészt inkább baráti felkérés, másrészt 
egy igen izgalmas művészi feladat volt. Egyszerűen arról 
van szó, hogy Sajópetriben Bodonyi Csaba építész bará-
tom épít egy kis templomot. Ő és Balpataki Béla plébános 
úr kértek fel, hogy ebbe a templomba, a Rózsfüzérhez fes-
sek tizenöt képet. A megkeresésnek nyilván oka a barátsá-
gon túl, hogy e tárgykör, legalábbis részletei, jegyei évek 

óta jelen vannak bizonyos munkáimban. Te is ismered, so-
rozatokat készítettem például a Pietáról. Már annak ide-
jén Krakkóban érdekelt, s mondhatnám, egész pályámon 
végigkísért, s az átlagosnál is nagyobb élményt jelentett 
nekem az anyaság. Talán azért, mert korán árvaságra ju-
tottam. Ez az örök emberi motívum, az örök anya az emlí-
tett Rózsafüzér sorozatban – amely valójában az Evangéli-
um rövid összefoglalója – jelen van. Ezenkívül engem a ka-
rácsonyhoz valamiféle specifikus viszony köt, olykor talán 
szentimentálisnak is bélyegezhető kapcsolat. Annak ide-
jén az alkalmazott grafikáim készítésekor, a politikai napi-
lapok, pártlapok szerkesztőinél kikötöttem, hogy egyéb 
munkát csak akkor vállalok, ha ezt a gyermekkorom óta 
végigkísérő fokozottabb szentimentalizmusomat, kará-
csonykor kiélhetem.

(Folytatás a 8. oldalon)
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– És itt a sajópetri templom esetében milyen kikötése-
id voltak?

– Azt kikötöttem, csak akkor és úgy tudom vállalni ezt a 
munkát, hogy ha az nem merül ki pusztán illusztrációban. 
Hanem igenis integrálni tudjam azt saját munkásságomba! 
A feladat lelkesítő volt, ám egyszersmind nyomasztó is, hi-
szen e tárgykörben az európai festészet számtalan kima-
gasló mestere, például Botticelli, Leonardo da Vinci alko-
tott remeket. Mindezeken túl egy tényező különösképpen 
motivált. Életemben nagyon meghatározó szerepe volt egy 
papnak, akivel gyerekkoromtól kezdve haláláig, barátság-
ban voltam. Úgy hívták Demeter István, s a szülőhelyemen, 
Sajószentpéteren volt esperes. Úgy éreztem, ha ezzel a nagy 
feladattal sikerül megbirkóznom, valami nagy gesztust te-
szek életem talán legmeghatározóbb tanítójának, Demeter 
Istvánnak. Nagyjából egy teljes évet fordítottam erre a mun-
kára. Ez általam kiszabott határidő volt. Nézd, én egy olyan 
alkatú ember vagyok, aki nem hiszi el azt, hogy létezik egye-
dül üdvözítő megoldás. Ezért tartottam tőle, ha én nem sza-
bok magamnak egy rövidebb határidőt, újabb átfestésekkel 
a korábban kialakult koncepció felborul.

– Gyula, mennyire vagy Te kételkedő típus? Ezt most ön-
magaddal, munkáiddal kapcsolatosan kérdezem.

– Azt hiszem, az átlagosnál is jobban. Én mindig csodálko-
zom és megdöbbenek, amikor fiatal pályatársaim szájából 
művészeti vagy szellemi dolgokkal kapcsolatosan olyan ma-
gabiztos ítéleteket hallok, amit én nem mernék így kimon-
dani. Igen, én kételkedő típus vagyok. Nem hiszem – és itt, 
a konkrét bibliai témánál maradva –, hogy az érintett prob-
lémát egyedüli helyes módon oldottam meg. A kétségeim, 
periodikusan változó színvonalon fel-felmerülnek bennem, 
ezért megvan a veszélye annak, hogy ha most nem zárom 
le, akkor egy-egy dologhoz hozzányúlok és átfestem. Azt 
mondják, minden művészet valójában az abbahagyás mű-
vészete. Én valójában azt tartom fontosnak, hogy úgy le-
gyek én, hogy az hitelesen az én szellemi termékem legyen. 
Számtalanszor találkozom saját dolgaimban olyan élmény-
nyel, hogy egy régi, húsz-harminc évvel ezelőtt készült mun-
kám most jobban vagy esetleg kevésbé jobban tetszik. Ez 
persze fakad abból is, hogy a képzőművészetben nem úgy 
működik az emberi szellem, mint egy egzakt mérőeszköz. 
Én vallom és kívánom is, hogy legyenek mérhető elemei a 
szellemi teljesítménynek! Idetarozik például a mesterségbe-
li felkészültség. De ezt sem lehet mereven alkalmazni! Mert 
lehet nekem katartikus élményem, egy láthatóan fogyaté-
kos műtől is. Az úgynevezett technikai tökéletesség, amire 
ugyan törekszik az ember, s jó, ha van, de önmagában még 
nem perdöntő. A kézügyesség távolról sem akkora jelentősé-
gű a képzőművészetben. Például egy ilyen ikonografikus fel-
adatnál más elemek kerülnek előtérbe, mint mondjuk az imp-
rovizációs művészeknél. Említhetem a József Attila-sorozato-
mat, ahol egészen más volt a mesterségbeli feladatom.

– Apropó, a társművész József Attila fontos szerepet tölt 
be munkásságodban. Tévedek?

– Én József Attilát a magyar szellemi élet egyik legna-
gyobb csodájának tartom. És azt kell mondanom, hogy szá-
momra meghatározó, az egyébként is meglévő, irodalmias 

érdeklődésemen belül. Ezt vállalom még akkor is, ha manap-
ság a képzőművészeknél már-már pejoratív felhanggal em-
legeti, hogy irodalmias. Persze énnálam az úgynevezett Jó-
zsef Attila magánkultuszom felerősödése azzal is összefüg-
gésbe hozható, hogy az utóbbi években elég sok támadás 
érte a költőt.

– Számomra József Attila a meg nem értett ember. Se a 
saját korában, se halála után nem volt az. Van-e köztetek 
ilyen vonatkozásban rokonság?

– Nem vagyok olyan öntelt, hogy analógiát gondoljak köz-
tem és József Attila között.

– Ám a sorsotokban, legalábbis az indulásnál, minden-
képpen van hasonlóság.

– Ez persze igaz, én magam is – enyhén szólva – nem olyan 
körökből származom, ahol a szellemi problémák voltak na-
pirenden. Ellenkezőleg. A léthez nélkülözhetetlen minimális 
feltételek megteremtése jelentette a nap feladatokat, gon-
dokat. József Attila is elképesztő anyagi körülmények közül, 
apátlanul startolt, ennek ellenére a szellem berkeiben épp-
olyan poéta doctus lett, mint mondjuk a sokkal jobb életkö-
rülményű Babits Mihály.

– Ennek ellenére, ha napjainkban József Attila úgymond 
az ügyeletes „sztárköltő” lenne, én úgy gondolom, Feledy 
Gyula kevesebbet foglalkozna vele. A meglévő kapcsola-
tokban az elesettek, a méltatlanul bántalmazottak védel-
mét érzékelem.

– Ez rám nézve hízelgő és megtisztelő feltételezés. Az el-
esettek és az üldözöttek iránti eredendő rokonszenvem va-
lóban tetten érhető a műveimben.

– Téged soha nem úgy ismertek a barátaid, tisztelőid, 
hogy üldögélsz a folyóparton, s nyárfákat, füzeseket és 

Önarckép

(Folytatás a 7. oldalról)
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egyéb szép tájakat festesz. Erősen közéleti ember voltál. 
Dolgoztál lapoknak, sőt lapok szerkesztésében részt vet-
tél, érdekelt a kulturális, a politikai élet. Az utóbbi idők-
ben, úgy tűnik, visszavonultál, magadba zárkóztál. Mint-
ha ez az ikonszerű sorozat is jól jött neked ahhoz, hogy „ki-
menekülj a világból”.

– Nem menekvés ez. Te is tudod jól, hogy engem, ki soha 
nem voltam párttag, hányszor megvádoltak, sőt még har-
cos bolseviknak is kikiáltottak. Ha ezzel az úgynevezett 
szociális szemléletemre, az elesettek iránti rokonszenvem-
re akart valaki célozni, akkor én ezt megtisztelően vállal-
tam. Ha viszont nem erre célzott, akkor a következőket el 
kell mondanom. Én mindig megkülönböztettem azokat 
az alkalmazott feladatokat (amelyeket egy képzőművész-
nek azért kell megcsinálni, mert a péknek az a dolga, hogy 
kenyeret süssön, a képzőművésznek meg, hogy rajzoljon), 
azoktól a feladatoktól, amelyek úgymond autonóm mű-
veim, s képzőművészeti, művészeti eszményeimet céloz-
ták meg. Én egy illusztratív feladatot, egy meghívót vagy 
egy könyvcímlapot, amikor megterveztem, akkor azt úgy 
gondoltam, hogy az még mindig kisebb kompromisszum 
az életben, minthogy a saját szuverén művemet adom át 
egy kívülálló szempont szolgálatára. Nagyképűség nélkül 
mondhatom, azon kevesek közé tartozom, akik nem fog-
nak eladatlan képeket a képkereskedelmi szférák raktára-
iban hagyni. Korábban volt egy párt, s azon a rendszeren 
belül az ember eldönthette, hogy az adott viszonyok kö-
zepette hogyan tudja megőrizni a mindig is relatív függet-
lenségét. Ma ez, a pártoskodás elburjánzó, szövevényes 
légkörében bonyolultabban vetődik fel. Én az életkoro-
mon túl, ezért sem óhajtok pártpolitikai eszmények szolgá-
latába állni. Fiatalként nehezebb dolgom lenne, mert ki len-
nék téve annak, amivel ma már nem kell számolnom, hogy 
ilyen vagy olyan laphoz kellene csatlakoznom egzisztenciális 
okokból, és ez egyfajta politikai szándékot is demonstrálna.

– A kort említetted. Foglalkoztat az elmúlás?
– Különösképpen nem, de azért foglalkoztat. Összefüg-

gésben van ez a mesterségem másik, egzaktul meg nem vá-
laszolt vagy meg sem válaszolható alapkérdésével, neveze-
tesen, hogy mi végre fest az ember. Mi az a valami, ami miatt 
az ember ír, zenél, fest? Mert élelmiszert azért termel, hogy 
éhen ne haljon. Tudjuk, képek nélkül még lehet élni, még ta-
lán zene nélkül is, ha a naprakész szempontokat vetjük össze. 
A teljes emberi lét alapszükségletében a mi cselekvésünkre 
nem lehet olyan egyszerű választ adni, mint arra, hogy mi-
ért eszünk. Hogy mi a célja a művészetnek? Erre Illyés Gyu-
la írja válaszként valahol, hogy tiltakozás. Tiltakozás az elmú-
lás ellen. Nevezhetjük úgy is, hogy jelhagyó ösztön, ami min-
denkiben benne van, hisz mindenki szeretne nyomot hagy-
ni az egyedi, az egyszeri, a megismételhetetlen létének. Egy 
színházat be lehet zárni, egy képzőművészeti akadémiát is 
meg lehet szüntetni, ezért  még holnap nem fognak tüntetni 
száz ezrek. De mindnyájan tudjuk, s a titok éppen ebben van, 
hogy az értelmes emberi lét valahol megsérül. Esetleg úgy, 
hogy abba társadalmak is belebuknak.

– Az elmúlt évtizedeket tekintve, mint művész, megkap-
tál minden olyan elismerést, amit Magyarországon mű-
vésznek adhattak. Vidéken élőként Kossuth-díjas lettél, 
s rendelkezel az Érdemes és Kiváló művész címekkel. Kül-
ső, felületes személőként úgy tűnik, elégedett kell, hogy 

legyél. Felteszem hát a leghétköznapibb kérdést: hogy 
vagy, Gyula?

– A saját közérzetemet soha nem tartottam olyan fon-
tosnak, hogy abból messzemenő következtetéseket von-
jak le. Az említett címek, amelyeket pályám során megkap-
tam, azok legalább annyira lehetnek terhesek, nyomasztóak, 
mint örvendetesek. Egy tény, én úgy szereztem, dehogy sze-
reztem, úgy kaptam meg ezeket a kitüntetéseket, hogy nem 
brusztoltam értük. Én csak végeztem a dolgomat. Ha a pá-
lyámat, mint valami karriertörténetet nézi valaki kívülről, ak-
kor úgy tűnhet, hogy meglehetősen komfortos életem volt. 
Te tudod, hogy ez nincs így. Materiális értelemben nem vit-
tem sokra. A művészeti sikereimet ne akkumuláltam anyagi-
akba, mert nem szándékoztam feladni az alapelvemet. Szá-
momra, például a saját közérzetemen túl, igen fontos vagy 
még fontosabb az, hogy hogyan élnek az embertársaim. Én 
tudtam, hogy a mesterségemből fakadóan mindmáig (de ez 
minden művészeti ág képviselőjére vonatkozik), az úgyne-
vezett átlagemberhez képest haszonélvezője voltam, meg 
vagyok is bizonyos privilégiumoknak. De nem mulasztom el 
egyetlen nap sem, hogy összevessem, miként él Marika néni 
vagy Pista bácsi ebben az országban. S pláne nem felejtem 
el azt – mert ez én elhagyhatatlan feladatom –, hogy a ma-
gam eszközeivel utaljak erre. S hogyha kell, figyelmeztessek! 
Egyébként köszönöm, jól vagyok.

Hajdu Imre

Bereti Gábor

Barátom,  
aki már odaát     

Az aszfalton folyik a fény. Nyár van.
Mintha lift ereszkedne le bennem,
s benne egy hozzád hasonló ember
állna, időzve fényben, homályban.

S most az árnyékból mégis hirtelen 
kifordulsz, s az út túloldaláról 
elindulsz felém. Látom, kezedben
kis kulcscsomó himbál. Az arcodon

izzik a fény. Ha mégis te lennél
az idő megállna. És te és én,
mint egykor, egy italra betérnénk.  

Hogy arcodon még él a fény – emlék 
csupán. A liftbe, hogy visszalépsz, hagyom. 
Ott is lángol a fény. Nyár van. Nagyon.
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Varga Rudolf

Orrvérzésig, inas!
A felvég legjobb gémeskútját a 

nagyapám háza előtt fúrták. 
Mellette favályú, amiből a lo-

vak, tehenek ittak. A mohás favö-
dörből meg innya mindenki, aki 
arra járt, és megszomjazott. So-

sem hallottunk szájpenészről, herpeszről, influenzavírusról, 
hepatitisjárványról, de még fertőző tüdőbajról sem. A favö-
dör mohája megszűrt és fertőtlenített mindent. A vályúban 
mosodni szigorúan tilos volt. Ha valaki, akár szappan nélkül 
is belemosodott, a lovak, tehenek nem ittak abból, amíg azt a 
gazda ki nem tisztította. 

Azt, hogy jó építésű háznak számított a nagyapámé, az is bi-
zonyítja, hogy a szovjet, ahogyan akkorában mifelénk mond-
ták, szojvet katonai parancsnok és barisnyája, a front idején 
oda szállásolták be magukat. A katonák minden bútort, hasz-
nálati tárgyat kidobáltak a hóra. 

Veron edényei sem kellettek, csak az a nagy mosófazék, 
amiben a mosáshoz forralta a vizet. A katonák abban főzték 
a csáját. A kerti gyümölcsfákról, meg a nyírfákról letörtek né-
hány zsenge ágat, teafű helyett azt tették a fazékba. Ők tudták, 
azokból a gallyacskákból gyógyszer fől ki. Hatalmas teherautó-
kon magukkal cipelt, valamelyik szomszédos falu kastélyából 
rekvirált, antik bútorokkal rendezték be a tisztaszobát, kony-
hát és hátsószobát. 

Nagyapám, nagyanyám, édesanyám és Mariska a kiskonyha 
hat négyzetméteres padlantján húzták meg magukat. 

Nagyapám, a második világháború előtt helyi viszonylatban 
már módos gazdának számított. 

Szántói voltak, erdőrésze, szőlője, magas kőfallal körülvett 
nagy kertje az uradalmi épület szomszédságában. Az ötvenes 
években az istennek sem akart belépni a szövetkezetbe. 

Ha nem, hát nem, röhögtek a húgyagyú komenyisták, és ku-
lákká nyilvánították nagyapámat. Erőszakkal vették el a fődjét, 
lovait, szekerét, verejtékes munkával szerzett javait. Magyarán 
szólva, kilopták alóla a fődet. 

Manapság ugyanazok, a magukat örök áldozatoknak neve-
ző ajvékolók próbálják kilopni alólunk a hazánkat. A hazánkat, 
amely mostanság nagyon beteg és védtelen. Muszáj kimonda-
ni, a magyarság a lét és nemlét határára került. Hidegrázás ke-
rülget Pázmány bíboros ősi jövendölésétől, „Édes hazám, a pá-
losokkal lettél naggyá, és a pálosokkal fogsz elpusztulni”. 

Ugyanazok próbálják kilopni tudatunkból Őstenünket is. A 
swarczjánosok a fogott embert, a tanulatlan, de nem primitív, 
született játékintelligenciával rendelkező, de nem eléggé tit-
kolt kőmíjest, ahogyan a tökre lebutított istenadta népek ne-
vezték, Kádár apánkat is lépre csalták a spekulációs csapdák 
láncolatával. 

Mostanra pedig elérték, hogy adósrabszolgaságba 
kényszerítettek bennünket. Félig-meddig már szétzilálták a 
családokat, és most lelkünk teljes megtörésén mesterkednek. 

Mi pedig, hogy tetézzük a bajt, valami oknál fogva semmit 

sem teszünk saját védelmünk érde-
kében. 

Ma már köztudott, hogy a kome-
nyizmus, és a Szojvetúnió kikénysze-
rítése is az illuminati mesterkedésé-
nek köszönhető.

A kolhozosítás, az évezredekkel korábban kifundált démoni 
terv, az új világrend, az új világrendetlenség, az eredeti értel-
mében világkorszakról eldeformált idea, amely az alvilágrend 
rabszolgatartásának része volt, bár még a menetrend szerint 
lebutított, eszközként használt, szellemileg korlátolt elkövetők 
nem eléggé beavatott tagjai is, egészen másnak hitték azt. 

Nagyapám elborult arccal botorkált a portán. Nem érdekel-
te semmi. Meg sem hallgatta a zsarolást, amit a kisbíró dobolt 
ki a beszolgáltatás újabbnál újabb vérszívó követeléseiről. Már 
nem volt semmi, amit elvehettek volna tőle. Ha a postás vagy 
a tanácsházi lótifuti kihozta a cédulára írt újabb kvótát, nagy-
apám átvette és olvasatlanul tépte apró darabokra a fenyegető 
felszólítást. Valaha szálfaegyenes tartása meggörnyedt. Szél-
ütöttként, távolba meredő tekintettel ücsörgött az üres istál-
ló ajtaja előtt. Egymás után szívta, rágta a körmére égő ciga-
rettákat.

A kegyelemdöfést az adta meg neki, amikor le kellett vágni 
elüszkösödött nagylábujját. 

Nagyapámat a front idején többedmagával együtt fakiter-
melésre vezényelték ki. 

Az erdőben a lábára zuhant egy farönk. Maga gyógyítgatta 
a sebet, de az sosem gyógyult meg. A műtét után bukdácsoló 
lett a járása. Állandó egyensúlyzavarral küszködött. Épen ma-
radt fogait csikorgatta tehetetlenségében. 

Nem értette már a világot. Nem volt abban semmi keresni-
valója. Azt ő maga mondta nekem, amikor az iskolai atlaszban 
mutatva bizonyítottam neki, Ámerika és Afrika nem ugyanaz a 
földrész, meg hogy a bolygónk nem lapos. Én, nagyokos hon-
nan is tudhattam volna a butításunkra használt iskolai atlaszon 
kívül létező Azimuth, Gleason’s, Hammond’s, Kend McNally, 
Ferguson atlaszokról. 

Az igazi pofon az okoskodók számára az animált lapos-
földtérkép. Akinek még azután is kétségei vannak, azok számá-
ra az Egyesült Nemzetek Szövetségének és a Nemzetközi Ten-
gerészeti Szervezetnek a logója újabb fejtörést okozhat. 

Aki, még azok megértelmezése után is azt hiszi, hogy azt 
látja, amit néz, tekintse meg a Meteorológiai Világszervezet 
logóját. 

Nagyapám előtt felrémlett, lehet, hogy a bolygónk nem is la-
pos, ahogyan azt ő egy életen át hitte. 

Képzeletében a távoli-távoli horizonton túl, a földivizek ösz-
szeértek az égivel. Mi más, ha nem az lenne a dologi világ vége?

Most, félévszázaddal később, ha igaz, hogy a háromdimen-
ziós tér, mint minden geometriai formáció átalakítható más di-
menziókká, akkor én magam kezdek meginogni afelőli hitem-
ben, hogy földünk valóban golyóbis alakú. Merthogy nagyon 

Apám Anyám
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is lehetséges, hogy csak a földivalóságban, a mi térérzékelé-
sünk szerint gömbölyű a földkerekség. 

De akkor hogyan lehet üreges? 

Vagy a világszintű átverésben tulajdonképpen már tök-
mindegy? 

Merthogy vagy minden mérés valótlan vagy a hamis való-
ság már elsőbbrendű, mint az Ősten által teremtett. Szerintem 
egy nap majd kiderül, hogy az univerzumról alkotott képünk, 
úgy ahogy van, téves, mint ahogyan minden más, mit agyunk-
ba betápláltak a sötét erők. 

Mostan pedig megvallom őszintén, hogy én már nem tu-
dom, hogy mit tudok. Meg azt sem, hogy mit nem tudok. De 
azért ma is emlékszem nagyapám viaszszínű arcára, hosszúra 
nyúlt, horgas sasorrára, amint a két kezével épített ház portá-
ján felravatalozva feküdt. Hatalmas kezei imára kulcsolva. Arca 
nyugodt. 

A szenvedésnek, kínlódásnak, megaláztatásnak minden 
nyoma letörölve róla. 

Tizenhat éves voltam, amikor visszatért a felső egekbe. 

Utoljára még úgy beszélt velem, mint férfi a férfival. 

Máig őrzöm intését: 

– Élj, ahogyan tudsz, kisfiam, csak próbálj meg minél keve-
sebb gazságot elkövetni. Soha ne légy hitványabb, mint ami-
lyen hitványak veled szemben az emberek.

Csontomig hatol, amikor belém villan, hogy a fejemet 
ugyanúgy tartom, mint nagyapám, ugyanúgy ülök a volán 
mögött, amikor autóval gördülök ki a kapun, ahogyan ő ült 
lovaskocsijának bakján, ugyanúgy karcolok egyenlő szárú ke-
resztet késemmel a kenyér alsó héjára, ahogyan ő tette.

Ugyanúgy képtelen vagyok elviselni magamon minden ha-
cukát, nyakkendőt, órát, gyűrűt, láncot, akárcsak ő. 

Most kapcsolok, ez így nem is igaz. 

Hatvanhét évesen mégiscsak hordok egy filléres medált. Ku-
darcos életem eddigi legmélyebb pontján, amikor szó szerint 
elhagyott minden remény, a feleségem almát vásárolt a piacon. 
Otthon kiborította az asztalra a szatyrot. Az almák közül egy pi-
cike ovális alumíniummedál hullott ki. Rajta a Napbaöltözött 
Asszony, a Magyarok Nagyboldogasszonyának képe. 

Nahát! Üzent nekem édesanyám, sejlett át szívemen. A fillé-
res medált úgy kaptam fel, mint valami felbecsülhetetlen ér-
tékű gyémántot. Levágtam kabátom aljáról a fekete zsinórt. A 
medálba fűztem és a nyakamba akasztottam. Azóta csak für-
désnél válok meg a kincstől. 

Pár napra rá, amikor a megszokott vacsorámat, kenyeret, 
szalonnát vásárolok a szemközti kisboltban, a pulton megpil-
lantok egy bélyegnagyságú szentképet. Senki másnak, csak 
nekem odatéve. Kuckómban a polcon azóta is szemem előtt a 
képecske. Pont olyan, mint amilyen a Veronkám kapcsos imád-
ságoskönyvében volt. Kedves kolléganőm, Joóné Knapp Zsu-
zsanna azt mondja, az egy égi jel. 

Én meg azt is tudom, hogy ki küldte. 

Édesapám az üzemvezető elé dobta kenyérkereső szakmá-
jának jogosítványát. 

Tette azt az ötvenes évek elején, Rákosi elftárs ötösfogatának, 
Gerő, Révai, Eisenberger Benjámin, Lőwy Hermann, Weinberger 
Zoltán rémuralma idején. Attól kezdve hajnalonként biciglivel 
járt be a tizenhét kilométerre lévő városba. Eleinte a Gömöri 

pályaudvaron vagonokból pakolt szenet, fát, ércet, építőanya-
got, de ott később olyan sok lett a hozzá hasonló sorsú jelent-
kező, hogy az apámnál is bikább fiúk, kiszorították őt abból a 
faintos munkából. 

Apám megvonta a vállát. Utcáról utcára császkált. Ahol te-
herautóról vagy stráfkocsiról a ház elé borított szenet, tüzelő-
fát látott, munkára ajánlkozott. A régi kollégái közül a jobb szí-
vű sofőrök is leadták neki a drótot, mikor, milyen címre szállíta-
nak nagyobb mennyiségű anyagot. 

Apámat nem kellett félteni. Ütésálló volt a javából. Zokszó 
nélkül tűrte sorsát, de egy nap annyira elfáradt, nem bírt felte-
kerni kerékpárjával a meredek ongai partra. Felszállt a vonatra, 
és a vécébe állította biciglijét. A pökhendi kalauz számon kér-
te a szabálytalanságot. Szó szót követett. Apámat végül köz-
feladatot ellátó személy megdádázásáért felelősségre vonta a 
rendőrség. A biciglit pedig bizonyítékként lefoglalták. 

Apám megvonta a vállát. Helyben keresett munkát. Nap-
számban vállalt kapálást, bármilyen trógerolást. Arra aztán 
annyira rákapott, hogy később, amikor visszaadták a jogosít-
ványát, mert kézzel írott levelet küldött Rákosi Mátyás titkár-
ságára, ott pedig megkegyelmeztek neki, a bérkapálást még 
azután is folytatta. 

Visszatért az eredeti szakmájához, ahogyan ő mondta a baj-
sza alatt somolyogva.

A Rákosi elftárshoz írt levélben édesapám saját szavaival írta 
le a panaszát. 

Megírta, ő addig egy méjjen komenyista érzelmű ember 
volt, akit most piszkosul megaláztak, megbélyegeztek. Sze-
gény, nem volt egészen tisztában a szó jelentésével, mint aho-
gyan az emberek többsége sem. Talán csak a beavatottak tud-
ták, hogy a kommunista szót Weishaupt, a megvilágosodottak 
rendjének, azaz a sátáni sötétség káoszának alapítója használ-
ta először, talán az ezerhétszázhetvenhat május elsejei titkos 
összejövetelen. 

A szerencsétlen birkanép máig a munkásosztály legfőbb ün-
nepének tartja az elpusztítására létrejött sátáni páholy meg-
alakulásának napját. Azét a komenyizmusét, amely az embe-
ri létforma elleni egyik legsúlyosabb merénylet. A birkanép 
máig is ünnepli a sötét erők fekélyeit, melyek nem mások, mint 
a létezésünket átszövő rákos daganatok, melyek elpusztítanak 
mindent, amihez hozzáférnek. 

Két hónap múlva apámat behívatták a kapitányságra. Akkor 
aztán tényleg megijedt. A jogosítvány és a kerékpár után most 
mit vesznek el tőle? 

Édesanyám szidta, mint a bokrot:

– Mondtam, hogy ne ugrálj, te szerencsétlen. Mondd meg, 
most mi lesz velünk?

Az őrsön, fanyalogva ugyan, de odacsapták apám elé a jo-
gosítványát. Visszakapta a biciglijét is. Apám pedig, ravaszul, 
még azután is megtartotta azt a jól jövedelmező mellékállást, 
a kapálást. 

Nyolcéves koromtól engem is kiráncigált a fődekre, ahol for-
róságtól kókadozva, az ő kemény felügyelete mellett kellett sa-
rabolnom. Én meg kikapáltam mindent, ami a szemem elé ke-
rült. Abban bíztam, a sok kár majdcsak meggyőzi apámat arról, 
hogy az afféle cselédmunkára alkalmatlan vagyok. 

Ő meg csak nevetett ravaszkodásomon: 

– Orrvérzésig, inas. Orr-vér-zés-ig!
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Ildikó könyve
Az idei 89. Ünnepi Könyvhétre jelent meg a Kaptárkö-

vekben is publikáló Kégl Ildikó legújabb kötete, amely-
ben lélektani novellákat találhat az olvasó.

Olvastátok? Olvassátok!
Kégl Ildikó „Életszag” című   
lélektani novelláskötetéről

Az írásművészet közismerten nehéz műfaja a novella. Az 
epikus közlés szabadságával szemben  vállalnia kell a mon-
danivaló   feszes, szinte dramatikus sűrítését, hogy az üzenet 
katartikus erővel hasson olvasójára.  

Az ifjú írónőnek – Kégl Ildikónak – sikerült  jó novellákat ír-
nia és elérnie az olvasók szívéhez. Novelláskötete , mely az 
Életszag címet viseli, a Püski kiadó gondozásában érhető el 
az olvasó közönség számára, noha néhány írása  már a könyv 
megjelenése előtt elérhető volt  hangoskönyvként, Nemcsák 
Károly és Seres Ildikó előadásában.

Kégl Ildikó novelláinak különlegessége három érték össze-
fonódása:  elsőképpen az aktuális probléma gyanánt  meg-
jelenített , valójában örök emberi konfliktusok, az örökzöld, 
fájdalmasan közös  lelki és kapcsolati helyzeteink megidézé-
se. Második sajátos értéke a pszichológiai hitelesség, az a tu-
dás, amellyel akár esszé formájában   is megírhatná mindazt, 
amit mégis novellaként formál meg , hogy ezáltal elérje ol-
vasóinak érzelmi  rezonanciáját. Meghökkentő könnyedség-
gel használ pszichológiai szakfogalmakat,pl.  egy „ regresz-
szíven szenzitív” szőkelelkű nőt idéz egyik novellájában, aki 
voltaképpen barna hajú, de a novellában hamarosan kiderül 
esendősége, gyengesége, „szőkesége”.  Világossá válik,miért 
is regresszív és szenzitív. Kégl Ildikó szinte pszichológiai isme-
ret terjesztést szolgál az írásaival, amiképpen például arról a 
férfiról ír, aki „túl alacsony volt a boldogsághoz”. Főhősében  
ismerhetjük meg az önbizalom hiányának végzetes boldog-
talanságát, tragédiáját. Vajon ráismerünk-e az önmaga elfo-
gadására képtelen férfiban és őt reménytelenül szerető pár-
jában  az életünk hasonló helyzeteire, ismerős alakjaira vagy 
akár saját Achilles sarkainkra? Kégl Ildikó ügyesen gondosko-
dik erről a konfrontációról.  Üzenetei olyon finom rejtekuta-
kon szivárognak be a szívekbe, hogy már csak akkor vesszük 
észre a hatást, amikor érzelmileg rezonálva állást foglalunk. 
Harmadik írói erénye a személyes őszinteség. Érezzük, tud-
juk, „kiolvassuk” a novellák hőseinek  önmagukkal való vias-
kodásából az önelfogadás, önbizalom és életbátorság kulcs-
élményének fontosságát az író  személyes világában is. Ez a 
vállalás  tiszteletre méltó, bátor és példaadó. Vajon a „Gyap-
júkabáttá vált történet” főhőse az elhantolt vágyak nosztal-
gikus emlékeinek melegében, mennyire tud kárpótlást nyer-
ni  és  veszteségét elhordozni?  Vajon  a  nap mint nap tükör-
be néző, önszembesítő  tekintet  hogyan tudja az önelégület-
lenség rá zuhanó érzését elhordozni?  Folytathatnám  a lehe-
letfinom lélektani állapotokból hozzánk érkező üzenetek so-
rolását, ehelyett azonban inkább a könyv elolvasását javaso-
lom, hogy minden olvasó része lehessen az önkonfrontáció-
nak és a csendes katarzisnak. 

Bagdy Emőke prof. dr.

Holló József 

Ártatlan 
nyárigézet 

Napbarnított mámor 
ragyog körülöttem 
pipacspánik lobog 
izzó csendölekben. 

Izzadtan heverész 
a sík, a domb, a határ 
s mint falusi gyereklány 
nem hord bugyit a nyár. 

Tűnt idők távolán 
iramlik szét szemem, 
hol rég szökött nyaraim 
ülnek a réteken,

oly átlényegülten 
lobog pucérságuk 
míg a sóvár idő sunyin 
sompolyog utánuk. 

B. Mester Éva

húgod 
leszek

igazgyöngyös ruhát 
kaptam ajándékba
elkápráztatott a
szavaid játéka
a mi apró csodánk
nyitott minden zárat
utolsót lobbantak
elfelejtett vágyak 
örökzöld álomként
bújok a zsebedbe 
ma még egy érintést
varrok a lelkedre 
húgod leszek holnap
egy kicsit nővéred
bóbiskoló csöndben
biztos menedéked
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Somogyi Dénes

Csak egy maréknyi föld
(Kereszttestvérünk emlékére)

Mindenkivel megesett már, 
hogy halogatása miatt, olyan-
ról késett le, ami pótolhatatlan, 
örökké fájó emlék marad szívé-
ben. Kereszttestvérünk, K. P. Zol-
tán betegségéről kaptunk híre-
ket és terveztük a látogatását. 
Mindig közbejött valami, ami arra 
adott okot, hogy ezt elhalasztot-
tuk. Zoli kereszttestvérünk, ba-
rátunk, osztálytársunk, nagyon 
messze költözött családjával 
Szomolyáról. Egészen a román 
határig, le Nagyérre. A róla érke-
ző hírekben mindig azt hallot-
tuk, hogy nem tud megnyugod-
ni, nem érzi jól magát a szülőfalu-
jától távoli vidéken. A sík vidéken 
hiányoztak neki a falut határoló 
dombok, a Deber akácosa, ahon-
nan az akácvirág illatát hozta ma-
gával az enyhe, májusi szellő.

Nem most találták ki, hogy 
az öreg fát nem szabad átültet-
ni, mert igaziból soha nem szo-
kott sikerülni a késői átültetés. 
Családja, gyerekei miatt vállalta 
ezt az áldozatot, ám erre ráment 
az egészsége. Amikor meghal-
lottuk, hogy beteg, Józsi öcsémmel ter-
veztük meglátogatni, aki hozzám hason-
lóan, szintén hetven év felett számlálja 
éveit. Az utazást, ebben a korban, tovább 
halogatja, tervezgeti az ember, mintaho-
gyan ezt lehetne. Nem is beszélve arról, 
ha olyan helyen, olyan oldalágon van ez 
a település, ami lakóhelyünktől nemcsak 
messze, de nagyon körülményes utazás-
sal érhető el. Márpedig egy nap alatt vég-
hez kell vinni, mert az öregkori egészségi 
problémák miatt, csak olyan helyre aka-
runk elutazni, ami egy nap alatt megjár-
ható tömegközlekedési eszközzel. 

Gondoltuk, van még időnk, nem olyan 
súlyos a betegsége, ami egy kis haloga-
tást sem engedne meg. Nagyon lesújtott 
bennünket a szomorú hír, hogy Zoli ba-
rátunk átadta lelkét a Teremtőjének, nem 
győzött várni ránk. A temetését már sem-
miképpen sem szerettük volna lekés-
ni. Csatlakoztunk azokhoz, akik e távo-
li helyre, személykocsival utazva, akarják 

megadni a végtisztességet, annak a ba-
rátunknak, kinek mindig visszavágyott a 
szíve az Eger városa melletti Szomolyára. 

Családja, a temetési helyéül sem vá-
lasztotta régi szülőfaluját. Úgy döntöt-
tünk, mivel nem a régi falujában lesz 
nyugvóhelye, a temetésre viszünk egy 
maréknyi földet, az egykori, szomolyai 
házához tartozó kertből. Bár az új tulaj-
donos biztosan megengedte volna, nem 
kértem engedélyt, hanem a drótkeríté-
sen benyúlva, kimarkoltam, és egy nej-
lon tasakba tettem. Az elmaradt beteglá-
togatás miatti lelkiismeretünket csak az 
enyhítette, hogy visszük az egy maréknyi 
földet, amiért Zoli barátunk megbocsátja 
nekünk az elmaradt, soha nem pótolha-
tó beteglátogatást. 

Suhant mellettünk az alföldi táj, ami-
kor a nyári hőségben haladtunk Nagyér 
felé. Már közel jártunk a községhez, ami-
kor hírtelen rémület ült ki arcomra: 

– A föld!  Az egy marékny föld! 
– fordultam kétségbeesetten Jó-
zsi felé, aki nem tudta elképzelni 
mi történt.

– Mi van vele? – kérdezte most 
már ő is aggódva, mert látta raj-
tam, hogy valami jóvátehetetlen 
dolog történt. 

– Otthon maradt… a kiskapu 
mellett… amikor a zárás miatt, 
kezemből letettem a járdára!

– Most már mindegy! Van a 
földnél fontosabb is! Zolit el kell 
temetni azzal a földdel, ami van, 
ami Nagyéren található – mond-
ta Józsi nagy bölcsen, mire a ko-
csiban ülők helyeslően bólintot-
tak.

Az otthon maradt föld tudata, 
tovább mélyítette a gyász miat-
ti borús hangulatunkat, alig be-
széltünk az út hátralevő részén. 

A gyászoló család könnyező 
szemekkel fogadott bennünket 
és Zoli felesége gondoskodott ar-
ról, hogy még fájóbb legyen a mi 
gyászunk is:

– Jaj! Jaj! Nem gondoljátok, 
mennyre várt titeket! Mindig csak azt 
kérdezte, mikor jönnek már? Vigasztal-
tuk, hogy majd jöttök, de nem győzte ki-
várni, csendesen elaludt.

A temetés egész ideje alatt azon gon-
dolkodtam, miképpen tudnánk pótolni 
mulasztásunkat. Mulasztottunk a beteg-
látogatással korábban, és mulasztottunk 
a hazai föld otthonhagyásával. Igaziból 
már nem lehet pótolni, mert a koporsóra 
nem tudjuk rászórni még akkor sem, ha 
valamikor, utólag, elhozzuk az egy ma-
réknyi földet. 

– Ha nem a koporsóra, akkor a sír mel-
lett kaparunk egy lyukat, és abba öntsük, 
nehogy az eső elmossa.—gondoltam a 
temetés ideje alatt.

Hazai föld hiányában, nagyéri földet 
hintettünk koporsójára, miközben mind-
ketten arra gondoltunk, hogy az otthon-
maradt földet, el kell hoznunk a sírjára. 

Nagy utazás Fridél Lajos grafikája

(Folytatás a 14. oldalon)
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Ezzel mi tartozunk neki. Lelkiismere-
tünk megnyugszik, és remélhetőleg, ő 
is nyugodtabban alussza örökálmát a 
hozott hazai föld közelségében.

Sokáig nem halaszthatjuk az utat, 
ezt közös megegyezéssel eldöntöttük. 
Amikor vége lett a nyári, nagy meleg-
nek, elindultunk ismét Nagyér felé. Ám 
most, vonattal. Interneten lett kinézve 
a menetrend, ami legmegbízhatóbb-
nak van kimondva. 

A színesedő fák levelei a szeptember 
végét hirdették ezen a kora őszi hajna-
lon, amikor Egerből végre elindult ve-
lünk 4 óra 40 perckor a vonat. Utunk 
mellett nem láttunk már gólyákat, éne-
kes madarakat, azok elrepültek mele-
gebb vidékekre. A lehulló, sokszínű fa-
leveleket kotorta az őszi szél, amerre 
csak kitekintettünk a vonat ablakából. 
A pihenni térő természet óhatatlanul az 
elmúlást juttatta ismét eszünkbe, mint-
ha elfeledkeztünk volna arról, hogy mi 
célból ültünk most vonatra.

Sok-sok átszállással történhet az uta-
zás, mert távol esik a fővonalaktól. Úgy 
gondoltuk, hogy máris rosszirányba 
megy velünk a vonat, amely nyugat 
felé, Hatvan városa felé robogott, ho-
lott déli irányban van Nagyér, Zoli bará-
tunk örökös nyughelye.

Hatvan városának vasútállomásán, 
alig tizenhárom perc eltelte után, át-
szállhattunk a Szolnok felé induló vo-
natra, ahogyan a menetrendről kiírt pa-
pírunk ezt nekünk diktálta. Ahogyan 
ezt a papírlapot tanulmányoztam uta-
zásunk közben, láthattam, a szolnoki 
átszállás sikeressége sok bizonytalansá-
got tartogat számunkra. 

Csak öt perc áll rendelkezésünkre ah-
hoz, hogy átszálljunk a Mezőtúr, Tót-
komlós felé induló vonatra, ahol majd 
ismét át kell szállnunk utazásunk vég-
célja, Nagyér felé. Ha késik vonatunk, 
akkor nem tudunk átszállni, ami azt je-
lenti, indulhatunk vissza, mert bármi-
lyen kis késés lehetetlenné teszi a ter-
vezett, aznapi visszautazást. Márpedig 
mindenképpen, még e napon, vissza-
akarunk érkezni Egerbe. 

Nem késett a vonat érkezése Szol-
nokra. Ám a túlfűtött izgalom miatt, az 
ülésen hagytuk azt a szatyrot, amely-
ben egyéb apróság mellett, a maréknyi 
föld is helyet kapott. Megfeszített ideg-
állapotban rohantam vissza a fülkébe, 
hogy magamhoz vegyem Zoli barátunk 

volt kertjéből hozott földet. Ez a figyel-
metlenség csupán három percet rabolt 
el, ami pontosan elég volt ahhoz, hogy 
a Mezőtúr, Tótkomlós felé induló vona-
tot lekéssük. 

– No, most aztán minden hiába! – je-
lentettem ki teljes csüggedéssel, mire 
Józsi öcsém sem tudott semmi bölcses-
séggel válaszolni. Be kellett látnunk, 
hogy Zoli kereszttestvérünk sírjára ma 
sem viszünk hazai földet. 

– Még a Teremtő is ezt akarja. Ha nem 
ezt akarná, akkor valamiképpen segí-
tene – mondta Józsi öcsém és figyel-
tünk szomorúan az után a távolodó vo-
nat után, amit lekéstünk. Egy vasúti dol-
gozó, forgalmista, közeledett felénk, aki 
észrevette teljes csüggedésünket és 
megszólított:

– Mi a baj? Csak nem lekésték a vo-
natot? – mondta, miután észrevette az 
egyre távolodó vonat utáni, sóvárgó te-
kintetünket.

– De, lekéstük! Nagyérre szerettünk 
volna utazni – válaszoltam sorsunkba, 
végzetünkbe beletörődve. 

– Nincsen nagy baj! Párperc múl-
va jön Budapest felől egy gyorsvonat, 
amellyel eljuthatnak Tótkomlósig.

– Elérjük azzal a nagyéri vicinálist? 
kérdezte, Józsi.

– Azt már nem érik el, de valaki majd 
elviszi magukat Nagyérre. Akár még au-
tóstoppal is eljuthatnak, nincsen mesz-
sze – vigasztalt, és mi sem tartottuk le-
hetetlennek az elképzelését. Nem volt 
mit tenni, mint telefonálni Zoli özve-
gyének, hogy Tótkomlós vasútállomá-
sán várjanak ránk. Ha ezt nem tesszük, 
akkor teljesen felborul az utazási ter-

vünk. Nem érünk vissza Egerbe, még 
aznap folyamán. 

Az özvegy szólt lányának, aki kocsival 
jött elénk, és vitt bennünket ezen az öt 
kilométeres, hátralevő úton, ami még hi-
ányzott a nagyéri temetőig. 

Utólag tudtuk meg, hogy nem a leg-
szerencsésebb időpontban kértük segít-
ségüket. Zoli kereszttestvérünk unokájá-
nak most van az eljegyzése. Ez egy kis-
sé kellemetlenül érintett bennünket, hi-
szen nem akartuk terveink megvalósítá-
sához senki segítségét kérni. Ám még-
is nagyon szívesen segítettek, az előbb 
említett elfoglaltságuk ellenére is. 

Amikor végre ott álltunk a sírnál, a 
béke nyugodalmas érzése költözött szí-
vünkbe. Teljesült a korábban fogadott 
vállalásunk, hiszen a hazai földet máris 
elővehettük a szatyorból.

Földből emelt sírhalom helyett, mű-
kőből készült síremlék takarta be a sírt, 
ezért mellette, egy mélyebb lukat kellett 
ásnunk egy talált vasdarabbal.   Ennek a 
lyuknak aljába pergettük a hozott, ma-
réknyi földet, majd tetejére visszaraktuk 
az előbb kiásott, nagyérit. 

Miután végeztünk, hálánk jeléül egy 
imát suttogtunk, amiért vállalásunkat 
teljesíteni tudtuk. Egy másikat azért, 
hogy a lent pihenő kereszttestvérünk 
pihenése, e szülőfalujától távoli helyen, 
megbékéltebb legyen. 

Talán e maréknyi, hazai föld közel-
sége megbékéltebbé teszi pihenését, 
s feledteti azt a fájdalmat, hogy nem a 
szomolyai temetőben nyugszik. Az örök 
lakhelyén így már nyugodtabban pi-
henhet, még akkor is, ha a szülőfalujá-
ból nem jutott neki több, csak egy ma-
réknyi föld.

Somogyi Dénest 80. születésnapja alkalmából, szülőhelyén,  
Szomolyán köszöntötték a Kaptárkövek munkatársai

(Fotó: dr. Árvai Judit)

(Folytatás a 13. oldalról)
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Aranykeretes kiszállás
A tízéves kolozsvári Guttman Mihály Pedagóguskórus 

rendszeres résztvevője a hazai és külföldi zenei fesztiválok-
nak és más zenei eseményeknek. Ott voltunk a 2018. május 
12-én megrendezett Mezőkeresztesi Művészeti Fesztiválon 
is, ahol vidám népdalfeldolgozásokkal léptünk a közönség 
elé. Tar Károly a fesztivál főszervezője, Majoros János Me-
zőkeresztes polgármestere, és kedves ismerősünk, Birtalan 
Judit karnagy igen szívélyesen fogadtak bennünket. Érke-
zésünk pillanatától kezdve egészen eltávozásunkig, érez-
tük támogatásukat, segítségüket, szeretetüket. 

Kórusunk számára mindig rendkívüli eseményt jelent 
egy-egy ilyen kiszállás, hiszen különleges kapcsolatok szö-
vődnek, nagyszerű emberekkel, művészekkel ismerkedhe-
tünk meg, és nem utolsó sorban rengeteg élménnyel gaz-
dagodunk, bekapcsolódhatunk az anyaországi zenei élet 
vérkeringésébe. Jó így együtt lenni a dalostársakkal. Eb-
ben a közösségben valóban mindenki önmaga lehet. E két 
napos kiszállás is nagyszerű alkalom volt arra, hogy a csa-
pat tagjai jobban megismerjék egymást, közelebb kerülje-
nek egymáshoz. Közösségünkben igen változatos szemé-
lyiségek vannak, de az együtténeklés észrevétlenül fontos 
dolgokra tanít meg: figyelni önmagunkra, figyelni mások-
ra, tudjunk alkalmazkodni, együttműködni, felelősséget 
vállalni, kitartani.

A koncerteken kívül minden alkalommal igyekszünk a 
környékbeli látnivalókkal is megismerkedni, biztosítva a 
kellemes kikapcsolódást. Így történt ez alkalommal is. Még 
az ünnepi hangverseny előtt sikerült körbejárnunk Mező-
keresztest, de alkalmunk volt a helyi alkotók műveiből ösz-
szeállított kiállítást, valamint a városi könyvtárat is megte-
kinteni.

A gálaműsort követően a szervezők elismerő okleve-
let nyújtották át minden résztvevőnek, és meghívták őket 
egy ismerkedéssel, beszélgetéssel egybekötött fogadás-
ra. Végül elindultunk a szállásunk felé, melyet házigazdá-
ink Bogácson biztosítottak számunkra. Igaz, késő este volt 
már mire megérkeztünk, így a szálló belső terével ismer-
kedtünk, rendezkedtünk. 

A másnapi kiadós reggeli után csoportunk úgy dön-
tött, hogy meglátogatja a bogácsi borospincéket. Gyönyö-
rű napsütésben, nyári melegben elindultunk a pincék felé. 

Nagyon barátságos környék, jó levegő, nyugalom, és nem 
utolsó sorban jó kedv kísért bennünket. Bár kora délelőtt 
volt, reméltük, hogy nemcsak kívülről nézegethetjük eze-
ket, hanem lehetőségünk lesz belülről is megtekinteni, sőt 
a bort is meg tudjuk kóstolni. Már-már lemondtunk a bor-
kóstolásról, mivel a pincék vagy be voltak zárva, vagy még 
nem fogadtak vendéget. Ám végül egy csinos kis pince 
gazdája mégis fogadott bennünket, aki „nagy örömünkre” 
részletesen ismertette velünk e borvidék és Bogács törté-
netét. Megtudtuk, hogy a helyi gazdák Borlovagrendet is 
létrehoztak, majd megalakítottak egy Egyesületet, amely 
tevékenységével a turizmus fellendítését segíti.

A Csáter Apó Pincéjét a részletes bemutató után belül-
ről is megismerhettük, majd borait meg is kóstoltuk. Le-
gyen színpad, kert vagy borospince, egy kórus mindig éne-
kel. Így mi is egy borköszöntő éneklésével köszöntük meg 
Hajdu Imre házigazdánk kedvességét, és búcsúztunk el a 
különlegesen kellemes környezettől.

Finom ebéd várt bennünket Mezőkeresztesen, ahonnan 
hazafelé indultunk. Úticélunk volt még a tiszaújvárosi te-
metőben nyugvó Birtalan József, erdélyi származású ze-
neszerző, karnagy sírjához is ellátogatni, akinek özvegye, 
Judit asszony is elkísért a kamarakórusának egy részével. 
Meg kell említenem, hogy tavaly novemberben, Birtalan 
József 90. születésnapjának megünneplésére készültünk 
Kolozsváron egy szerzői est keretében, ami sajnos emlék-
koncertté alakult. Most a kopjafás sírnál egy kis koszorú el-
helyezése után Kodály Zoltán: Esti dalával tisztelegtünk a 
mester előtt.

A Guttman Mihály Pedagóguskórus történetének króni-
kájában ez a kiszállás is aranykeretes marad, hiszen kincset 
érő pillanatokat éltünk meg, és az ilyen emlékek emlékez-
tetnek arra, hogy nemcsak az élmények, de a mellettünk 
álló emberek is hatnak ránk, és formálnak azzá az ember-
ré, akik vagyunk.

Bedő Ágnes
karnagyBirtalan József zeneszerző sírjánál, a tiszaújvárosi temetőben

Mezőkeresztesen szerepeltünk, de jártunk Bogácson is.  
Szállásunk bejáratánál készült ez a csoportkép.
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Dél-borsodi kirándulások, zenével
Engem mindig magával ragad a   

természet csodája. Senki nem tud 
olyan gyönyörűséget alkotni, me-
lyet ne szárnyalna bőven túl mind-
az a szépség, mely jártunkban-kel-
tünkben elbűvöli a figyelő szeme-
ket, a szépségre fogékony lelkeket. 
Csak Petőfit tudom idézni, ki mindig 
eszembe jut, látva az égiek által alko-
tott, körülöttünk lévő, az emberek ál-
tal még tönkre nem tett világot:
„Oh természet, oh dicső természet!
Mely nyelv merne versenyezni véled!
Míly nagy vagy te! Mentül inkább hall-
gatsz,
Annál többet, annál szebbet mon-
dasz.”

Orvosként, a természet nagy cso-
dálójaként bátran állítom, akinek 
lelki fogékonysága van a művésze-
tek iránt – kiemelten a zene, a fes-
tészet iránt –, az nem tud érzelem, 
gondolat nélkül elmenni egy-egy 
természeti látvány mellett.

Gyermekkorom óta rabja vagyok 
a zenének, hiszen már alsósként a 
Matyó Népi Együttes szólistájaként, 
Lukinich Feri bácsi gondos irányítá-
sával, a szereplések nagy száma jelen-
tett örömet, sikert számomra, de ér-
zésem  szerint a közönség is élvezte 
éneklésemet, hegedűjátékomat.

Mint írásom címe is elárulja, zenei 
kirándulásokat tettünk járásunkban 
már az ötvenes években. Különösen 
nagy szeretettel gondolok a bogácsi, 
szentistváni kultúrotthonban való fel-
lépésünkre, ahol még műsorbemon-
dó szerepet is kaptam, melyre büsz-
ke vagyok. Természetes, hogy a mező-
kövesdi szerepléseink számára nem is 
emlékszem! Az biztos, hogy a gépál-
lomáson szabadtéri színpadon, a mai 
Karitász és a  Tűzoltóság színházter-
mében, de a Matyóház udvarán lévő 
kosárfonó csarnokban, ahol színpad 
volt kiépítve, is szerepelt az együttes.

Egyéni szereplések is gazdagítot-
ták gyermek- és ifjúkoromat, így a Ma-
tyóházban a bolgár egészségügyi de-
legáció fogadásakor való szereplé-
sem, iskolai rendezvényeken  éneklé-
ses műsorom, de tagja  voltam az út-
törő fúvószenekarnak, mellyel a kor 
felvonulásain meneteltünk zeneszó 
mellett.

Kodály Zoltán vallotta: „Amiként 
Jókai Mór történeteivel, Kálmán Imre, 
Lehár Ferenc a dallamaival szerzett 
örömet az emberek millióinak.”

Büszkén mondhatom, hogy a já-
rás határa nem jelentett áthatolhatat-
lan kőfalat számunkra! Eljutott népi 
együttesünk Egerbe az Érsekkert-
be, Tokajba, Miskolcra a Búza térre – 
mely szereplések öregbítették a Ma-
tyó Népi Együttes hírnevét, természe-
tesen élményt szerezve számomra is.

Örökké emlékezetes marad szá-
momra, amikor kb. tizenkét éves ko-
romban a kövesdi Béke Étterem (ma 
Erste Bank) zárt ajtói mögött, ci-
gányzenekar kíséretével énekeltem 
szentistváni matyó népdalt, a „Fenn 
a levegőben száll a madár fecske” kez-
detűt, melyről rádiófelvétel készült – s 
mintegy három hét múlva hallottam a 
felvételt a Petőfi rádióban.

Gimnazista koromban a Szent Lász-
ló (I. László) Gimnázium énekkará-
nak tenoristája voltam, de elérzéke-
nyülve és nagy nosztalgiával gondo-
lok ötvenéves alma materünk „Hatva-
ni diákjai” című daljáték előadására is, 
melyben  Hatvani professzor famulu-
sát, Kerekes Mátét játszottam. Dicsek-

vés   nélkül mondhatom – sikerrel, 
főleg énekléseim arattak tetszést.

(Gyermekkori fényképeim bizo-
nyítják Kövesden megélt sikerei-
met.)

A gimnáziumi évek után követ-
keztek a „nagy élet” embert pró-
báló évei, először a Debreceni Or-
vostudományi Egyetem   elvégzé-
se (itt sem éltem zene nélkül, hi-
szen  a DEAC NB I-es röplabdacsa-
pat tagjaként, utazásaink során én 
voltam a csapat nótafája!), majd 
a kemény  munka évei jöttek an-
nak minden bonyodalmával. Ka-
tonaorvosként jártam az országot, 
majd 1978-ban Kecskemétre kerül-
tem, a Honvédkórház parancsnok-
helyetteseként, kis amatőr együt-
test szerveztem, mely már viszony-
lag rendszeres éneklést, hegedü-
lést igényelt. Fellépéseink voltak 
nyugdíjas találkozókon, anyák nap-
ján, nőnapon (pl. a Kecskeméti Ka-

tona József Színházban is) – sőt ba-
ráti találkozókon (pl. vadászvacsorán 
orvosvezérek, az űrhajós Farkas Ber-
talan, illetve megyei vezetők jelenlét-
ében), honvédségi kulturális sereg-
szemlén Budapesten, a Stefánia Palo-
tában. 

A kecskeméti tizenhárom év után 
budapesti éveim következtek elhal-
ványodó aktív zenei tevékenységgel 
– de passzívan, rendszeres hangver-
seny látogatóként a zeneművek nagy 
fogyasztója lettem. (Személyes  kap-
csolatba kerültem Vásáry Tamás Kos-
suth-díjas zongoraművésszel, kar-
naggyal.   Dedikált könyvei, CD-i van-
nak birtokomban.)

Zenei tevékenységem aktivitása ak-
kor erősödött meg, amikor abszolút 
nyugdíjas lettem, s egy évfolyam-ta-
lálkozó 2013 októberében összeho-
zott volt évfolyamtársammal, aki ma 
már ötvenedik éve Poroszló házior-
vosa. A találkozó óta – lelkes mene-
dzselése eredményeképpen – mind-
ketten elmélyült irodalmi, szépírói te-
vékenységet folytatunk, melyet ki-
egészítünk zenei fellépéseimmel: 
énekléssel, hegedüléssel. Soha nem 
volt ilyen kultúrmenedzserem, mint 
dr. Árvai Judit.

Amikor én még kissrác voltam...
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Ma már egyre több felkérést ka-
punk, egyre több sikeres szereplés 
eredményez boldogsághormon fel-
szabadulást szervezetünkben, melyek 
után nehezen alszunk el. Ezt álmom-
ban sem gondoltam, hogy hetven év 
felett „zenei karriert” futok be. Zenei 
tevékenységem színtere a Matyóföld, 
Dél-Borsod lett, de ez a terület is tágul.

Emlékeim szerint első zenei fellé-
pésem idős koromban tudós bará-
tom, dr. Kapusi Imre tibolddaróci er-
dőmérnök magánarborétumában tör-
tént meg 2016-ban, amikor a KAP-
TÁRKÖVEK szerzőinek kácsi tanácsko-
zása  után, a jelenlévők felkísértek az 
arborétumba, s ott hegedülhettem, 
énekelhettem szabadon, gátlások nél-
kül. A siker túlszárnyalta várakozásai-
mat. Hegedülésem is megfogta a kö-
zönséget, énekhangomról meg elra-
gadtatással vélekedtek.

Kötetlen arborétumi fellépésemet 
azóta több szereplés követte, ezek egy 
része ad hoc volt, ilyen volt éneklésem, 
hegedülésem 2016-ban az egyetemi 
évfolyamtalálkozón, vagy Bo gácson, 
a Csáter Apó pincéje előtti szereplése-
im (itt több is volt), melyekre a hangu-
latnak megfelelően került sor. Közülük 
legemlékezetesebb a 2017. május el-
sejei fellépés volt, amikor szép időben 
a pince előtti kis téren harminc borfo-
gyasztó  ült (négy magyar kivételével 
külföldiek), ekkor hegedültem, éne-
keltem mintegy órahosszat, nagy si-
kerrel. Sikeremet bizonyította a hall-
gatóság által készített sok fotó, s az 
hogy főszerkesztőnk, a pince működ-
tetője, Hajdu Imre jó humorérzékkel 
egy rossz kalapot tett elébem a föld-
re, és példát mutatva egy ötszázast 
húzott a vonómba. Ezt persze nem 
követte újabb papírpénz, de a kalap-
ba hullott az aprópénz. Műsorom vé-
gén a pincében visszaadtam Imrének 
az ötszázast (helyette kaptam egy pa-
lack bort), majd az egyik német ven-
dég – fizetéskor – engem is kifizetett 
egy Mátyás királyos bankjeggyel. 

Az ad hoc szerepléseken túl, sok-
kal jobban emlékszem a felkérések-
re történő szereplésekre. Közülük első 
volt Mezőkövesden, 2016-ban a Közal-
kalmazottak  Nyugdíjas Klubja évzáró 
ebédjén, melynek hangulatát azóta is 
emlegetik a klub tagjai. A második al-
kalom 2017. márciusában, a Kaptárkö-
vek folyóirat bemutatóján, Hajdu Imre 
hetvenedik születésnapja és a „Kultúra 

lovagja” kitüntető cím elnyerése alkal-
mával adott műsorom jelentett sikert.

Poroszlón, az Idősek Otthonában 
2016 és 2017-ben két alkalommal is 
adtunk körzeti orvos Kedvesemmel 
irodalmi és zenei műsort, az egyik mű-
sor karácsonyköszöntő volt. Látni kel-
lett volna az idős emberek örömet, 
meghatottságot sugárzó hálás arcát!

Ma már büszkélkedhetek azzal, 
hogy a felkérések időzavart okoznak 
számunkra, hiszen zenei aktivitásom 
mellett a cikkírások is feszes időki-
használást igényelnek.

2018-ban egész sorozat felkérés-
nek álltam elébe, így különösen büsz-
ke vagyok az „Emlékezünk orvosaink-
ra” című könyvsorozat 41. kötete  bu-
dapesti bemutatásán való szereplé-
semre, melynek megtörténte után a 
szerkesztő   biofizikus professzor, dr. 
Vincze János még aznap megköszön-
te fellépésemet e-mailben: „Kedves Ist-
ván! Gratuláció! Gratuláció! Nagyszerű 
volt, ragyogó hangulatot teremtettél! 
Köszönettel és barátsággal: János” – Ez 
a felkérés megismétlődött a követke-
ző június 13-i könyvbemutatón is.

A felkérések megszaporodtak a 
Bükkalján is:  Ostoroson a  Wass Al-
bert irodalmi maratonon, Mezőköves-
den a Hajdu Ráfis János Mezőgazda-
sági Gépmúzeumról szóló könyvbe-
mutatón, Szomolyán a nyolcvanéves 
szomolyai díszpolgár, a Kaptárkövek 
állandó szerzője Somogyi Dénes kö-
szöntésén szerepeltem.

Írásomat a természet csodálatával 
kezdtem, s most ismételten  visszaté-
rek hozzá. Május elsején szűk bará-
ti körrel majálisoztunk a tibolddaróci 
arborétumban, melynek kilátójából 
óriási terület változatos domborzati 
képe, szenzációs színkavalkádja szé-
dített meg.  Nem is csoda, hogy elő-
vettem hegedűmet, és igyekeztem 
zenémmel ahhoz a szépséghez alkal-
mazkodni, mely szemünk elé tárult.

Borsos Miklós Kossuth-díjas szob-
rászművész, festőművész gondola-
taival zárom írásom: „...a zenélés, az 
együtt muzsikálás a társadalmi érintke-
zés legmagasabb rendű formája... zene 
nélkül az élet süket, amint képek nél-
kül vak... Hegedűn pedig az emberi lélek 
legnemesebb hangjai szólalnak meg. 
Minden művészetek között a muzsika 
az, mely a legelvontabb, legtisztább...”

Dr. Szedresi István

Dr. Árvai Judit 

Május,  
az illatos

   Mámoros illattal
        szobámba beoson,
   kéjes-hűs hajnalon
         elzsongat, részegít,
    egekbe felrepít.

  Hársillatú vizsgák,
      diákszerenádok.
   Almamáterszagon,
        szálló búcsúdalon
   elmém elálmodoz.

   Orgonák kerítik
      szürkéjét az útnak.
    Akácfán mézfelhő,
       bodzavirág ernyő
   ámít illatával,
       altat bűbájával.

Nőszirom kavalkád,
       sárgák és fehérek.
 Rózsafán zenélnek
        tücsöknyi zenészek,
    szerelmet remélnek.

    Nádszál lányka hajlik
      sásfiú karjába.
    víznek illatába
          mártózik madárka,
    ékkő villanásba.
   
Bogácsi határban
       napfényízű repce,
   virágmezőt terít
      méhek örömére,
   szép lányok kedvére.

   Szivárványszín szagú,
        növényt dédelgető,
    lelket melengető
         május, csupa derű,
    édes ezerjófű.
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– Szép nőt meglesni nem bűn! Csú-
nyát, no, azt igen… bár olyan meg nincs. 

Kossár elnézett valami távoli pontra, 
félig kiivott pohara fölött. Szépet látha-
tott szeszmart elméjében, mert elmoso-
lyodott.

– Mit tudsz te rólam? – kérdezte fürké-
sző tekintettel, – ki a fenének gondolsz 
te engem?

Fáradt düh koppant a kérdésében, de 
nem tett semmi erőszakos mozdulatot. 
Arca és keze jó ötvenesnek mutatta, de 
mind tudtuk a szállítási csoportban, alig 
múlt harminc éves.

– Ki a fene volnál? Hát Kossár Józsi. Jó 
melós, rendes szívű társ a mancsaftunk-
ban. Mindenki így mondja. Nekem még 
odaadtad a balos fél munkáskesztyűdet 
is, amikor hirtelen kellett kimennünk 
fonalbáláért. Vadölőt hiába kértem, te 
meg szó nélkül adtad… Ki a fene volnál, 
rendes magyar ember.

– Megiszunk még egy kört. Jó. – nem 
kérdezte, leszögezte mindkettőnknek a 
szükséges fejleményt. – Most neked kel-
lene fizetned, én már eltapsoltam, ami a 
zsebemben volt. De holnap megadom, 
figyelmeztess reggel! – tette hozzá 
mentében, egyenes léptekkel, bár kicsit 
hajlottan indult a bádogpult elé, taglej-
téséből, fejének intéséből megfejthető 
volt, az italok megfizetőjének engem je-
lölt meg.

– Rózsika majd kéri a pénzt, ne fe-
lejtsd el!

– Mikor hagytalak szarban Kossár? – 
fortyantam rá, de magam se tudtam az 
indulat okát, azt sem, kinek szól. Azt hi-
szem, akkor az egész világot, ami a pin-
ce másfél métere fölött volt, ellenségnek 
gondoltam, a járdára nyíló ablakok előtt 
elhaladó lábak, mintha engem akartak 
volna rúgdosni. Borgőzösen legalább is 
így éreztem. – Hagytalak-e valamikor is 
szarban, Kossár? Illő dolog volna az tró-
gerhoz? Na látod! Különben is, ez a kör 
már az enyém volt…

– Tudja a nyavaja, mi az illő, mi a 
nem… mert ugye a szép nőt…, meg 
mindenféle nőt…, mert hidd el apám, 
ronda nő az meg nincs. Voltak nekem 
csúf arcú babáim is, de vagy gyönyörű 
volt a testük más egésze, vagy az édes 
lelkük…, jól van, nem azért mondtam, 
csak a Rózsi pampogott. Járnak ide min-
denféle gazemberek is, meg a kofák…

– Mi a frászkarikát akartál azzal a lesel-
kedéssel?

– Neked elmondom, mert csöndes 
embernek tudlak, de ha továbbadod, 
kitaposom a béled… nincs sok hát-
ra…, Beácskám egyre hív álmomban. 
Eleinte mindig aludni akartam, ittam, 
amennyit, aztán az albérletben le-
dőltem, vártam az álmot. Jött is min-
dig…. De már félek tőle, most meg 
azért iszom le magam.

– Ha ezt akarod titokban tarta-
ni, hát legyen, amúgy is, kifene volna 
kiváncsi, miért iszol. Iszunk mi mind, 
ki ennyit, ki annyit, de sose kérdezte 
még tőlem se senki, miért.

– Frászt ezt akarom mondani, ne po-
fázz állandóan, kivered a fejemből az 
okosságot… egészségedre!… ha nem 
bírod, megiszom én, hagyd ott a felét 
nyugodtan…

– Minek hagynám, nézd, azok a lá-
bak mind belémrúgnának ott az ab-
lakban, csak hát a drótüveg…, ugye, 
a dróüveggel nem számoltak… – 
mondtam magam elé halkan, valami 
idétlen vigyort éreztem az arcomon, 
fölnéztem, ott van-e még Kossár, vagy 
csak az egészet kitaláltam ittasan.

– Tizenöt voltam, első éves hegesz-
tő inas, a szomszéd szobakonyhás la-
kásba költözött egy gyönyörű nő, fia-
tal, erős, csupa kívánni való idomok-
kal. Szegény anyám megmondta, ha 
csak ráemelem a szemem, kiveri belő-
lem a szart is, nem nekem való még, 
ha esz a fene valami nő után. Három és 
fél év múlva elvitte a rák, legyen hoz-
zá kegyelmes, ha van valahol olyan va-
laki… én már semmit sem tudok iga-
zán…

Az ostromban bombatalálatot ka-
pott a házunk, rendes, ötemeletes bér-
ház volt azelőtt, de aztán csak három 
emelet maradt, a tanácsiak meg nem 
hozatták rendbe, csak megerősítették 
lapos tetővel az utolsó emeletet, az-
tán ágyesz-bugyesz… De jó volt, ki le-
hetett menni napozni, csillagokat néz-
ni egy lánnyal – már akinek volt ehhez 
mersze. Mert korlát vagy valami kis pe-
rem, olyan se volt. Egyik házbeli, Karcsi 
barátom részegen..., nyolcadikosként 
már úgy gondoltuk, nekünk az ital is 
jár…, le is zuhant…, rögtön szörnyet-

halt…, hát abbahagytuk mind a följár-
kálást. Nyár vége előtt, evett a fene, 
hogy fölmenjek meztelenül napozni, 
lányokról ábrándozni, úgy terveztem, 
hét végén kimegyek a Csillagra, ott le-
hetett jó nőket találni…, jöttek is egy 
szóra… Fölmentem, de már a csapó-
ajtóból megláttam Beácskámat, anya-
szült meztelenül feküdt egy szürke ló-
pokrócon. Persze, akkor még csak a 
szomszéd Bea volt, de megismerésé-
től mindig rá gondoltam, ha magam-
hoz nyúltam este a takaró alatt. Ott 
volt napbarnítottan, telten, gyönyö-
rűen. Földbe gyökerezett a lábam, iz-
zadni kezdett még a tenyerem is, és 
pokolian szégyelltem, hogy a takaró 
alatt…, hogy olyankor is rá…, szóval 
belebénultam a gyönyörűségbe, re-
megő inakkal.

– Te Kossár, ez frankón így volt ve-
led, vagy csak kitalálod? Velem miért 
nem történik sose ilyen? – habogtam 
keresve a szavak formálását, bár úgy 
éreztem, az elmém teljesen tiszta, és 
egyébként is, nagyon élveztem Kossár 
mesélését…, föl se tűnt, hogy épen, 
szép hanglejtéssel beszél, bár halkan, 
egyáltalán nem úgy, ahogy elvárható 
lenne annyi pohár bizonytalan erede-
tű kocsmai bor elfogyasztása után. De 
Kossár nem zökkent ki, nem  is vála-
szolt méltatlankodásomra.

– Attól kezdve egyre gyakrabban 
szöktem be a lakásába, éjjel vagy nap-
közben – ha otthon volt –, vigyázva, 
nehogy észerevegyenek és szájukra 
vegyék az én Beácskámat. Fogalmam 
sem volt, hány éves, hajadon vagy el-
vált, van-e valahol lelencben gyere-
ke…, csak egy volt fontos, minél több 
szerelmes órát tölthessek nála. Ké-
sőősszel egyszer megkérdezte egyik 
szeretkezésünk után, tudom-e, hogy 
ezért őt börtönbe is csukhatnák? Már 
hogyan csukhatnák, hiszen szeretem 
és amint lehet, feleségül is akarom 
venni, ha beleegyezik… Csak neve-
tett, de nem úgy, ahogy anyám ten-
né, ha vicceset mondtam neki, vagy a 
csitrik, akikkel néha a haverokkal lóg-
va találkoztam, úgy nevetett, mintha 
angyalok kacagtak volna a hangjá-
ban. „Hússzal több vagyok nálad, bu-
tus, hogyan is akarnál elvenni? Hol le-
szek én három év múlva már nálad!…” 
Ezt mondta kacagva, de abban a ne-
vetésben én a fájdalmat is hallottam. 
Azt a fájdalmat, amit magamban érez-
tem hallgatva őt. És nem voltam ám 

Czipott György

Beácska
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részeg, Karcsi lezuhanása után korty 
bort vagy pálinkát se ittam. Retteg-
tem tőle...

Tizennyolcat éppen csak betöltöt-
tem, bejelentkeztünk a Tanácson, el-
vettük egymást. Elvettük egymást, 
úgy ám!…, egymást! Mert egyfor-
mán erősen akartuk egymást. Az élet-
kor különbség nekünk nem számított, 
útáltuk a tanácsiakat, amikor céloz-
gattak erre. De nagykorú voltam, nem 
lehetett semmi és senki az akadá-
lyomra. Átköltöztem Beácskám laká-
sába, anyám megbékélt a helyzettel, 
meg aztán így változatlanul ott tud-
hatott maga mellett továbbra is, iga-
zán Beát sem okolta, azt mondogat-
ta, aminek meg kell történni, az meg 
is történik, ha tótágast állunk is…

Szegényem, nem sokáig volt velünk, 
egyik reggel halva találtam az ágyá-
ban, amikor átvittem a frissen főtt fe-
ketét. Megállt a szíve, kedves, nyugodt 
arccal feküdt a párnáján, olyan fiatal 
volt, mint kiskoromban, ha mesét mon-
dott mellettem…

Összenyitottuk a két lakást, megkap-
tuk a szükséges engedélyeket, behoz-
tam a wc-t a lakásba, kicsi fürdőszo-
bát is kialakítottunk. Mindent együtt 
csináltunk, a tulajdon kezünkkel. Idió-
ta mester ott egy se volt. Hegesztőként 
jól kerestem a hajógyárban, igaz, ren-

geteget is dolgoztam. 
De megérte…

Aztán Beácskám az-
zal fogadott egy dél-
után, gyerekünk lesz. 
Nem tudja hogyan, hi-
szen neki az orvosok 
azt mondták, nem le-
het, de hát most van… 
majdnem elviselhetet-
len volt a boldogság, 
amit éreztem. Apám! 
Olyan, mint amikor el-
élvezel, de nem ha-
gyod abba, csak mo-
zogsz és mozogsz, a 
belsőd meg szét akar 
pattanni, de erőtlen is 
hozzá… elmondhatat-
lan volt. De ebbe az 
örömbe valami meg-
nevezhetetlen félelem 
is belefészkelt, ilyen 
nem lehet, ennyi jó 
büntetés nélkül nem 
juthat senkinek…

Hát nem is… elmúltam tizenkilenc, 
amikor elvetélt a gyerekünk, Beácskám 
meg csak egyre vérzett, fogyott, vér-
zett. Kórházba kellett mennünk, meg-
állapították, hogy tumor keletkezett a 
méhnyakon, de a petefészkeken is, ki 
kell pakolni mindent…

A műtét után még fél évet élt, de úgy 
mondanám, még fél évig haldokol-
tunk. Mert akkor meghaltam én is. Per-
sze…, vagyok, dolgozom, leiszom ma-
gam minden nap, dolgozom másnap 
ismét… és ez így megy azóta. De hál’ Is-
tennek, már csak pár hónapig. Vagy ad-
dig se. Szétevett belül engem is a rák. 
Hát iszom, a rohadt sátán ne találjon 
bennem sehol elpusztítani valót, gon-
doskodom róla magam is…

De megigérted! Ha elmondod bár-
kinek is, annyi szufla mindig lesz ben-
nem, kitaposom a béled!

– Nem mondom Kossár, ki a fenének 
mondanám…, hanem azért örömet 
most nekem sem szereztél. Nem ele-
gek az én rémálmaim?...

– Hagyd el pajtás, holnap kimegyünk 
a Kovvasba, aztán fölpakoljuk a Roburt, 
ahogy eddig. Délutánra Köcsögtől sze-
reztem agyagfuvart, keramikusoknak 
terítünk, abból meglesz megint egy 
hétre az italravalónk. A többivel meg 
ne is gondolj! Hamar elmegyünk ám a 
fenébe...

Elvettük egymást? Fridél Lajos grafikája

Gál T. Olga

 Tavaszi 
haikuk

Jég reccsen a fény
melegétől fán, tavon…
Tavasz közelít.

*

Szűz-fehér hóban
lépdelek,  nyomomban jár
tavasz  melege.

*

Patak tükrében
kék szemű ég csodálja
virágzó fáim.

*

Bimbóból rózsa…
Napfényre kinyílik, hogy 
még szebb lehessen.

*

Árva kis virág!
illatod, kelyhed, mint egy
kékszemű lányka!

*

Fényre forduló
napraforgó vagyok, így
csak terád nézek.

*

Ha te szeretnél
lehetnék napod,tüzem
mindig lobogna.

*

Indián nyárban
fürdik a táj,színeit
napfény szárítja.

*

Őszi természet
legszebb színeivel tér
fagyos álomba.
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Török Ferenc

Ady istenes verseiről
Problématörténeti áttekintés

Ady tudatosan és programszerűen tört be „Új időknek új da-
laival” az irodalomba. Nem véletlen, hogy kezdettől fogva ha-
talmas vihart kavart. Nem kávéházi hőbörgők, vájtfülű eszté-
ták háborgása volt ez a küzdelem – a félfeudális magyar világ 
az arcába dobott kesztyűt, a magyar progresszió hadüzenet-
ének fogta fel. A „magyar Ugar” szubjektíve halálra ítéltségé-
nek megcáfolására, léte jogosultságának az igazolására töre-
kedett; objektíve azonban a harc puszta ténye a progresszió 
erői párbajképességének, egyenjogúságának az elismerését 
is jelentette. Ráadásul taktikai okokból egyik félnek sem állt 
érdekében a frontvonalak pontos és egyértelmű megrajzolá-
sa. A reakciónak azért nem, hogy az össztüzet mindig a leg-
veszélyesebbnek ítélt ellenfél ellen zúdíthassa; a progresszió-
nak pedig azért nem, hogy a valóságosnál erősebbnek láttat-
hassa magát. Ez a két ellentétes előjelű, de végeredményben 
egymást erősítő tendencia sok fantomképet hívott elő az em-
beri lelkekben, sok szélmalomharc, sok vaktölténnyel pufog-
tatás okozója volt. Különösen áll ez Ady istenes verseire. Nem 
véletlenül, hiszen már a kortársak előtt is nyilvánvaló volt, 
hogy az istenes és a forradalmi versek valamiképpen egy tő-
ről sarjadnak. Ráadásul nyilvánvalóvá vált az is, hogy Ady köl-
tői nagyságát nem lehet elvitatni: Adyt nem lehet egyszerű-
en kitaszítani a magyar irodalomból, sőt még csak elhallgatni 
sem lehet. Nem maradt más, mint megkísérelni megmagya-
rázni, hogy az istentelen forradalmár hogyan merészkedhe-
tett Isten közelségébe. Sok mondvacsinált magyarázat szüle-
tett így -- nyomon követésük azonban nagyon megszívlelen-
dő és tanulságos lehet; különösen ha nemcsak egy kor meg-
kövesült leleteit látjuk bennük, hanem sikerül kibányásznunk 
a mához szóló tanulságokat is.

Nem véletlen, hogy Ady istenes versei különösen az 1920-
as években, a konszolidáció idején álltak az érdeklődés kö-
zéppontjában. Nemcsak gazdasági és politikai életünk he-
vert romokban, mély sebeket ejtett a kor a nemzeti tudaton 
is. Vesztett háború után voltunk, a „mesebeli János”-ok még ki 
sem heverték a hat hétre tervezett diadalmámor értelmetlen 
elhúzódásának egyre növekvő csömörét. Az identitástudat 
zavaraival küszködött a nemzet, s ezt még csak fokozta a for-
radalmak és Trianon skizofréniája. Hiába állt talpra az ember-
telenség iszonyatától másnaposan támolygó akarat, minden 
visszájára fordult: az őszirózsás forradalom hónapjainak fe-
szült várakozása elvetélt, a tanácsköztársaság lidércálomsze-
rű ködében pedig az immár fékevesztett akarat vakvágányra 
futott. Mindezt betetézte Trianon: a lelkileg sebzett nemzetet 
testileg is megcsonkították -- a lélek, a tudat traumája nem-
hogy enyhült volna, egyre erősödött.

Ebben a káoszban kívánt kikristályosodási, tájékozódási 
pontot teremteni a keresztény nemzeti ideológia. Mindvégig 
megőrizte fogantatását: sohasem volt kerek, lezárt rendszer; 
inkább csak egy sor heterogén, gyakran különféle divatáram-
latok sodorta eszmék gyűlőhelye. Minden részletre kiterjedő-
en nehéz volna definiálni, lényegi tendenciája azonban egy-

Fotó: Emil Isac

értelműen kitapintható: a legyőzendő szocializmus nemzet-
köziségével, mint követendő eszményt, a keresztény és nem-
zeti kultúrát állította szembe. Ebből a nézőpontból Ady költé-
szete, mivel egyszerre exponálta a forradalmiság, a szocializ-
mus és az istenkeresés hitetlen hitét, törvényszerűen került az 
érdeklődés középpontjába. Jól látta Makkai Sándor, hogy Ady 
egész költészete s istenkeresése is a kor tükörképe /1./. Ugyan-
így az egyes korok tükörképének kell tekintenünk az Ady tit-
kainak megfejtésére vállalkozó írásokat is.

Babits 1920-ban még egy értel műbben a vallásos hitet ál-
lította Ady költészetének a tengelyébe, hozzátéve, hogy Is-
ten voltaképpen prófétikus, „szimbólikus életének ... a nagy 
korrelátuma.” /2./ Lényegében ezt a felfogást vette át s fejlesz-
tette tovább Szabó Lőrinc  A Sion-hegy alatt című versgyűjte-
mény előszavában. Adyt „a legnagyobb magyar vallásos líri-
kus”-nak nevezte /3./, egyszersmind azonban -- noha forradal-
mi költészetét nem tagadta meg, sőt az istenes és forradalmi 
versek egy tőről sarjadzását is helyesen hangsúlyozta -- jól ér-
zékelhetően törekedett a forradalmi verseket az istenes ver-
sek árnyékában elhomályosítani: „Vallásos költészetének az a 
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része, amelyben a szocialista értelmű Igazság az Isten, terjede-
lemre, s véleményem szerint költői feszültségre nézve is, arány-
lag jelentéktelen: a szimbolum-felhasználások itt többnyire kül-
sőségesek, bár ezek a versek is meggyőzően mutatják, hogy a lel-
ke mélyéig vallásos Ady egyetlen kérdéshez sem nyulhatott Isten 
nélkül.” /4./

Általános tendencia volt a 20-as években, hogy Ady vallá-
sosságát a teológia tanításaival, istenképét a tételes vallások 
istenképével szembesítették. Az istenes versek ekkor és így 
kezdtek alapvetőekké, elsődlegesekké torzulni. Adyból any-
nyit  -- és csak annyit -- akartak megérteni, amennyit az is-
tenes versek fényénél látni lehetett belőle. Tananyagképes-
sé igyekeztek tenni. A dekadenciából s vele összefüggésben 
a vallásnak a lelkek mélyéig ható megrendüléséből, kettős 
egyéniségéből kiindulva, egész költészetét belemosták a 
formálódó világkép értékrendjébe.

Ebben az értékrendben minden a metafizika, a hit, a val-
lás mélységeiben kavargott, s minden aktualitás a megren-
dült vallásos világkép aktualitása lett. Az a félig-vallásos, 
félig-ateista bizonytalanság ugyanis, amely Ady istenke-
resésében valamiképpen mégiscsak lecsapódott, az ellen-
forradalom kiábrándult hangulatában továbbgyűrűzött, 
tovább-borzongott az emberi lélek kétségeiben, s a fenti 
alapvető okon túl, ha másodlagosan is, az istenes versek-
re súlypontozott Ady-irodalom elburjánzásához vezetett. 
Teológusok -- katolikusok és protestánsok -- vitatkoztak 
Ady vallásosságának mibenlétén, azzal a kimondatlanul is 
tendenciózusan meglévő szándékkal a háttérben, hogy az 
egysíkúan értelmezett istentévelygéseken keresztül, a ma-
terializmus sivárságával szemben megmutassák az egye-
dül üdvözítő hit gazdag erejét.

Megkönnyítette helyzetüket, hogy az Ady védelmében 
pörlekedők -- Földessy, Hatvany és a többiek -- a modern ér-
telemben vett vallásosság, a modern miszticizmus hadállá-
sai mögé vették be magukat, s ezzel új front megnyitásá-
nak a lehetőségét kínálták fel. Ez a hadakozás végeredmény-
ben igen gyümölcsöző volt. Mivel vaktölténnyel pufogtatás-
ra nem volt lehetőség, hadállásai védelmében mindkét fél-
nek nyomós érveket kellett felsorakoztatnia. Ehhez képest 
új helyzetet a marxista értelmezések jelentettek. Materia-
lista alapállásukból következően kétfrontos harcot indítot-
tak, így kezdetben egy táborba sodorták a tételes és a mo-
dern vallásosság híveit, majd 1945 után -- immár a hatalom-
tól is támogatottan -- elsöprő rohamra indultak. Ez végered-
ményben oda vezetett, hogy mindazt az értéket, amelyet a 
keresztény és a modern miszticizmus felszínre hozott, meg-
semmisítették, elhallgatták, elhallgattatták, legjobb esetben 
is megkérdőjelezték. Ugyanerre a sorsra jutottak az igazából 
egyik táborhoz sem tartozó semleges értelmezések feltárta 
értékek is -- azzal a különbséggel, hogy rajtuk reakciósnak 
minősített polgári szemléletmódjuk miatt verték el a port. 
Ez az oka és magyarázata, hogy a valóságos Ady-képet leg-
inkább ez elherdált értékek újbóli felfedezése, feltámasztá-
sa útján és eredményeként véljük restaurálhatónak. A továb-
bi fejezetekben erre teszünk kísérletet -- egyelőre megelég-
szünk e kérdéskör alakulásának tendenciózus történeti átte-
kintésével.

Már a 20-as években tragikus példázattá minősült át 
Ady költészete. Voltak, akiket az elutasítás szándéka vezé-
relt: „sokszor leült síró prozelitusnak a kereszténység pitvará-

ban. De beljebb nem került soha.” /5./; „a tékozló fiak bűnbána-
ta, keserűsége és belső vívódása még nem vallásosság is egy-
szersmind.” /6./ Mások - a katolikus vallási felfogás alább tár-
gyalandó képviselőiről van szó - egyszerre igyekeztek meg-
érteni és elutasítani Ady költészetét. Két egymást kölcsönö-
sen átható tendencia munkál ezekben az írásokban: egy-
részt forradalmiságát igyekeztek elhalványítani, megkérdő-
jelezni, másrészt -- mert a forradalmi versekkel kétségtelenül 
van érintkezési pontja -- vallásosságát igyekeztek problema-
tikussá, kétségessé tenni.

 Jól példázza ezt -- egyszersmind tendenciózusan a formá-
lódó hivatalos felfogás értelmezési tartományának a hatá-
rait is körvonalazta -- dr. Székely László felfogása. Abból az 
alaptételből indult ki, hogy „Ady Endre alakja a magyar kö-
zönség nagy része, talán többsége előtt úgy áll, mint egy vesze-
delmes forradalmáré, akit tulajdonképen nem költői ihletett-
ség, hanem a verseinek zűrzavarából kivillanó galileista gon-
dolatok tettek közkedveltté a bolsevizmus előfutárai előtt.” /7./ 
„Gőgös esze a forradalmárokban szerette meg az atheizmust” 
is /8./. Ez a magyarázata, hogy „Ady vallásossága éppen az er-
kölcsi lezülöttségénél kezdődik”/9./. „A könnyben, sárban, vér-
ben megérzi, hogy minden élvezete között üres maradt a lelke.” 
/10./ És ez a magyarázata annak is, hogy „vallásossága nem 
eleven hit objektív, elismerésünktől független igazságokban. 
Csak egyéni élmény, küszködés, kutatás, kaland.” /11./ Ezen az 
úton -- „a magyar utak Kárpátoktól az Adriáig telistele voltak 
az Antichristus farkasvermeivel: lélekvermeivel” /12./ -- meg-
annyi kalandos bolyongás után sem tudott, nem tudhatott 
Istenhez érni.

Sík Sándor teoretikusabb képet rajzolt Ady költészetéről, 
felfogásában a kereszténység és a nemzeti tartalmak kon-
túrjai egyre markánsabban körvonalazódtak. A frontvonala-
kat a dekadens enerváltság és a magyar őserő ambivalenci-
ája mentén húzta meg. Szerinte a dekadens léleknek három 
lényegi ismérve van: a végletek közt hánykolódás; a forra-
dalomra való eredendő hajlam, amely abból az alapérzésből 
táplálkozik, hogy „minden, ami új, már csak azért is jobb lehet 
a meglevőnél, mert új, mert más” /13./; „a tágabb értelemben 
vett világnézetnek megrendülése, amely a vallásnak a lelkekben 
való megbomlásával jár” /14./. Ezzel szemben a magyar őserő 
a magyar öntudat, a harcos kitartás és a hetyke dac ötvöze-
te. E harcban belső támaszt a magabiztosság jelent, jelenthet. 
Hogy azonban ez érzés aktivizálható erővé váljék, erkölcsileg 
is igazolni kell. Ezt az erkölcsi igazolást -- a kálvinista predesz-
tináció-hitből táplálkozóan -- a váteszi, a messiási sorsra ráter-
mettség vágyának és tudatának felerősítése jelenti. Ebben az 
alapállásban azonban, mert a világ nem szokta hagyni, hogy 
megváltsák, a tragikus bukás szükségszerűsége is benne fog-
laltatik. Innen már csak egy lépés a lelkifurdalás, amely elve-
zet Istenhez. Persze nem közvetlenül. Előbb -- a sors-szerűen 
vállalt messiási lét tragikumának tudatát ellensúlyozandó -- a 
dekadens életszomj s mámorhajsza lett költészetének legbel-
sőbb motívuma. Ez azonban kikezdte az egészségét, s az egy-
re inkább elhatalmasodó betegség halálsejtelemmé terebé-
lyesedett, amely elvezette az Abszolútum, Isten közelségébe. 
Sohasem adatott meg azonban neki az istenhit letisztult har-
móniája: dekadens világnézet-nélküliségéből következően 
pusztán ösztönével érinthette Istent, gondolatilag megköze-
líteni nem tudta.

(Folytatás a 22. oldalon)
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Így gomolygott össze, s rendeződött el hierarchikusan 
a dekadens lélek mélységeiben a dolgok háromféle rend-
je: a mámor érzéki valósága, a halálérzés és a mindenek fö-
lött álló Isten. Azonban e hármas belső egységben kifejezet-
ten politikai tendenciák körvonalazódtak, amennyiben Ady 
költészetének egyik leglényegesebb, a forradalmi és istenes 
versek között fennálló ellentmondása a dekadencia síkján 
fogalmazódott meg: „A dekadens lélek ... természete szerint 
hajlik a forradalomra.” /15./ Ilyképpen a forradalmi versek az 
istenkereső kétségek dekadenciájában elvesztették eszmei, 
politikai tartalmukat, s a dekadens lélek szenzációhajhászó 
nyugtalanságaivá sekélyesedtek. A pesszimista magyarság-
versek pedig -- mint a magyar őserő dekadenciával szem-
ben álló másik-Adyjának harcos, magyar-öntudatú kiállásai 
--  most már minden forradalmi szeszélytől, minden nemzet-
közi-szocialista vonatkozástól függetlenül és mentesen me-
hettek át a magyarság tudatába.

Már Babits is nagyon helyesen érzett rá a szimbolizmus és 
a vallásos hangoltság közötti összefüggésre, s ennek nyomán 
sokan Ady szimbolizmusát értelmezték miszticizmusnak. 
Csakhogy közben óhatatlanul aktualizálódott e kérdéskör: a 
modern és a keresztény miszticizmus határvonalai kezdtek 
összemosódni. Brisits Frigyes éppen ezért -- a keresztény misz-
ticizmus védelmében -- a miszticizmus és a szimbolizmus kü-
lönválasztására tett kísérletet. Ezek szerint a szimbolizmus 
Ady stílusszándéka csupán, a keresztény miszticizmus pedig 
olyan vallásos életszándék, amelyet az Istennel való egyesü-
lés vágya, konkrétan a „vágy, egyesülés, szemlélet, szeretet, egy-
beolvadás csendje” és az Istennel szembeni „alázatos áhítat”, 
„csodálkozó szeretet” /16./ éltet. Ilyenformán szükségszerűen 
jutott arra a következtetésre, hogy Ady nem volt misztikus, 
költészete „egy darab lázas, dübörgő, lázadó, kétkedő, forradal-
mi, szkeptikus, pantheista, predesztinációs fejezet a XX. század 
Isten kereső lelkiségéből. Ady protestantizmusa amúgy sem ked-
vezett a misztikus elmerülésnek.” /17./ A „vallásos lelkület ... Ady-
nál semmi mást nem jelent, mint ráeszmélést az ember metafi-
zikai igényeire. Ez azonban a legkevésbbé jelenti a miszticizmus 
tényét.” /18./

Nem nehéz felismerni, hogy e magyarázatok csak részben 
kötődnek közvetlenül Ady költészetéhez, legalább annyira a 
modern misztikus értelmezőknek, elsősorban Földessy Gyu-
lának és Hatvany Lajosnak címzett polémiák. Nem mintha e 
polémikus célzat valamit is levonna értékükből -- inkább csak 
arra hívom fel a figyelmet, hogy e polémia (akár azért, mert 
az ellenfélnek is lehet igazsága; akár azért, mert a szemben 
álló feleket érveik végiggondolására, esetleg korrekciójára, 
azaz az erőviszonyok reális felmérésére ösztönözte) kölcsö-
nösen megtermékenyítőleg hatott az egymással szembesü-
lő nézetekre.

Földessy Ady költészetének s hangsúlyozottan vallásos 
költészetének megfejtését a modern miszticizmusban lát-
ta. Szerinte a miszticizmus „a legközvetlenebb, legbelsőbb él-
mény, amihez az ember a maga őszinte, igaz meghatottságai 
útján jut hozzá. Az a vallásosság ez, amely a lélek ősi földietlen 
atavizmusával ösztönösen ébred föl az élet nagyszerű értelmé-
re rádöbbenni képes emberben, amely egyéni áhítattal tud el-
merülni az élet meglátott csodáiban” /19./. Jellemzi még ezt az 
„egyéni élményű vallásosság”-ot /20./ az unio mystica (a lélek-
nek az az állapota, amikor beleárad az egész univerzum) és az 

„Én-egység”, amely összefogja az egész világot. Ez a magyará-
zata, hogy a misztikus szemében a költészet „az én-központi-
ságnak a lírai költészet minden témakörében való megvalósí-
tása” /21./.

Ebben látta Földessy Ady küldetéses tudatának a megfej-
tését is. A misztikus a legközvetlenebb kapcsolatban van Is-
tennel, mert „isten neki a legszemélyesebb élménye” /22./, azaz 
Isten hitt benne, és kiválasztotta: vátesz, próféta lett. 1919-
ben, a Huszadik Század című folyóiratban megjelent cikké-
ben még a magyarság s ezen keresztül az emberiség pró-
fétájának vallotta Adyt, s küldetéses hitvallását olyan misz-
szióhitnek tekintette, „mely a költőt egész pályafutásán végig 
kiséri s emberileg szólva az első gyermeki vallásos átélésekből 
patakzik ki.” /23./

Az eddig tárgyalt felfogások megkíséreltek hidat verni Ady 
istenes és politikai versei közé, s elsősorban e híd teherbíró 
képességét mérték föl, megállapítva, hogy nagyon ingatag, 
roskatag, labilis tákolmányról van szó. Ezt követően a magya-
rázók -- immár ez ideológiai hídról szemlélődve -- Ady ket-
tős egyéniségét állították reflektorfénybe, vagyis a folyó két 
partját, az értelem hegycsúcsait, illetve az érzelem süppedé-
kes, ingoványos tájait térképezték föl. Nagy Sándor a költő két 
arcát így definiálta: „Egyik a saját tulajdonságaihoz hű Ady, a 
szemlélődő, passiv, ellágyuló, odadadó, ki akarja, hogy tisztán 
lássák, ki szeretné, ha szeretnék, ki tud imádkozni, áldozni. A má-
sik a tehetsége korlátaiból kitörő, akaraterőt, sokszor környezete 
akaratát magára suggerált Ady, ki magát megkeményítve hide-
gen ostoroz, indulattal támad, harcol, vagdalkozik, rombol.” /24./ 

Az érzelem és értelem eme konfliktusában az egyensúly csak 
istenes és politikai verseiben bomlik meg. Értelmére hallgat-
va kezdetben materialista volt, de rájött, hogy ez nem tudja 
egyértelműen eligazítani az élet és a lélek rejtélyeiben. Ebből 
következően -- ösztöneinek engedelmeskedve -- szívével Is-
tent kereste. Ezért van az, hogy istene nehezen szembesíthe-
tő a vallás objektív istenfogalmával, erősen szubjektív jellegű, 
ugyanakkor azonban „hite annál értékesebb, mert a hitetlenség 
kísértéseivel szemben önmaga küzdötte ki” /25./.

Ugyanezt a gondolatot vitte tovább Szetey András. Felpa-
naszolta, hogy Adynak a „faun-mezű Apolló” arca vált ismert-
té és elismertté a köztudatban. Ha e kor és Nietzsche ihlet-
te mítoszi jelkép mögé nézünk, azonnal szembetűnővé válik 
„a mámorhajszás borissza, asszony-öröm kergetője és hirhedt 
országrossza, aki új, sátáni evangéliumot mert meghirdetni, mo-
dern pogány hitvallást fajról, társadalomról, erkölcsről, nőről, 
ősi tiszteletreméltó dolgokról” /26./. Ez az Ady mitizálta Messi-
ásnak magát, ő írta a szerelmes és politikai verseket. Politikai 
nézeteinek alaptónusa a „függetlenségi (ú.n. 48-as) politika esz-
me és értékrendje, erős kuruc színezéssel átfestve” /27./. „Ebbe ol-
totta bele Ady a nagyváradi marxi-radikális baráti körétől elsa-
játított nemzetközi szocializmus rikítóan új eszméit és érzésvilá-
gát.” /28./ Másik arca a „lélekarcú ember”, a belső ember, aki ké-
pes szemügyre venni másik énjének bűneit, vétkeit. Ez a befe-
lé néző költő írta az istenes verseket. Nemcsak az tükröződik 
ezekben a költeményekben, hogy vallása istensejtés, isten-
hit, illetve az ezért való állandó harc volt, hanem az is, hogy 
az „elérzékenyülő Krisztus-vágyak mellett be-beoson szívébe egy 
másfajta szerelem patyolatérzése: az Egynek a szerelme” /29/. Ez-
zel összefüggésben és ennek eredményeként politikai költé-
szete „lélekben és hangban mindjobban visszahajlik a nemze-
ti vonalhoz” /30./.

(Folytatás a 21. oldalról)
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Úgy tűnik, mintha csak a túlsá-
gos leegyszerűsítéssel szükségszerű-
en együtt járó torzítás tenné ezt az 
Ady-képet olyan nehezen felismerhe-
tővé. Valójában azonban nem így van, 
bár kétségkívül ez is közrejátszik. Leg-
alapvetőbb torzítás az, hogy már kiin-
dulópontját tekintve is megmarad a 
felszínen. Következményeiben mind-
ez egyenesen oda vezet, hogy Ady -- 
noha sok tekintetben negatív példá-
zattá minősült -- lényegében megma-
radt a konzervatív világkép keretein 
belül. Két, egymással tragikusan szem-
ben álló Adyról van tehát szó. Egy Ady-
ról, aki csupa-lélek, ellágyuló hangula-
taiban, szívének titkos mélységeiben 
kereste Istent; s egy másik Adyról, aki 
duhaj, sátáni hévvel harsonázta az er-
kölcstelenséget és a forradalmat. Iste-
nes költészetének ellentmondásai is 
ebben az ellentétben feszültek s oldód-
tak meg egyszersmind. Értelmi alapál-
lású ateizmusát kirekesztették szubjek-
tív istenfogalmából, amelyben -- éppen szubjektív jellegé-
nél fogva -- igazi egyéniségét, igazi lelkiállapotát látták visz-
szatükröződni forradalmas, ateista értelmének sivárságával 
szemben.

A katolikus magyarázók a keresztény misztikát kérték Ady-
tól számon. Ahhoz azonban, hogy ezen az úton logikai bak-
ugrások nélkül végig lehessen menni, a költő vallásos élet-
szándékától külön kellett választani stílusszándékát, a szim-
bolizmust, „ezt a -- tisztán formai jellegű képzelet-alkatot -- ..., 
mely a ködös, titokzatos, babonás, ilyesztő elnevezésekkel al-
kotja meg a miszticizmus közkeletű fogalmát.” /31./  Márpe-
dig „Adyt megérteni annyi, mint mitologizáló szimbolizmusa 
mögé látni, ...  meglátni Ady történelmi helyzetében a tragikus 
ellentmondásokat, melyek őt erre a nagyszerű, de mégis ver-
gődve tapogatódzó jelbeszédre kényszerítették” /32./.

De a miszticizmus perspektívájába az sem fért bele, ami 
a -- legalább periférikusan belegyömöszölhető -- nyugtalan 
önmagakeresésen túl valóságosan Adyhoz tartozik. Persze 
a keresztény, nem pedig valami Földessy-féle modern misz-
tikáról van szó, amely éppen Ady kétkedő korának szülöt-
te. A katolikus misztikusok igyekeztek is a lehető legéleseb-
ben elhatárolni magukat tőle, itt azonban meg is álltak. Le-
számoltak Adyval, mint modern misztikussal, ami lényegé-
ben annyit jelent, hogy leszámoltak Földessyvel. Ezt tette Fo-
dor Árpád János is. Beleállította Adyt a modern individualiz-
mus, a tudattól s a logikumtól felszabadult ösztönök miszti-
cizmusának sodrába, s a korlátlan, szenvedélyes életélés, a 
Földessytől kölcsönzött Élet misztikus varázsszavára, felpat-
tanni vélte költészetének zárt ajtajait. S e zárt ajtók mögül 
-- mert e varázsszóra Földessynek se nyíltak ki mindig a rej-
tett ajtók -- az élethajszolásba belefáradt ember élettagadó 
őszinteségét, Isten utáni vágyát hallotta felcsillogni. Alap-
vető különbség azonban, hogy Földessy misztifikációjában 
Adyból próféta, vátesz, e spekulatív világképben pedig egy 
az „egész Európát megülő, másfél százados lelki betegség tra-
gédiájának megrázó erejű elzokogója” lett /33./.

Fodor Árpád János abból az alaptételből indult ki, hogy „az 
ember természeténél fogva szociális lelkületű. Ha el nem romlik, 
az is marad.” /34./ Ezt bizonyítja, hogy a „klasszikus magyar köl-
tői típus” /35./ a szociális. „Az igazi költő fajában gyökeredzik.  A 
viszontagságos magyar mult a költőkben állandóan ébren tar-
totta a nemzettel való együvé tartozás érzését és bennük a szo-
ciális lelkületet alakította ki.” /36./ Ennek sajátja, hogy az ösztö-
nöktől a tudatig, a logikumig emelkedik fel, s közben olyan 
objektív erők formálják, alakítják, mint vallás, erkölcs, eszmék, 
tudatos érzelmek, erkölcsi világrendbe vetett hit stb. Szabad 
akarata van, mert szubjektív értelmét mindig hozzáigazítja az 
objektív igazságokhoz.

Az individualizmus a metafizikában és a természettudo-
mányokban való csalódás talaján alakult ki. Kétség, szkepszis 
lett úrrá az embereken, s ez a tudat helyébe az ösztönöket ál-
lította. Ennek társadalmi következménye a liberális demokrá-
cia, mely „a szociális erők rovására az egyéni, széthúzó erőket 
érvényesítette” /37./. Így állt elő az a helyzet, hogy „a társada-
lom egyénekre darabolódik, kik megmételyezve a materialis-
ta világnézettől, életük értelmét a földi és egyéni boldogulás-
ban látva, de e megnyugvást nem nyújtó világnézetben kielé-
gülést nem találva, cinikus vagy kétségbeesett szkepticizmus-
sal a megdöbbentő halál elől a mindennapi élet apró gondja-
iba temetkeznek, az egyéni érvényesülés ambícióiba felejtkez-
nek, a fölocsudás perceiben pedig az élvezetek mámorába me-
nekülnek.” /38./

Az individuális lélek tagadja az objektív igazság megis-
merhetőségét, nem hisz a szabad akaratban: „az iránytű nél-
küli hangulatban fürödve, e hangulat létrehozóját, a kényszerí-
tő végzetet vallja urának.” /39./ Szakít a tételes vallással, a ke-
resztény Istennel is, mivel az örök kétkedésben, bizonytalan-
ságban egyetlen bizonyosságot, egyetlen abszolútumot ta-
lál, az életet, amely változik. Ezt az Élettel azonosított Istent 
azonban nem lehet megérteni, megközelíteni is csak szenve-
délyes életéléssel lehet, miközben folytonosan szembekerü-
lünk a vallás tanításaival. 

Ady és Csinszka Feledy Gyula alkotása

(Folytatás a 24. oldalon)
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Ilyenformán Ady élete és költészete nem lehetett köve-
tendő példa; az örök, változatlan, harmonikus isteni világ-
rend szemszögéből nem lehetett követendő példa azért 
sem, „mert individualizmusa a szüntelen változást, a rend-
szertelenséget, az ellentmondások szeretetét hirdeti.” /40./

Hogy mennyire hatottak egymásra a különféle értelme-
zések, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Az ismeretlen 
Ady című írásában Földessy is megkísérelte Ady költésze-
tét beleágyazni a korba /41./. Az ő értelmezése -- a részigaz-
ságok ellenére -- lényegében ugyanolyan leegyszerűsítő 
és torz, mint az eddigiek. Szerinte a XIX. század alapvető-
en az istentagadó materializmus százada volt; vele szem-
ben Dosztojevszkij, Nietzsche, Arany, Vajda stb. az istenke-
reső metafizikus beállítottságú szellemelvűséget képvisel-
te. Ady költészete e két tendencia sajátos ötvözete.

Megítélésem szerint -- jóllehet e korban könyvtárnyi Ady-
értelmezés született -- Schöpflin Aladár rajzolt legvalóságo-
sabb képet Ady költészetéről /42./. Ő mutatott meg legtöb-
bet a költő mitológiája, vallásossága mögött rejlő valóság-
ból anélkül, hogy -- Földessyhez vagy Hatvanyhoz hason-
lóan -- magát a mitológiát idealizálná, s ebből következő-
en vallásosságában is csak a próféta-, vátesz-Ady misztiku-
san egyéni élményű vallásosságát látná. Ugyanezen okból 
sikerült elkerülnie a teológia szempontjait érvényesítő ma-
gyarázatokra jellemző, példázatszerűsítésre törekvés szán-
dékát is.

Ebből az alapállásból világosan láthatóvá vált, hogy Ady 
mint a holnap s az életélés árral szemben úszó hőse (hely-
zetének tragikumát neuraszténiás alkata még csak fokozta) 
mint emelkedik az ár fölé a megfáradt s az élet fáradtsága 
elől menekülő ember magányos istenkeresésében. Ugyan-
akkor azonban egyszersmind szűk horizontúvá tette e ké-
pet, hogy Schöpflin az istenes versek belső élményét kizá-
rólag az élet- s a legtöbb életet jelentő halálgondolat misz-
tériumának prizmáján látta s láttatta meg, amiből termé-
szetszerűleg következik, hogy egész költészetének össze-
függéseiben éppen a forradalmi eszmékkel, indulatokkal 
való kapcsolat vált periférikussá.

Reális képet rajzolt Ady költészete megítélésének törté-
nelmi összefüggéseiről is: „Amíg a költő élt, harc folyt körü-
lötte, melyben az álláspontok mereven szemben álltak egy-
mással, az egyik mereven tagadott, a másik époly mereven ál-
lított, nyugodt, komoly kritikai munka nem volt lehetséges. ... 
Ady halála után új fázis kezdődött. Csak a háború előtti ész-
járáshoz mereven ragaszkodók maradtak meg a rideg taga-
dás álláspontján; az ellenforradalom hirtelen felvergődött fi-
atalsága megpróbálta Adyt a maga céljainak megfelelően ré-
szint mentegetni, részint kurzusképessé tenni.” /43./ Megítélé-
se szerint a végletes álláspontok ütköztetése eredménye-
ként „meg lehet csinálni a végleges és reális Ady-képet” /44./ 
-- más kérdés, hogy ez a kép (mert koronként változó aktua-
litása szükségszerűen arány- és hangsúlyeltolódásokkal jár 
együtt) ma sem tekinthető véglegesnek és reálisnak.

Ugyanezt a koncepciót vette át Szerb Antal is Magyar iro-
dalomtörténetében, azzal a különbséggel, hogy az életfilo-
zófiába, a Nietzsche és Bergson nevéhez fűződő vitalizmus 
eszmeáramlatába ágyazta bele, azaz Fodor Árpád János fel-

fogásával keresztezte, hiszen a vitalizmust ő is a miszticiz-
mus egyik fajtájának tekintette. Szerb Antal a vitalizmus 
alapját abban látta, hogy minden korábban öröknek tartott 
érték recsegni-ropogni kezdett, s egyedüli „metafizikai való-
ság maradt meg, amiben hinni lehetett: az élet” /45./. Fontos-
nak tartotta kálvinistaságát. A katolikus ugyanis istenkere-
sés közben kénytelen szakítani vallásával, míg a kálvinista 
-- mert „a kálvinizmus, az alapvonásokat megőrizve, min-
dig változik, fejlődik, idomul és ezer árnyalata még min-
dig kálvinizmus marad” /46./ -- a legnagyobb istentávolság 
idején is meg tud maradni kálvinistának. Mindebből logiku-
san adódik a következtetés, hogy Ady vallásos beállítottsá-
gú volt, de nem volt dogmatikusan vallásos.

Egészen végletesen merült fel az Ady-probléma a fasiz-
mus egyes irodalmárainak gondolkodásában. Költészeté-
ből „kommunista” költészetet csináltak, hogy ennek ürü-
gyén költői érdemeinek, zseni-voltának tagadása révén 
harcoljanak a kommunizmus ellen. Tehát saját koruk egy-
mással szemben álló világnézeteinek perspektívájában fo-
galmazták át Adyt. De dühödt, véresszájú antiszemitizmu-
sukban nemcsak „kommunista” és istenes verseit tagad-
ták, hanem még verselését s egyáltalán puszta irodalmi je-
lentőségét is elvitatták tőle. Mindent beszennyező istenta-
gadó lett Adyból, aki „végrováson kételkedni kezdett azon, 
hogy nincs Isten; ha tovább él, alkalmasint teljesen megbo-
csát az Úristennek” /47./. „S ezt nevezik, sajnos, egyes félnad-
rágos teológusok is Ady „vallásos” költészetének” /48./. Ez per-
sze már teljesen végletes koncepció -- ha a gyűlölettől el-
vakult antiszemitizmust egyáltalán lehet így nevezni --, s 
alapvetően, általánosságban még a fasizmusra sem jellem-
ző.

Ady költészetének felparcellázása, átértelmezése l945 
után is folytatódott. Csak két homlokegyenest ellentétes 
álláspontot veszek számba. A marxista magyarázók (Révai 
József, Lukács György, Király István stb.) az istenes és for-
radalmi versek egy tőről sarjadását állították középpontba: 
a hangsúlyt az evilágiság humánus tartalmaira helyezték, 
élesen szembeállítva vele a dezantropomorfizáló túlvilági-
ságot. Ilyenformán istenes költészete a földi harcokba be-
lefáradt, a kudarcoktól megcsömörlött forradalmár túlvilá-
giság után áhítozó elerőtlenedésévé szimplifikálódott.

Ezzel szemben például Vatai László szerint Ady az egzisz-
tencialista filozófia „egyik nagy alakja, előkészítője” /49./, is-
tenes versei is a vallásos ateizmust példázzák. Vallásos köl-
tészete -- az aktualizálás ténye és szándéka kétségtelen 
-- harc a marxi materialista ateizmus ellen, melynek „látás-
módja és  életgyakorlata lassan átjárja az emberi agyakat és 
életeket. Nem is elsősorban politikai és társadalmi, hanem in-
dividuális életgyakorlata.” /50./

E felfogásokat egyelőre érintőlegesen említettem csu-
pán, inkább csak a teljesség kedvéért. Messzemenően igaz-
ságtalan volna ennyivel elintézni őket, ugyanis nagymér-
tékben hozzájárultak az Ady költészete felmutatta tükör-
kép eredetijének a rekonstruálásához. Éppen ezért a továb-
biakban -- a valós és helyes arányok így billennek helyre 
-- alapművekként fogom kezelni őket: nemcsak olyan érte-
lemben, hogy elfogadom az állításaikat, a velük való vitat-
kozás is hozzásegíthet (hitem szerint hozzá is segít) egy-egy 
részlet árnyaltabb megvilágításához.

(Folytatás a 23. oldalról)
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Idézetek, utalások jegyzéke
 1. Makkai Sándor: Ady három világa Protes-

táns Szemle 1939. 63-68. old.
 2. Babits Mihály: Tanulmány Adyról Nyugat, 

1920. 139. old.
 3. A Sion-hegy alatt Szerkesztette: Szabó Lő-

rinc Bp., l927. 5. old. (A továbbiakban: A Si-
on-hegy alatt)

 4. A Sion-hegy alatt 6-7. old.
 5. Ravasz László: Ady vallásossága Magyar 

Szemle, 1927. 223. old.
 6. Szőke Imre: Ady vallásossága Kálvinista 

Szemle, 1928. 215. old.
 7. Dr. Székely László: Ady Endre vallásos köl-

tészete Magyar Kultúra, 1922.  614. old. (A 
továbbiakban: Dr. Székely László)

 8. Dr. Székely László 623. old.
 9. Dr. Székely László 614. old.
10. Dr. Székely László 615. old.
11. Dr. Székely László 623. old.
12. Dr. Székely László 625. old.
13. Sík Sándor: Gárdonyi, Ady, Prohászka 

Pallas Bp., 1928. 171. old. (A továbbiakban: 
Sík Sándor: Gárdonyi...)

14. Sík Sándor: Gárdonyi... 156. old.
15. Sík Sándor: Gárdonyi... 171. old.
16. Brisits Frigyes: Ady és a miszticizmus Élet, 

1928. 171. old.  (A továbbiakban: Brisits Frigyes)
17. Brisits Frigyes: 171. old.

18. Brisits Frigyes: 170. Old
19. Földessy Gyula: Tanulmányok és élmények 

az irodalomtörténet, esztétika és  filozófia 
köréből Gergely R. Könyvkereskedése Bp., 
1934. Ady-problémák 115-116. old. (A to-
vábbiakban: Földessy Gyula: Ady-problémák )      

20. Földessy Gyula: Ady-problémák 118. old.
21. Földessy Gyula: Ady-problémák 118. old.
22. Földessy Gyula: Ady-problémák 120. old.
23. Földessy Gyula: Ady Endre Huszadik Szá-

zad, 1919. 60. old.
24. Nagy Sándor: Ady Endre költészete A szer-

ző kiadása, Bp., 1927. 10. old. (A továbbiak-
ban: Nagy Sándor)

25. Nagy Sándor: 81. old.
26. Szetey András: A másik Ady Bp., 1941. A 

Nógrádmegyei Madách-Társaság kiadása 
13. old. (A továbbiakban: Szetey András) 

27. Szetey András: 76. old.
28. Szetey András: 78. old.
29. Szetey András: 59. old.
30. Szetey András: 78. old.
31. Brisits Frigyes: 169. old.
32. Révai József: Ady Szikra kiadás 1945. 89. old.
33. Fodor Árpád János: Ady a modern indivi-

dualizmus sodrában Bp., 1928. 79. old. (A  
továbbiakban: Fodor Árpád János)

34. Fodor Árpád János: 32. old.

35. Fodor Árpád János: 82. old.
36. Fodor Árpád János: 82. old.
37. Fodor Árpád János: 82. old.
38. Fodor Árpád János: 30. old.
39. Fodor Árpád János: 38. old.
40. Fodor Árpád János: 79-80. old.
41. Földessy Gyula: Az ismeretlen Ady A Deb-

receni Ady-Társaság kiadása 1941.   
A Pfeifer F. Könyvkereskedés KFT. főbizománya

42. Schöpflin Aladár: Ady Endre Nyugat-kiadás
43. Schöpflin Aladár: Ady apológiája Makkai 

Sándor könyve Adyról Nyugat,  
1927. I. 830. old.

44. Schöpflin Aladár: Ady és a konzervatív kri-
tika Nyugat 1929. II. 495. old.

45. Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet 
Magvető Könyvkiadó Bp., 1959. 486. old. (A  
továbbiakban: Szerb Antal)

46. Szerb Antal: 477. old.
47. Bartha József, Kuszkó István, Kovách Géza, 

Kőszegi László: Az Ady-kultusz: magyar  ön-
gyilkosság Bp., 1941. 65. old. (A továbbiak-
ban: Bartha...)

48. Bartha... 87. old.
49. Vatai László: Az isten szörnyetege Press 

Washington, D. C. 1963. 18   8. old.  (A  to-
vábbiakban: Vatai)

50. Vatai: 189. old. 

Ady Endre a halottaságyon  Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár: Arcképgyujtemény 1030.
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Visszapillantás 83 év távlatából.....
(avagy egy ember szembenézése, elszámolása önmagával)

2008 Mikulás napján mentem befelé 
a közértbe. Az utcán egy idősebb sza-
kállas férfit láttam Mikulás jelmezbe 
öltözve, mindenkinek osztogatott egy 
szem szaloncukrot, aki elé került. Tény-
leg olyan „Mikulás-os” volt. A tartása, a 
természetes szakálla és a kedvessége.

Hírtelen eszembe jutott édesanyám 
egyik nagyon kedves ismerősének egy 
évvel korábbi megjegyzése, aki az öre-
gek otthonába járt mindennap: „az ön-
kormányzatnak nem jutott eszébe az, 
hogy az öregeknek egy szem szalon-
cukrot juttatott volna, mivel mi már 
olyanok vagyunk, mint a gyerekek.” 

Hát eddig az előtörténet.

Bementem a közértbe, és vásárol-
tam egy pár szem különböző édessé-
get, meg karácsonyi szalvettát.

A „Mikulással” megbeszéltem, 
hogy egy óra múlva az Öregek 
Napköziotthona előtt találkozunk. Én 
nem mondtam, ki vagyok, Ő nem kér-
dezte. Én csak annyi kértem Tőle, hogy 
ossza szét a kis csomagokat az otthon-
ban az idősek között. És ő szétosztotta 
azzal a mondandójával – mert kérdez-
ték, hogy ki Mikulása küldte –, hogy 
nem tudja, csak a kezébe nyomták, 
hogy ossza szét.

Ez az ember felkeltette az érdeklődé-
semet, és kutakodva utána, a Bogácsi 
Tél című újságban megjelent cikk a Mi-
kulás látogatásáról a bogácsi iskolába, 
óvodába, felfedte kilétét. Jó néhány 
évvel később előfizetője lett a Kaptár-
kövek című kiadványunknak, s akkor 
megkértem, hogy írjon önmagáról, az 
életéről, Bogácsról egy cikket, majd ha 
mód lesz rá, a főszerkesztő úr megje-
lenteti.

Sok agitálás után a cikk elkészült, és 
most az ő elmondása alapján kirajzo-
lódni látszik egy boldog, kiegyensúlyo-
zott, elégedett, 83. éves, bogácsi szüle-
tésű, értelmiségi férfi élete. Az Életről 
alkotott ars poeticája visszatükrözi a 
gyermekkort, a nagyszülők, szülők szi-
gorú, de nagyon következetes, isten-
hitben gazdag életformáját, életvitel-
ét és értékrendjét, a munka szeretetét. 
Ő nem más, mint 1991-től a 2010-es 
évek közepéig Bogács állandó „Mikulá-

sa”: Kozma András, nyugalmazott vil-
lamosmérnök.

„Édesszülémmel kezdeném. A csa-
ládnevet szándékosan hagyom el, mert 
Őt mindenki így hívta. A faluban sok 
embernek volt ragadvány neve. Ő K. 
Jánosné, született Antal Rozál, nem em-
lékszem, hogy valaki is Cine Rozinak 
hívta volna.

Apai ágon a rokonság nagyon ki-
terjedt volt. Nem tudom pontosan, de 
nem nagyon távoli szálak Víg Rudolfig 
is elvezettek.(Víg Rudolf Bogács szülöt-
te, Kodály-tanítvány és népzene kuta-
tó) A család felmenői mind-mind Bog-
ácshoz kötődtek. Nem nagyon foglal-
koztam eddig családfa kutatással, de 
talán az ősök Erdélyből származnak. 
Homoródalmási ismerősök még emlé-
keznek a mieinkhez hasonló családnév-
re, de már mindenki, aki ilyen ilyen nevű 
ember volt meghalt.

Édesszülénk nagyon korán megözve-
gyült, K. János nagyapám az első világ-
háború végén, Odesszában halt meg, 
itthagyott egy fiatal özvegyet két fiú 
gyermekkel. Apám, András 11 éves, a ki-
sebbik, Gábor 9 éves volt akkor. A cson-
ka család hihetetlen élni akarással ren-
delkezett. Édesszülénk csodálatos szor-
galmával és munkabírásával, rendíthe-

tetlen keresztényhittel nevelte gyerme-
keit, gyarapította a nagyon kicsiny gaz-
daságot. Később, egy árva távoli rokon 
fiú is került a családhoz, nekünk Vilmos 
bácsi volt, aki felnőtt korában Budapes-
ten próbált szerencsét, de az „otthon”-t, 
a „család”-ot mindig is mi jelentettük 
számára. 

A két fiú legénykorba cseperedve, an-
nak rendje és módja szerint megnősült. 
Apám, András asszonyt hozott a ház-
hoz, Gábor elment a feleségéhez. Ná-
lunk és Gáboréknál is két fiú született. 
Az unokák édesszülénk köténye alatt 
cseperedtek, nevelkedtek. A szülők, vál-
lalva a paraszti sors nehézségeit, meg-
próbáltatásait, dolgoztak a földeken és 
a szőlőkben.

Aztán jött a II. világháború. Apáinkat 
a frontra hívták, Sopron környékén ke-
rültek orosz fogságba.

Három év után élve, de nagyon le-
gyengülve, lefogyva, elfagyott lábbal 
került haza édesapám, és Isten segítsé-
gével Gábor is hazajött.

A nehézségek ellenére nekünk, gyere-
keknek, nagyon szép gyerekkorunk volt. 
Nem voltunk gazdagok, de mi gyere-
kek sose nélkülöztünk. Mindenünk meg 
volt: volt tiszta ruhánk, soha nem kel-
lett egymás kinőtt ruháit, csizmáját, ci-

Kozma András nyugalmazott villamosmérnök
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pőjét hordanunk. A konyha is változa-
tos, bőséges ellátást biztosított. Az ud-
varban a baromfi számolatlanul kapir-
gált, a libák a közeli patakra jártak, és 
este maguktól hazajöttek. Tehén is volt, 
így annyi tej, tejföl, vaj, hogy piacozni 
is lehetett. Ha nem kelt el a vaj, kisütöt-
ték, nehogy megavasodjon. Még most 
is a számban érzem az ízét. Ugyan-
is a kisütött vaj alja a legfinomabb a 
túróscsuszán. A kert biztosította a csa-
ládnak a zöldség és gyümölcs szükség-
letet. A piac már akkor is szerdán volt, és 
mi gyerekek árultuk a fejessalátát, két 
fillérért darabját.

Nem lett volna semmi baj, de jött a 
kolhoz időszaka. Apánk büszkén mond-
ta, hogy ő több hízómarhát ad el az ál-
latforgalminak, mint a tsz, egy holdra 
számítva.

Mi, gyerekek édesszülénk bölcsessé-
gén, okosságán nevelkedve, elfogad-
tuk döntését sorsunkat illetően. A dön-
tés nagyon határozottan a következő 
volt: János a legidősebb, tanuljon jogot, 

jó lesz a faluban jegyzőnek. Én beteges 
alkatú lévén, legyek pap, Gábor legyen 
tanár, Józsi, a legkisebb is jó lesz valami-
re. Az ember tervez, Isten végez – mond-
ja a közmondás, – de akkor és ott a párt 
„végzett”.

János rossz helyre udvarolt. A leendő 
aránál a párttitkár fiának volt elsőbb-
sége. János nem lett jogász, de a vélet-
len úgy hozta, hogy a miskolci egyetem 
bányamérnöki kar hallgatójaként, Sop-
ronba került. Én igen jó nyelvérzékkel, 
a gimnáziumi osztályfőnököm biztatá-
sára – aki a Sorbonne-on végzett – kül-
földre jelentkeztem egyetemre. Ha már 
nem mehetsz a Sorbonne-ra, menj Ber-
linbe, Varsóba vagy Moszkvába. De 
hogy-hogy nem, a párt engem sem ja-
vasolt. Egy sikeres felvételi után a Buda-
pesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki 
karának lettem a hallgatója. Gábor köz-
gazdász lett, Józsi – csodák csodája – a 
Debreceni Orvostudományi Egyetemre 
került. Úgy látszik, kellett a „paraszt-ká-
der”. S aztán jött 1956. Harmadéves vol-
tam, s több ezer társammal én is felvo-

nultam a Bem-szo-
borhoz. Szemta-
núja voltam az 
október 25-i par-
lamenti sortűz-
nek. Nem vol-
tam hős, nem volt 
géppisztolyom és 
hatodmagammal 
– amikor a budai 
várban lévő kollé-
giumunk konyhá-
ján már csak sár-
gaborsó főzelék 
volt – elindultunk 
hazafelé Borsodba, 
gyalog. Egy nap és 
egy éjszaka érkez-
tünk Mezőkövesd-
re, de már csak ket-
ten egy szentesi fi-
úval. Anyánk már 
tudta, hogy János 
Sopronból Auszt-
riába ment – utó-
lag tudtuk meg, 
hogy az egyetem 
80 százalékával 
együtt. Anyám at-
tól félt, hogy én is 
elmegyek. Úgy vi-
gyázott rám, hogy 
madzagot kötött a 
lábamra, ami csak 

a fűrészelő bakig, illetve a kútig ért el. 
Mindenem Pesten a kollégiumban ma-
radt.

1956. november 5-én úgy döntöttem, 
hogy felutazom Pestre, de a család nem 
engedett el egyedül. Féltek, hogy nem 
jövök vissza, hogy disszidálok. Anyán el-
kísért. A közlekedés még erősen akado-
zott. Egy rokonhoz mentünk, a Vilmos 
bácsiékhoz, a Nádor utcába, s közben 
belesodródtunk egy „asszonytüntetés-
be”. Háborús atrocitások már nem vol-
tak, de az utcában megjelentek az orosz 
tankok, és szorították ki a tömeget. Köz-
ben a egy géppisztoly sorozatot lehetett 
hallani, de nem a tömegre lőttek, ha-
nem a levegőbe. Erre Anyám úgy meg-
ijedt, hogy a tömeg elsodorta mellő-
lem, de láthatólag nem is volt magánál 
a félelemtől. Az amerikai nagykövetség 
előtt találtam rá, s nyomtam a kezébe 
a két bőröndöt. Csak a rokonoknál tért 
magához. Később, a hazajövetel után 
büszkén mesélte, hogy ő is „részt vett” a 
forradalomban.

A forradalom elmúlt, folytatódott a 
tanulás és 1959-ben a végzés után az 
ÉMÁSZ-hoz kerültem – egyetlen munka-
helyem volt a nyugdíjazásig –, különbö-
ző beosztásokban dolgoztam. Sok szép 
feladatot kaptam, hiszen a vidék villa-
mosítása ebben az időszakban folyt. 
Kihívásnak éltem meg a nehéz és nem 
mindennapi feladatokat. Sajnos, Bo-
gács villamosításából kimaradtam, egy 
évet késtem, amit nagyon sajnálok.

János Svédországba került, ott fejez-
te be az egyetemet, de nem bányamér-
nökként, hanem általános kultúrmér-
nökként. Jelenleg is ott él, mindvégig 
megmaradt igaz magyarnak, gyakran 
hazalátogat.

Itthon a dolgok nem úgy alakultak, 
ahogyan az elkezdődött és ahogyan azt 
elképzeltük. Jött az erőszakos kollektivi-
zálás. Apám nem akart a tsz-be bemen-
ni. A járási párttitkár – tudom a nevét is, 
él, de most már nem lényeges, hogy hív-
ják – szólt az igazgatómnak, hogy küld-
jön engem fizetésnélküli szabadság-
ra mindaddig, míg az apám meg nem 
hajlik. Erre nem került sor. Apám böl-
csen döntött, belépett és így nem kellett 
„fizetésnélküli szabadságra” mennem. 
Őt követte az egész utca, a belépést il-
letően.

Aztán eltemettük édesszülémet, apá-
mat is. 

A képen szüleim: Kozma András és Ördög Erzsébet.  
Előttük jobbra János bátyám, balra pedig én állok. (Folytatás a 28. oldalon)
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Anyám egyedül maradt a nagy kert-
tel, amit már nem bírt művelni. A nem 
távoli Egerben laktam – most így az idő 
távolából van némi lelkiismeret-furda-
lásom, – bizony gyakrabban kellett vol-
na látogatnom őt.

Megnősültem, házasságomból há-
rom gyönyörű, értelmes és tehetséges 
lányunk született, – amiért hálás va-
gyok a volt feleségemnek –, de a házas-
ságom nem sikerült, elváltam. Hét uno-
kám és három dédunokám van. 

1991-ben nyugdíjba mentem. Az volt 
az elképzelésem, hogy nem Egerből lá-
togatom a bogácsiakat, hanem fordít-
va, Bogácsról látogatom az egri csa-
ládom, merthogy kiköltözöm a szülői 
házba. 1997-ben, egy kijövetel alkal-
mával a lakásban halva találtam Anyá-
mat. A házat a testvérem segítségé-
vel modernizáltam, átalakíttattam, az 
igényeinkhez alakítottuk ki, s továbbra 
is a nagycsalád tulajdonában maradt. 
Jó összejönni nyaranta, kirándulni, für-
dőzni, borozgatni a cserépi úti pinceso-
ron. Ez év januárjában a Kozma-csa-
lád tagjai (52 fő) találkozott Bogácson 
a szülői házban és a Vadvirág étterem-
ben egy vacsorára. Jó érzés volt együtt 
lenni. 

Meghalt a volt feleségem is, így telje-
sen egyedül maradtam. Nem jó egye-
dül! S a véletlen, vagy az égiek segítet-
tek, de találkoztam egy özvegyasszony-
nyal, akinek a fia korán meghalt. Ő is 
egyedül élt, – ennek már 17 éve –, az-
óta is boldog élettársi kapcsolatba va-
gyunk. Hála a Sorsnak, Istennek. Kétlaki 
életet élünk Eger és Bogács között ingá-
zunk, kertek, szőlő, a ház és az egri la-
kás. Semmi probléma, legfeljebb csak 
annyi, hogy már nem vagyunk har-
mincévesek. Fogy az erőnk és az egész-
ségünk. De ott vagyunk Egymásnak! 
Nem vagyunk egyedül. Egy nagyon sú-
lyos műtét után cukros lettem, amit 
hála Istennek és a nagyon törődő, ki-
tartó páromnak túléltem, és megbir-
kóztunk vele. Köszönöm Neki!

A négy Kozma fiú, a két testvér és a 
két unokatestvér, mind élnek – túl a 
nyolcvanon –, de vagyunk.

Én megcéloztam a száz évet, – mond-
ván, hogy száz után, már nagyon kicsi a 
halandósági ráta.

Szeretem Bogácsot, itt vannak a gyö-
kereim, itt jól, otthon érzem magam. 

Sokat változott a falu. Ha végig megyek 
az utcáin, mindig az egykori sáros utak, 
alacsony házak jutnak az eszembe,. Itt 
a K. Erzsi néni, ott meg a Juli néni lakott. 
Nosztalgiázom. Ugyanakkor jó látni a 
falu fejlődését, gyarapodását, szépülé-
sét. Szembeötlő a változás a „régi” és az 
„új” Bogács között. Szerintem Bogács 
legszebb része a Zöldváralja, szemben a 
pincesorral. Sajnálom, hogy a Csecslyu-
ki pincesor a falu másik végén van, így 
kiesik a borturizmus útvonalából. Büsz-
ke vagyok a gyógyfürdőre. Ha kimegyek 
egyet lazítani – nem gyakran – mindig 
eszembe jut, hogy egykor – 1959-ben 
– én is itt kubikoltam az első medence 
építésénél. Örömmel látom a falu déli 
részén épülő naperőmű-telepet.

Temetőbe néha ki-kijárok, s hallga-
tom a templom harangszavát. Ilyenkor 
lelkemben látom az őseimet, s ez meg-
nyugtat, beszélgetek velük. Jó érzés azt 
tudni, hogy nem okoztam nekik csaló-
dást. 

Nem járok gyakran a templom-
ba, de Istenhívő vagyok. Ezt az érzést 
édesszülém örökségeként kaptam. Kö-
szönet érte!

Hogy miért vállalkoztam erre az írás-
ra. Mert ez egy szembenézés önma-
gammal. Jó érzés megvonni az életem 
egyenlegét. A végkonklúzióm az: hogy 
egy nagyon szép és tartalmas életet él-
tem, bár vagyont nem gyűjtöttem. Ér-
demes küzdeni, végigcsinálni becsület-
tel, amit elvárnak tőled, szüleid, mun-
kahelyed, családod, a társadalom. Ra-
gaszkodni a gyökerekhez, értékrend-
hez, a szülői házból hozott értékekhez, 
mint hit, becsület, ember-, szülő-, mun-
kaszeretet. Úgy érzem, helytálltam.

S még egy dolog, amiért ezt leírtam. 
Az unokáknak kell egy kapaszkodó, 
hogy honnan is indultak el, kik az ősök. 
Talán lesz közöttük egy krónikás is, aki 
majd megírja család újabb, további tör-
ténetét.”

*
Ez az írás nem hivalkodó, hanem alá-

zatos. Hitvallása egy embernek saját 
magáról, életéről, értékrendjéről. Ami 
mégis kivételessé teszi, az ahogyan 
megfogalmazta a lényeget: nem gyűj-
töttem vagyont, csak helytálltam, s tet-
tem a mindennapi feladatomat hittel, 
becsülettel. S ez nem is kevés!

A történetet keretbe foglalta:
Szőkéné Tóth Katalin

(Folytatás a 27. oldalról) Dr. Pázmándy László 

Vándor-cigány
(a beszennyezett szavak ciklusból)

Hová futsz árva cigány-kerék?
Rég elhagyott hazát keresve.
Világot járó vándorszekér,
Nem tudod, hol borul rád az este.

Melyik ország, melyik falu szélén,
Verhetsz sátrat a fák alatt?
És kísérő társad az éhség,
Elűzi-e az álmodat?

Ad-e nyugalmat idegen erdő,
Neked és fáradt lovadnak.
Kosár, teknő és vesszőseprő,
Van-e mit élelemért adhatsz?

Bográcsodba jut-e nyúl és fácán
Mit vándoroknak is adott az Úr?
Óvakodj, a füstöt meg ne lássák,
Kik szerzett jognak hiszik aljasul.

Vigyáztál-e, hogy a csendőr
Útja tiédet ne keresztezze?
Ha találkoztok, gyanúja megnő,
És szekered kutatja sietve.

Iratot nálad nem találhat,
S hogy ki vagy, csak bemondásra tudja.
Hová kérdésre nem kap választ,
Mert cél nélküli a vándor útja.

Hogy hazát keresel, azt mondanád,
Csak bámulna rád értetlenül,
Ahol születtél ott van a hazád,
Válaszolná önkéntelenül.

Nem tudja, szekéren születtél.
Az Úr kék, szabad ege alatt.
Nem volt bába, sem keresztlevél,
És a szentelt víz is elmaradt.

A csendőr sóhajt, ha tovább indulsz,
A körzetéből jó messzire.
Viharlámpát ad, arca kisimul,
Ha fénye elvész a semmibe.

Az otthontalan, vándor lelkekért,
Az út menti keresztnél mondj fohászt,
Hogy megálljon már a cigánykerék,
Ne verje fel tévutak porát.
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Oláh Gyuri a helyzetrűl…
A sajátos bakahumorból kínálok 

ízelítőt az olvasónak, melynek fősze-
replője Oláh György honvéd, aki a 10. 
gyalogezredben teljesített szolgála-
tot. Nem sok ezredbeli katona mond-
hatja el magáról, hogy saját soroza-
ta van a tábori lapban, Gyuri azon-
ban igen. Az újság egyik szerkesztője, 
Thurzó Nagy László, nevettető stí-
lusban mutatja be kalandjait, törté-
neteit, aranyköpéseit, ami néhány fel-
hőtlenebb percet hozhatott el a lapot 
bújónak a háborús állapotok között.

Kezdésnek egy kis adalék Gyurihoz.
Néhány adatot hiteles forrásokból si-
került feltárni, azonban van olyan is, 
ami újságcikkekben jelent meg, így 
nem eldönthető, hogy ténylegesen 
helyálló az állítás vagy csak a szerző 
színesíti vele munkáját. 

Az Oláh Gyuri cikkekből kiderült, 
hogy hősünk az építőiparban dolgo-
zott, tovább pontosítva vályogot ve-
tett. Érdemes tudni, hogy többgyer-
mekes családapa, az alkoholtartalmú 
italok nagy hódolója, illetve állandó-
an éhes, emellett kitüntetett katona. 
Thurzó így mutatja be az olvasónak a 
10-es Honvéd egyik számában: „Oláh 
Gyuri a hetedik században szolgál, de 
ösmeri az egész ezred a selypítő, jámbor 
diósgyőri cigányt, akinél nincs feketébb 
arcbőrű katonája a 10-ik ezrednek.”  A 
Magyaros – Sövérjes – Névtelen-kúp 
– Lápos magaslatok 1917. március 8-i 
elfoglalása után nagy „éremeső” hul-
lott a támadásban részt vett egysé-
gek nyakába. Nem maradt ki ebből 
Gyuri sem, ekkor tűzték mellére a II. 
osztályú ezüst vitézségi érmet. Gyuri 
és Von Morgen tábornok esetét Sassy 
Csaba sem tudja kihagyni naplójá-
ból: „A 10-esek majd minden századá-
ban volt egy-két cigány. De olyan feke-
te, mint a diósgyőri Oláh Gyuri, egy sem 
volt. Mielőtt Oláhtelekre jött volna az 
ezred, Szászrégennél Von Morgen né-
met tábornok szemlét tartott felettünk.  
– Mikor elvonultak előtte a csapatok és 
Oláh Gyurit meglátta, mosolyogva kér-
dezte Sáfrán alezredestől: – Nem is tud-
tam, hogy Önöknek gyarmati csapata-
ik is vannak.” 

Nem csak Sassy hanem Subik Kár-
oly – az ezred egykori tábori papja – is 

megemlíti Gyurit A vitéz tízes-honvé-
dek című munkájában: „Melyik tizes-
honvéd nem emlékeznék […] Oláh 
Gyuri cigányfiúra, aki az egyik legválsá-
gosabb pillanatban odakiáltotta társa-
inak: »Testvéreim, itt már csak az imád-
ság segít!«” 

A bemutatás után csokorba gyűjtöt-
tem Az Oláh Gyuri Az helzetrűl X című 
rovat számomra legviccesebb sora-
it. Furcsa felismerni azt, hogy meny-
nyit változott a humor 100 év alatt, mi 
volt akkor vicces, és magunkon pedig 
le tudjuk mérni, hogy mennyire szá-
mít annak ma. Emellett véleményem 
az, hogy Thurzó Gárdonyi Géza egyik 
„egri csillagát” Sárközit próbálja má-
solni a cikkekben. Gyuri selypítését 
írásba is átültette, ezt én az idézetek-
ben elhagynám így érthetőbb, köny-
nyebben lehet olvasni azokat. 

„Tudod-e Gyuri, hogy a fényképed 
benne lesz az újságban?

– Azt nem tudom. A multkor, mikor 
az ezrednél fürödni vótam,- borzasztó-
an hideg ott a víz, nem is nagyon  for-
szíroztam a dógot, – hát leizéltek azaz, 
hogy levették a képemet. Azt mond-
ta az őrmester úr, hogy egy tajtékpi-
pát se szivhatnak feketébbre, mint én 
vagyok. Mondtam is neki, hogy agyon 
csak egyet, majd megmutatom én. Azt, 
mondta, hogy ne szemtelenkedjek. […]

– Mi ujság az állásban?

– Folyton veret oda a muszka, a mi 
csipogónk egyenként adja, a muszkáé 
pedig csak úgy górja…” 

1917 szeptemberében Heves vár-
megye küldöttsége látogatta meg az 
ezredet, az erdélyi harctéren. Elhoz-
ták „Tisza tájának, és a Mátra aljának 
üdvözletét” emellett pedig 8 teher-
gépkocsi szeretetadományt és egy 
nagyobb összegű felajánlást tettek az 
ezred Hadiözvegy és- Árvaalapjának 
számára. Ennek megemlítését sem 
hagyja el Gyuri:

„Jól beszélt a főispán úr is, csak azt a 
tizenhét ezres bankót ne az alezredes 
urnak adta volna, hanem nekem. 

– Mit csináltál volna vele, Gyuri?
– Hát először is az arbeitereszekkel 

elhordattam volna azt a nagy hegyet, 
felcsaptam volna őrsmesternek, s min-

dig konzervát ettem volna. Meg a há-
zam tapasztottam vóna be Diósgyőr-
ben!

– Ugyan Gyurim jobb így neked. Úr 
vagy te így is! 

– Meghiszem azt. Most pláne, hogy 
a főispán úr, meg a gyöngyösi polgár-
mester úr szeretetadományt hoztak. 
A kása után mindig egy szivarra gyúj-
tok! Öten szívunk három szivart, de fel-
séges. Még a hercegprímással sem cse-
rélnék, pedig az a legnagyobb úr a ci-
gányok között. Mikor gyön a miskolczi 
főispán?

– Mért te?
– Ránk férne minden héten egy fő-

ispán, pláne, ha ennyi enni-inni valót 
hoznak.” 

1917 egyik évvégi számában Gyuri 
közvetve már a caporetto-i nagy áttö-
rést és az otthoni helyzetet is elemzi:

„– Lesz sok makaróni! Ugy püfölik a 
taliánt, hogy élvezet hallgatni. Legkö-
zelebbi szabadságomon lerándulok 
Velenczébe! […] Tessék még azt is kiír-
ni, hogy amíg én dolgoztam a vasgyár-
ban, nem sztrájkoltak a munkások! 

Oláh Gyuri, a magyar baka

(Folytatás a 30. oldalon)



30

Próbálnák csak egyszer ők ezt a nagy 
hegyet csákányolni, majd békességben 
lennének otthon! No, de is csak legyen 
meg az általános, titkos választói jog, 
felcsapok képviselőnek.” 

Néhány alkalommal Gyurinak a tör-
vénnyel is meggyűlt a baja:

 „Csak a rendőrrel nem tudtam kibé-
külni, hogy ő nem engedi a táncot, mert 
záróra van. Mondtam is neki, hogy ne-
künk a harctéren nincs záróra, csak zá-
rótűz, hogy azt próbálja meg, nem pe-
dig mikor az embernek kedve kerekedig 
ugrálni s nem hagyja.„ 

A napokban csendőrök vitték fel 
Gyurit a pótzászlóalj parancsnok-
sághoz. Gyuri Kende százados úrhoz 
kivánkozott. Beeresztették, az alezredes 
úr fogadta:

– Hogy kerülsz ide Gyuri?

– Csendőrkézen.

– Miért hoztak be?

– Azt mondják, hogy a szabadságom 
– s azzal már mutatja is a nyílt paran-
csát.

– Hát 7 nappal ezelőtt már be kellett 
volna vonulnod – mondja az alezredes 
úr.

– Honnan tetszik tudni, kérdi ártatla-
nul Gyuri?

– Itt van az írásban!

Nem is azért jöttem én, hanem, hogy 
tessék már 5 napi szabadságot adni, 
mert fedél kell a házamra!

Gyuri még a délután folyamán fényes 
kísérettel útba indult az ezredhez.” 

*

Gyuri ott sertepertélt Miskolcon, a 
10-es honvéd szobor avatásakor is, 
ahol – számomra azért kissé meglepő 
módon – önmagát véli felfedezni Vass 
Viktor alkotásában. 

„A Rudolf laktanya udvarán találkoz-
tam vele. A stráfkocsi mellett állt, me-
lyen a szobor volt. Látom, hogy tapo-
gatja a szobrot. 

– Hát maga mit csinál?

– Tapogatom a vitéz fejit, hogy van-e 
rajta 10-es szám?

– Hát, hogy gondolta, hogy még 10-
es szám se lesz rajta?

– Hát bizony féltem.

Már mentem is a laktanya elé, hol a 
szobor alapjait rakták le. Stimm Ernő 
vezénylete alatt csigákon huzzák fel a 
8-10 mázsás kőtömböket. Hó-ruk, hó 
– ruk..., kiáltják a munkások és látom, 
hogy Gyuri nagyban bíztatja a munká-
sokat:

– Gyerünk mán, ne bámészkodja-
nak…

– Ejnye, Gyuri mit kiabál! Miért nem 
segít?

– Nem cigánynak való a munka. De 
azért meg vagyok elégedve a szoborral. 

– Miért?

– Mert hasonlít rám.

– Miben?

– Először, mert a laktanyán kívül van. 
Én is szívesebben voltam a laktanyán 
kívül, mint belül.

– Hát még?

– Mert cigányt ábrázol.

– Hogy-hogy?

– Hát fekete.

– Hát még?

– Mert tótágast kell állni, ha a koszo-
rúról le akarom olvasni Diósgyőr köz-
ség nevét.

A munkások közben felrakták az 
alapzatot, a szobrot erősítik fel. A felhe-
lyezés közben a szobor meginog. Gyu-
ri rám kacsint.

– Mi az? – kérdem?

– Pótzászlóaljbeli katona ez, – röhög 
Gyuri.

– Miért – kérdem?

– Mert lóg!

[…]

- A leleplezésre eljön-e?

- Bár nem kaptam meghívót. Ott le-
szek. Böczögő Jóska megígérte, hogy 
felfogad vasárnapra mosogatónak. 
Tessék hagyni valami a tányéron – int 
felém Gyuri, egy búcsúpillantást ver 
még a szoborra, aztán megindul a Búza 
tér felé.” 

Gyuri az 1919-ben kiadott 10-es 
Honvéd Naptárból sem maradha-
tott ki. Thurzó a Triász című munkájá-
ban bemutatja Gyuri, Fischmann Náci 
és Forelli pénzszerző kalandjait, de ez 
már egy másik történet. 

Pásztor Levente 

(Folytatás a 29. oldalról)

Pocsai Piroska

Kéz a kézben...
Méltósággal fogadják sorsuk.
Felneveltek három gyereket.
Rájuk simul közös ötven év,
együtt viselnek sors-sebeket.
 
Nem így tervezték, így alakult.
Nincs fedél már a fejük felett.
Vérük az is, ki eljátszotta,
aki a posványban megrekedt.
 
A nagy nem jön, feléjük sem néz,
pedig sok hajnal látta papát
- hogy fia diplomás lehessen -
nevelte a sok disznót, kacsát.
 
Karambol... Elment szemük fénye...
Legkisebb - be nem vallott kedvenc -
angyalok táborában van már,
talán fenn is ő lesz a kegyenc.
 
Kéz a kézben csendben, békében...
ülnek a padon révedezve,
az idővel szemben győztesként,
e percet áldottnak érezve.

B. Mester Éva

Büszkeség
Akinek a lelke büszke,
a rózsája csupa tüske.
Nem figyel rád, csak elhallgat,
magányába belefullad.

Ténfereg a csend utcáján,
összeesküvés a járdán.
Ragaszkodik sérelméhez,
bűntudatot ritkán érez.

Inkább duzzog, nem vitázik.
Télen izzad, nyáron fázik.
Tagadja, hogy lelke sajog,
nevet, hogyha azt akarod.

Soha nem néz fel az égre,
árnyékot szór csak a szélbe.
Kételyekben szendvicsember,
nincs a kulcsa a kezemben.

Neki így jó, ahogy lehet.
Hátat fordít mindenkinek,
maga köré kerítést von,
pókhálóból rendet horgol.

Kivonul a nagyvilágból,
de csak pipája van fából.
Álmaiban minden este
megöleli egy menyecske.
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 „Elhull a virág, eliramlik az élet”
 Hospice Alapítvány gyermekrajz pályázatának megnyitó gondolatai
Igaza lehet Illyés Gyulának: Petőfinek ez a verssora talán a leg-

szebb a magyar költészetben. Gyermekkorunkban olyan lassan 
telnek az órák, hosszú szép nyarakra emlékszem magam is visz-
sza, deresedő fejjel aztán minden olyan pillanatnyinak tűnik az 
életünkben. A kisgyereket sokszor rémülettel tölti el a gondolat, 
hogy meghalhatnak nagyszülei, szülei, testvérei. Évek telnek el 
amíg, ráébrednek földi létünk véges voltára. Pedig a születés és 
a halál egyforma súlyú misztériuma az emberi létezésnek. Mind-
kettő méltóságteljes ereje között feszül életünk. A születés bol-
dog ünnepének örömét természetesnek tartjuk, de az elmúlás 
és halál nemes emelkedettségét még mindig nehezen fogad-
juk el. Pedig a mindkettőt átható szeretet ott van a kezdetben 
és a végben is. Ezért is öröm számomra ez a pályázat és az itt lát-
ható alkotások sora. A gyermekek és fiatalok természetes han-
gú képköltészete az eliramló életről. A természet törvényeinek 
tiszteletet parancsoló átéléséről és megértéséről. A megkerül-
hetetlen elfogadásáról, az életünket átszövő boldogság és fáj-
dalom érzésének metaforikus megjelenítéséről. A jin és a jang, a 
világos és sötét, a kezdet és a vég ellentétpárjainak megértésé-
ről. A közös és egyéni emlékezés engesztelő, tanító fontosságá-
ról. Az emberségről, melyről olyan gyönyörűen írt, magát is int-
ve Kalász László barátom: „Mintha rögtön meghalnék, úgy kellene 
élnem, születéstől halálig tartó emberségben.” Igen, és az ember-
séghez tartozik a tisztelet és a becsület. A múltba tekintés má-
hoz szóló kegyelmi kérvénye. Mindezeknek békessége, kegyel-
me, kell, hogy erőt adjon ahhoz, ami még hátra van. Megszám-
láltatott napjaink természetes fogyásával bölcsességünknek 
kell gyarapodnia. Ez a kis tárlat arra is figyelmeztet, hogy napi 
gondokkal, rohanásokkal terhelten is bizony meg kell állnunk 
néha, és fel kell tennünk önmagunknak a kérdést: hová sietünk, 

mi az, ami igazán fontos életünkben? Igen, figyelmeztet a túl-
élés felelősségére. Rádöbbenthetnek ezek a kedves rajzok, fest-
mények, fotók arra, hogy bár éppoly mélységesen félünk élni és 
szeretni, mint meghalni, a reménység tüzét táplálnunk kell hit-
tel magunkba. Ahogyan Luther Márton a reformáció egyik atyja 
vallotta: „Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor 
is ültetnék egy almafát.” Nem félnünk kell a haláltól, hanem élet-
vitelünkkel kell készülnünk rá.

Az ebben való hitről és reménységről, erről a halálban is meg-
tartó emberségről, a tiszteletről és megbecsülésről szólnak e 
most kiállított munkák, hogy elgondolkodtassanak mindnyá-
junkat létezésünk nagyszerűségéről, a szeretet megtartó túlélő 
erejéről.

Dobrik István

Altemplom  Burkus Judit rajza

Búcsú Molnár Józseftől
Molnár József a Matyó Agrártermelő 

Zrt.  elnök-vezérigazgatója 2018. május 
22-én elhunyt. 

Egy cégvezető lokálpatrióta ment el 
közülünk.

1965-ben, a valamikori Búzakalász 
Mg. Szövetkezet kertész technikusaként 
kezdte szakmai pályafutását, majd – dip-
lomát szerezve – a kertészeti ágazatot irá-
nyította a Kossuth Mg. Szövetkezetben. A 
Matyó Szövetkezet megalakulása után a 
feldolgozóipari tevékenységet, később a 
cég teljes termelését vezette, 1986-tól. 

Sokan talán nem tudják azt a tényt, 
hogy akkor a magyar mezőgazdaság ter-
melésben az általa vezetett gazdaság 
– szakembereivel és dolgozó tagságával 
– az ország harmadik legjobban és leg-
hatékonyabban gazdálkodó vállalkozá-
sa volt.

A rendszerváltás hatalmas zűrzavará-
ban, a Matyó Tsz vezetőjeként, türelmé-
vel, higgadtságával átvezette a társasá-
got azokban a nehéz években a túlsó 
partra.

Hitt abban, hogy a mezőgazdaságban 
is a hatékony termelés, a modern techni-
ka döntheti el a versenyt.

Nem hitt a politikai szédelgőknek, még 
akkor sem, ha elismerte, a múlt, kispa-
raszti gazdálkodás gyötrelmei mellett, 
gyönyörű hagyatékot is hagyott a matyó-
ságra. Lokálpatriótaként mindenki előtt 
nyitva állt ajtaja. Azt tartotta, aki gyorsan 
ad, és kérés nélkül is ad, az a településünk 
civil szervezeteinek igazi támogatója.

Volt mondanivalója mindenkihez: tör-
ténetei – közmondásai akkor is hatottak, 
amikor a legkeményebb üzleti tárgyalá-
sok közben mesélte el azokat, bízva a szó 

erejében. Így gyakran előfordult, hogy 
valaki eladóként érkezett és vevőként tá-
vozott tőlünk.

Hosszú vezetői útja során nyugodtan 
bízhatta a család ügyes-bajos dolgait fe-
leségére, most pedig már két fiára és a ra-
jongásig szeretett unokáira.  

Az utolsó történetét már nem mond-
hatja el, de a sors kegyelméből, – ha jel-
képesen is – elköszönt kollégáitól, család-
jától még mielőbb egy másik útra kelt.

Jóska! Nyugodjon békében!
Sebe Imre
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Holló József

Jövőnek szánt üzenet
... gondolatok az ostorosi „Születés Park” avatásán 

  

Dr.  Árvai Judit     

    Április, a szeszélyes
Pitypangok bujkálnak,
   ezer csöpp napocska,
százszorszép szemecskét
   világra nyitotta.

Ágnak bogán barka,
   selyemben, bársonyban,
böjti szelek szárnya
   búvik kabátodban.

Családot csalogat
   napsugár a rétre,
arany mézet csurgat
   virágok kelyhébe.

Húsvét, Alleluja,
   pálmaágak ringnak,
kínnak megváltása
   minden halandónak.

Töviskoszorúban
   nem szólt a Hozsanna,
Mária arcában 
   elfolyt könnyek árja.

Feltámadás napján 
   száll a hálaének,

édesanya karján
   nyugszik csöppnyi lélek.

Vadvirágos réten 
   szélorgona süvölt,
tajtékszürke égen
   hóparipa üvölt.

Szálegyenes bükköt,
   fennhéjázó tölgyet
őrjöngve kidöntött,
   nem osztott kegyelmet.

Pehely dunyhájával
   hegyet betakarta,
jégörvény karjával
   béklyóba szorítja.

Szeszélyes április!
   Ejnye, te bolondos!
Mosolygásod hamis,
   szélkabátod foltos.

Vigyázz! Éjszakára
   végső táncod járod!
Hajnalhasadtára
   május lesz halálod!

E modern, rohanó, közönyös világban 
a kötődéseink lassan sorra vesznek. 
És az elmagányosodó mindennapjaink közt 
a megtartó értékek – értéktelenednek!

Az ember sorsa kicsi. Csak álma és vágya nagy. 
S e kis közösségben a hit és az akarat 
álmodott valamit: amivel túlérhet 
önmagán a jelen  – meg az elszökő pillanat. 

Így lett itt Parkja az ide megszülető 
emberpalántáknak, hogy őrizze jöttüket. 
És jelezze, a szülőföld számon tartja őket 
míg marasztalva hordja s félti jövőjüket. 

Akkor is, ha kinyílt értelemmel majd 
a sors az másfelé visz… tudd: itt mindig várnak. 
Hisz ahová születtél; az a táj szent bölcső, 
melynek gyökere van benned, mint a fának. 

Hisz csimpaszkodva fog, kötöz ezer szállal. 
Babusgat, vigasztal, mint a testvéred, rokonod. 
S a hűtlen idő szökhet, meglophat, becsaphat –
a szülőföldre magad mindig rábízhatod!

Nézem a sok-sok boldog gyermekszemet, 
melyben az öröm oly gondtalan, csillogó: 
bár nem érti tudatuk azt, mi itt történik:
de nekik szól, értük van a Tett s a kimondott szó. 

Hogy rohanó, közönyös, modern világunkban 
a kötődéseink majd ne vesszenek sorra 
és megértsék: csak annak van otthona, hazája…
ki a szülőföldjét a lelke mélyén hordja. 

Üzenem! Ha sok-sok holdforduló után 
már merengő kamaszként sétál itt léptetek 
majd gondoljatok arra: itt van az a hely
hol e tájba belevésték a születésetek!

Drabon József

Álom és ébredés
Éjjel járomba hajtom fejemet,
kutatok éveim sűrűjében,
hiszen az élet, mit adott nekem,
elveszhet annak rengetegében.

Hitegetnek még csalóka álmok,
színes képeket képzelet kínál,
soha nem látott tájakon járok,
megállok vágyaim kapuinál.

Álom cserbenhagy, jön felébredés,
hajnali fénynek áradása vár,
ember mérlegre teszi életét,
amiben sok gyarlóságot talál.

Élet s halál között keskeny a híd,
átszáguld rajta végtelen idő,
ellene hiába lázadó szív,
nagy hatalom rajtam egyre nő.

Szétfoszlik a szép, szabadító álom,
habár olykor elandalít talán,
titkaimat mind magamba zárom,
aranyló fény reggel ébren talál.

Vágyak, mint selymes, puha takaró,
mi megsimogatott, szétfoszlott régen,
felejttető, álomba ringató
végtelenség örök tengerében.
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A legsikeresebb matyó származású lírikus
Harsányi Kálmán (1876-1929)

Harsányi (Hlavács) Kálmán Ede 1876. 
december 11-én született Mezőkö-
vesden. (Vezetéknevét az állami szol-
gálatba lépés előtt „magyarosította”.) 
Az Ede keresztnevet, a család jótevő-
je, Dianovszky Ede földbirtokos irán-
ti tiszteltből kapta. Édesapja a Dohány-
beváltóban (ma „Add a kezed” Lakóott-
hon és Bútoráruház) volt adóellenőr, a 
rá nagy hatást gyakorló dajkáját, Pánicz 
Erzsának hívták. 

Csak néhány évig élt Mezőkövesden, 
de Sík Sándor szerint mindig szívesen 
emlegette gyermekkorát. (Sík Sándor a 
XX. sz. neves, Kossuth-díjas papköltője 
volt.)

Harsányi önéletrajzában így írt erről:  
„Egyvalamit magamba szívtam matyó 
dajkám tejével: a teliragyogású színek, és 
tömör formák szeretetét. Hidegen hagy 
minden, ami fakó és laza. Ha egyszer szín: 
izzó legyen és ragyogó. Ha pedig forma: 
gazdag és áradó.” (1)

Érettségi után két évig a Pázmány Pé-
ter Tudományegyetem (ma Eötvös Ló-
ránt Tudományegyetem) bölcsészeti ka-
rán tanult, majd Budapesten az Állam-
pénztárban helyezkedett el, mint tiszt-
viselő. Kiváló szakemberként, egészen a 
pénzügyi tanácsosságig vitte.

1914-18 között a balkáni fronton har-
colt. Hazatérve az állami hivataltól meg-
vált, és az Új idők, valamint a Budapes-
ti Hírlap munkatársa lett, 1921-től pedig 
a Magyarság újságírója és színikritikus.

A munkája mellett verseket, drámá-
kat, regényt és színikritikákat írt. Is-
mert műfordító volt. Több száz kötetes 
könyvtárral rendelkezett (6). 

Leginkább társadalmi, világnézeti és 
történeti kérdések foglalkoztatták, de 
érdeklődéssel fordult a filozófia, a ter-
mészettudomány, a művelődéstörténet 
és a zene vitatott irányzatai felé is.

Az irodalom elsősorban, mint költőt 
tartja számon. A kritikusok szerint a lírá-
ja a szimbolizmus felé hajló és Reviczky 
Gyula, valamint Komját Aladár költésze-
tének folytatója.  

Első versei szépirodalmi lapokban je-
lentek meg. Négy számon tartott verses 
kötet szerzője. 1902-ben két verses kö-
tettel lépett a nyilvánosság elé. A Költe-
mények című kötetben a világpolgársá-

got, továbbá a zsarnokságot támadó ha-
zafias verseket és csalódott hangú sze-
relmes verseket tett közzé. A Tölgylevél 
című kötete - négy énekben - tündérre-
ge-köntösbe öltöztetett szimbolikus el-
beszélés. Az Új versek kötetének gerin-
cét „kurucos” költemények adják (1906).  
Az utolsó fölgyúlás című kötetének ver-
sei pedig egyszerre példázzák Harsányi 
költészetének szimbolizmusát, valamint 
gondolkodásának idealizmusát, és ha-
gyományokhoz ragaszkodó eszmeisé-
gét (1924). Ars poeticáját ennek a kötet-
nek egyik címnélküli kétsorosában a kö-
vetkezőképpen fogalmazta meg (1,3):

Apró vers is jó, ha jó
Tengerre nemcsak nagy hajó való.
Számos versében, így a legkifejezőb-

ben a Kozmopoliták című költeményé-
ben hitet tett a magyarsága mellett. 
Költeményei a zeneszerzők érdeklő-
dését is felkeltették. Az Est című verse, 
melyet Bartók Béla férfikarra írva 1911-
ben megzenésített, a Magyar Rádióban 
többször elhangzott (4).  

Több, színházban is bemutatott drá-
mát írt. Kiemelkedik közülük az Ellák 
című történelmi tragédia. Ez a munkája 
többszöri átdolgozás után, 1923-ban je-
lent meg. Sajátos vonása a műnek, hogy 
a szerző a politikát a lelki élettel társítot-
ta. A dráma középpontjába a világbi-
rodalmat építő hun fejedelem Attila és 
fia, valamint a nagyhatalmi ábrándok-
tól nemzetét féltő Ellák konfliktusát állí-
totta (3).  A darabot a Nemzeti Színház 
Ódry Árpád rendezésében, parádés sze-
reposztásban többször bemutatta. (A 
drámában a fontosabb szerepeket ko-
rának olyan nagy színészi nagyságai ját-

szották, mint Abonyi Antal, Jászai Mari, 
Kürti József és Tasnády Ilona.) 

Az Apró drámák címen kiadott mun-
kája öt nem jelentős alkotást tartal-
maz: Páter Benedek, Az Esquilinusi teme-
tő, Mariaba királya, Ahasverus, Az atya-
mester. (A mezőkövesdi gimnáziumban 
a nevét viselő szavalókör a Páter Bene-
dek című drámáját több alkalommal, 
nagy sikerrel bemutatta.)

A Kristálynézők Harsányi egyetlen je-
lentősebb regénye (1913). A kritikusok 
által kalandregénynek nevezett művé-
ben Harsányi egyrészt a gyökereit meg-
tagadó hazai kultúrát bírálja, másrészt 
az újjászülető magyarság utópiáját is 
„megálmodja” (1). A műben a századfor-
duló problémáin túl valóságos szemé-
lyek is szerepelnek (például Nagy Sán-
dor aradi vértanú, Lechner Ödön épí-
tész, Körösfői-Kriesch Aladár festő). A 
magyar szépírásban ez a regény tekint-
hető az egyik első kísérletnek az elbe-
szélés és az esszé összeolvasztására.

Elismert műfordító volt. Jó néhány 
szívesen olvasott külföldi irodalmi al-
kotást fordított magyar nyelvre, egye-
bek mellett Balzac: Szamárbőr és Du-
mas: Gróf Monte-Cristo  című regényét,  
Shakespeare: Otelló  című drámáját és  
Calderon:  A Zalameai bíró című vígjá-
tékát (6).

Rendszeresen írt színikritikákat, eze-
ket összegyűjtve Színházi esték címen 
kiadta (1927). Filozófiai tárgyú írásainak 
és tanulmányainak válogatott kiadását 
pedig Emberek, írások, problémák című 
munkájában tette közzé (1922). 

Harsányi lírájának mondanivalója 
egyetemes, a magyarság sorskérdése-
ivel való foglalkozást nem lehet meg-
kérdőjelezni, a kulturális örökségünk 
megmentése érdekében tett erőfeszí-
tései pedig tiszteletre méltóak. A költé-
szetének „tragédiája” az, hogy a 19. és a 
20. század fordulója által felvetett új él-
ményanyagot, és az új kifejezési formá-
it nem tudta elfogadni, földolgozni (1). 
Elsősorban ezért tekintette a kritika a 
munkásságát korszerűtlennek, és kí-
sérte a meg nem értés. Találóan jegyez-
te meg ezzel kapcsolatban Kiss Gyula, 
Mezőkövesd költője a következőket:

(Folytatás a 34. oldalon)
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 „Mintapéldája volt a tiszta embernek, 
képtelen volt a megalkuvásra, egyetlen 
sort sem írt le meggyőződés nélkül.”

A munkásságának értékelésével 
nemcsak neves írók (többek között 
Német László) és költők (például Sík 
Sándor) foglalkoztak, hanem mérv-
adó irodalomkritikusok is (így Sőtér 
István). Közülük talán a legtárgyilago-
sabban, legigazabban Schöpflin Ala-
dár irodalomkritikus ítélte meg a tevé-
kenységét, aki az alábbiakat írta róla :

 „Harsányi Kálmán pályának tragiku-
ma az, hogy nem élt a maga idejében, 
idegen volt abban a korban, amelybe a 
sors belekényszerítette.”

Harsányi bízott abban, mint azt idé-
zett két verssora bizonyítja, hogy az 
utókor majd a munkásságát jelentősé-
gének megfelelően értékeli: 

Ha majd a csontkéz vállamról letépi
A névtelenség ólomköpenyét. (5)

Irodalmi munkásságának elismeré-
seként 1903-ban felvették a Hungária 
szabadkőműves páholyba, 1909-ben 
a Petőfi Társaság tagjai közé választot-
ták, 1924-ban Vojnics-díjat kapott. 

A neve szerepel az Új Révai Lexikon-
ban. Aba-Novák Vilmos festő és grafi-
kus portrét készítet róla, a Vörösmar-
ty Irodalmi Társaság pedig a Rákospa-
lotai lakására helyezett emléktáblával 
tisztelte meg (6).    

Emlékezete a mezőkövesdiek tuda-
tából sem hullott ki. A két világhábo-
rú között a mai Mátyás utca viselte a 
nevét, 1992-es rehabilitációja után pe-
dig az egykori Templomköz. A mező-
kövesdi gimnázium hálából a halálát 

követő évben, az 1929/30-as tanév-
ben szavalókört alakított, és egyhan-
gú határozata „Harsányi Kálmán Sza-
valókör” nevet adta neki. A szavaló-
kör 1944-ig működött a középiskolá-
ban. Tagjai III. és IV. osztályos tanulók 
lehettek, de érdeklődőként alsóbb és 
felsőbb osztályosok is részt vehettek 
a foglalkozásain. „A kör célja: elsősor-
ban a szép beszéd, az értelmes és mű-
vészi előadókészség elsajátítása, a népi 
irodalom termékein és nemzeti klasszi-
kusaink művein keresztül.” – olvasható 
a gimnázium évkönyvében. (2,3) 

Kiss Gyula az 1970-es években kez-
deményezte, hogy a Matyó Múzeum-
ban szorítsanak helyet Harsányi Kál-
mán hagyatékának. Az örökösök és 
az irodalombarátok felajánlásának kö-
szönhetően értékes anyag gyűlt ösz-
sze. Támogatás hiányában azonban 
a Harsányi emlékszoba csak terv ma-
radt.

Harsányi az első mezőkövesdi szár-
mazású irodalmár, akinek a neve a me-
gye határain túl is ismert. 52 éves ko-
rában halt meg. A Rákospalotai Közte-
metőben nyugszik. 

Források:

1. Varga Miklós: Harsányi Kálmán élete és mun-
kásság Budapest, Bethlen Gábor Nyomda, 1935 

2. Királyi Katholikus Szent László Főgimnázium 
Értesítői (1929-44)

3.Kiss Gyula: Harsányi Kálmánra emlékezve szü-
letésének 100. évfordulóján Matyóföld, 1976-78

4.Harsányi Szabolcs: „Mezőkövesd megtart”- 
Gondolatok Harsányi Kálmánról Matyóföld, 
1989/1

5.Németh László: Harsányi Kálmán Matyóföld, 
1989

6. Wikipédia, 2017

Szülőháza (Ma „Add a kezed” lakóotthon)

(Folytatás a 33. oldalról)

Dr Árvai Judit

Pincéd előtt
Homályon átdereng pincéden
rég csendült poharak zenéje.
Nemes penész faladnak festménye.
Fátyolt fonnak pókok
megfáradt szemedre.

Ólomsúlyok bújnak csoszogva
kényelmes, meleg cipődbe.
Pohár remeg, kerek tálcára téve.
Barátaid várnak a
hegynek levére.

Csendfolyam cseveg köröttünk,
ízlelve borodnak mámorát.
Vén Hold lesi Bogács Csecslyukát.
Halkuló szívveréssel
osonó éjszakát.

Emlékek ájulnak csillanó
borodba, télbe szökik őszidő.
Eltűnt álmot, bánatot felejtő.
Barátod kezét szorítsd még,
mielőtt elmegy Ő.

Egészségemre!

Én nem tudom, de ez a mezőköves-
di Laboda Kálmán nyugdíjas könyvtá-
ros és versíró, aki 2018. április 3-án töl-
tötte be 80. életévét, rokonszenves ne-
kem, a hibái ellenére is. És a versei sem 
teljesen rosszak! Szóval valahogy el tu-
dom őt fogadni!

De nézd csak, ez én vagyok! Hát ak-
kor Isten éltessen engem, erőben-
egészségben még nagyon sokáig!

Laboda Kálmán
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Czipott György

Ezeráldott
Áldott, mi születik
és áldott mi meghal.
Ha mész, vidd magaddal
csöndem, tőlem, nekik.

Áldott, mi tért terem.
Áldott, mi ott idő.
Léssz magad, semmikő
vagy hígló végtelen,

lépted csillagba, fel!
Titkod értük felel –
áldott, mi számot ad.

Lennél igaz, hamis,
rugón jár óra is –
áldott, mi kárhozat.

B. Mester Éva

Labirintus
Túl sok ajtót láttam,
káprázott a szemem,
nem tudtam pontosan
merre szabad mennem.

Nem tudtam a jelszót,
nem volt nálam fegyver.
Egy újság sem írta, 
mit kellene tennem.

Kicsit toporogtam,
bezártak az ajtók.
Csak kóstolót kaptam,
bent maradt a habcsók.

Nem adom fel könnyen,
nem ismerek tabut.
Előbb-utóbb úgyis 
berúgom a kaput.

Holló József

Csak villanó
… fény vagyok 
az idő-végtelenben 
s évmilliók kínja
békül össze bennem.
Mámor, apátia 
patetikus gyönyör
míg a szökő pillanattal
ponttá szűkül a kör.

Bereti Gábor

Sietnünk kell
Góliátok, s Küklopszok perceink,
amit számunkra kimért a fukar
Idő, a selymes inghez tapadó 
félelem, s a virágait tépdeső 
szívünk. Hát sietnünk kell. A 
sosem nyílott májusok rétjén 
lépdelünk, s szoknyád lebbenő 
árnyait számolom. Nappalok, s 
éjjelek követnek míg elrugasz-
kodom. Úszom a vízcsobban-
ású levegőben. Oda, ahová 
csalni fogsz, s amerre űzlek is.
Tudom, ott meztelen fiúk szobrai 
állnak, s a bokrok mögül vékonyan, 

mint a liliomszár, pánsíp hangja
szól. Arra forró felhők úsznak,
s a villámok közt lebegve,
tollaktól kövér párnák. Ledőlünk
rájuk, s míg mellkasunkban
zavart óraként ketyeg összezárt
szívünk, átölelsz. Csak egy
perc, hogy egymáséi leszünk. 
 – Szeretsz? – kérdezed. S mire
felpillantanék, már ott állok
én is, szép, meztelen szobor.
S te sírsz. – Megbüntettelek
– mondod –, mert te sem
szerettél igazán.

Toronyiránt Fridél Lajos rajza
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Kövesdi szobrász a Műcsarnokban
A kövesdi születésű, Pesten élő 

Pázmándi Antal /aki bátyja dr. 
Pázmándy László költőnek, valamint 
Pázmándi Erzsébetnek, akinek jó fest-
ményeit nemrég láthattuk a volt „Kis-
templomban”/, aki az Iparművésze-
ti Főiskola /majd Egyetem/, valamint 
a Mesterképző Intézet tanára volt 20 
évig, /sok fődíj és első díj elnyerője/ 
és aki 2016 óta az Érdemes Művész-
kitüntetés birtokosa, nyolc művész-
társéval együtt, egy hónapon át, köz-
szemlére tette művészeti alkotásait a 
pesti Műcsarnokban.

Pázmándi Antal, a március 18-án zá-
ruló kiállításon válogatott munkáival 
szerepelt.

A művész, aki művészeti ágának 
mestere, szinte a határáig elment a 
nonfiguratív /azaz a reálistól-natura-
listától elszakadó-eltávolodó/ ábrázo-
lásnak.

Erre azért is van szüksége, mert sok-
szor fejez ki nagyon bonyolult /a filo-

zofikus szintig eljutó/ gondolatokat-
ábrázolást mai életünkről, napjainkról, 
társadalmunkról.

Szinte mindent ki tud így fejezni, el 
tud mondani, amit akar. „Összegyűrt” 
papírrepülőgép? Fiókáját etető ma-
dár? Vagy gázálarc mögé „kényszerü-
lő” próbababa? Nem jelent Neki ne-
héz feladatot! /De ha kell, ha a hely-
zet úgy kívánja, akkor ábrázol-készít 
például egymás felé forduló, gyönyö-
rű-testű női aktfigurákat is, amelyek, 
természetesen, teljesen reálisak! Al-
kotói munkájára jellemző a rendkívü-
li találékonyság, a szellemesség, a hu-
mor. Mi az egyik próbababájának alá-
írása-címe? „XXI. századi soros Madon-
na (Próbababa IV.)”!

Több városban van köztéri szobra, 
szökőkútja, térplasztikája. Szülőváros-
ában, Kövesden már régen kellene, 
hogy legyen! Nincs. Sajnos, nem figye-

lünk kellően értékeinkre, értékes em-
bereinkre.

Különösen ha nem tartózkodnak itt-
hon. /”Észrevettük-e” Pázmándi Antal 
2016-os Érdemes Művész-kitünteté-
sét? Sajnos, azt sem./ 

Laboda Kálmán

Laboda Kálmán

Vándorlegény

Pázmándi Antal: XXI. századi soros 
Madonna (Próbababa IV)

levese
könnytől
sós

tésztája
hódarától
grízes
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Nagyfröccs az automatából
A hatos kórteremben a férfi urológi-

án, három, istenháta mögötti kisfaluból 
érkezett öregember lábadozott proszta-
taműtét után, na meg a hajdani főszer-
kesztőm, aki még a bajban – kórházba 
feküdni ugye elég nagy baj – sem veszí-
tette el jókedélyét, humorérzékét.

Az említett három öregnek nagymű-
tét ide, nagyműtét oda, mint a gyere-
keknek az új játék, annyira megtetszett 
a kórházi folyosó végén elhelyezett ital-
automata, amely bizonyos számú pénz-
darab bedobása után ilyen-olyan ká-
vét, kapucsinót, üdítőitalt ad ki, ellen-
szolgáltatás gyanánt. A három öreg, mi-
után egy kedves nővér segítségével ki-
tanulta a masina kezelését, attól kezd-
ve rendszeresen kicsoszogott ehhez a 
csudagéphez, ahol kedvünk szerint mi-
kor, mit rendeltek maguknak. Úgy jártak 
oda, mint a jó kútra.

– Maga mit ivott? – kérdezte egyik 
nap egyikük a visszaballagó főszerkesz-
tőtől, látva annak kezében a műanyag 
poharat.

– Természetesen nagyfröccsöt! – vála-
szolt egykori főnököm. – Én csak azt sze-
retem. Nagyfröccsöt, méghozzá savany-
kás abasári rizlingből.

– Nagyfröccsöt? – hihetetlenkedett a 
kérdező öreg. – Ne vicceljen már, az a 
gép nem ad nagyfröccsöt! Én nap, mint 
nap végigolvasom, hogy mi minden 
van benne, s nincs kiírva rá semmilyen 
szeszesital.

– Kiírva nincs – bólogatott egyetértő-
en a főszerkesztő. – Miért is lenne kiír-
va? Jóember, gondolkodjon már! Ez kór-
ház! Ha ki lenne rá írva, hogy nagyfröccs 
is kapható, délután háromkor már nó-
tázna az egész férfi urológia. Hát még 
csak az kéne! Úgyhogy nagyfröccs nincs 
mindenkinek… Annak van egy rejtett 
gombja az automata oldalán, furfan-
gosan elrejtve. Azt csak a bennfente-
sek tudják, hol van. Meg speciel én, úgy, 
mint bennfentes. Szóval visszatérve az 
iménti kérdésére, én az imént egy nagy-
fröccsöt ittam. Úgy ám! Ráadásul most 
igazán jól esett, azt hiszem, mindjárt tu-
dok is pisilni tőle.

A három öreg, a kérdező és a két hall-
gató csodálkozó kíváncsisággal nézett 

Wirth Lajos főszerkesztőm emlékére

egymásra. Tekintetük elárulta, egy jó 
nagyfröccs bizony nekik is nagyon jól 
esne. Ám a főszerkesztő urat mégsem 
merték faggatni, hogy árulja már el ne-
kik is, hol is található az a titkos gomb.

Félóra elteltével az egyik öreg kicso-
szogott a folyosóra, de kisvártatva csa-
lódva jött vissza. Széttárt karjával jelez-
te a másik kettőnek, nem találta meg a 
keresett nyomógombot. Aztán a máso-
dik próbálkozott, később a harmadik. Si-
kertelenül.

Éjszaka a főszerkesztő arra ébredt, 
hogy mindhárom öreg készülődik kife-
lé. A résnyire nyitva hagyott ajtón lát-
ta, hogy mindhárman az automatá-
hoz csoszogtak, s elkezdték azt vizsgál-
ni minden oldalról, felülről, alulról. Any-
nyira belemelegedtek a nagyfröccs nyo-
mógombjának keresésébe, hogy észre 
sem vették a közeledő ügyeletes orvost. 

– Hát maguk mi a fenét keresnek 
olyan nagy buzgósággal éjnek idején? – 
reccsent rájuk a doki.

A három öreg ijedten motyogott:

– Mi…mi csak… a Pista elejtette a 
kétszáz forintosát… mert kávét akart 
inni… s mi jöttünk neki segíteni meg-
keresni.

– Kávét, éjjel egy órakor!? No, vall-
ják csak be nekem, hogy maguk mind-
hárman nagyfröccsöt szeretnének inni! 

Ugye igazam van?

– Főorvos Úr! Ezek szerint tényleg ad 
ez a masina nagyfröccsöt is? – kérdez-
ték az öregek lelkendezve. – Mi már 
egy félórája keressük a nagyfröccs 
nyomógombját, de nem találjuk.

– Akkor csak keressék továbbra is! 
Ahhoz, hogy hozzájussanak, sajnos 
maguknak kell megkeresnie a megfe-
lelő gombot. Igyekezzenek, mert a fő-
szerkesztő úr már megelőzte magu-
kat, ő már ismeri a titkot, de nem árul-
hatja el senkinek. Mint ahogy én sem 
mondhatom meg önöknek. No, visz-
lát, további jó keresést!

A három öreg csalódottan nézett az 
ügyeletes orvos után, aki miközben 
mosolygott rajtuk, arra gondolt: szol-
gálat ide, szolgálat oda, ezen a meleg 
nyári éjszakán neki is jól esne egy hi-
deg nagyfröccs vagy egy hosszúlépés. 
El is határozta, hogyha a három öreg 
csalódottan nyugovóra tér, visszajön 
az automatához, s készíttet magának 
egy nagyfröccsöt abasári rizlingből.

Kedves Olvasók! Ugye Önök sem tud-
ják, hogy a kórházi italautomatákon, 
hol van a nagyfröccs nyomógombja? 
Bizony sok mindent meg kell még ta-
nulnunk nekünk ebben az k…va élet-
ben!

Daruszögi H. Imre

A nagyfröccs nyomógombját ők sem találták meg
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Dr. Pázmándy László

A festő
(Pető János emlékére)

Fehér inget vett fel a festő,
S félretolta borospoharát,
Kápolna lett a műteremből,
Ecsetjét lassan fény járta át.

Kérdezték gyakran: miért az ünnep,
Hol van a festékes kabát?
Nem válaszolt, mint aki tüntet
Csak fél-mosollyal festett tovább.

Barátai közt legenda járta
Ha nem találták napokon át,
Az erdőben olykor valaki látta
Őzek kisérték a hegy oldalán.

Néha egy koldus jelent meg nála,
Kivel megosztotta minden borát,
Soha nem hallott dalok szálltak
S vitték magukkal az éjszakát.

Derengő hajnal látta az árnyát
Mikor a koldus elballagott,
Vitte magával titkok világát
A tarisznyát és a vándorbotot.

Elment a tél,  a koldus nem jő,
Sorsát otthagyta mint a kalapot,
Fehér inget vett fel a festő
Az ablakhoz állva hallgatott.

Az emlékek kertjére gondolt,
Mely ott volt a műterme falán.
Ki tudja, hol és milyen otthon
Őrzi a régi képet ma már.

Hol a szomorú tekintetű lányka,
A hajnali fény,mely tengert nyitott?
Hol a partra vetett bárka,
S a ködbe vesző katedrálisok?

Magányt törő ecsetje várta,
S néhány baráti borospohár,
S jöttek a képek, napi társak,
És köztük lelte meg otthonát.

Vásznán az erdők nem látott színben
Életre keltek, mint a csodák.
Úgy festett mindig fehér ingben
Mint aki járt már odaát.

Pető János: Emlékek kertjében    (A miskolci Herman Ottó Múzeum tulajdona Lsz.: 89.47) 

Czipott György

Szívem mögé
megpörkölődve
szív mögé hullnak
kisded szavak.
folyékony izzás
súvadó szemhatárú múlt.
kaparásznak már
bebábozódott jóslatok
és fekete szirmok nyílnak
pokollá savanyult égben.
forrásvizek visszacsuklanak
tisztafényű üregeikbe
s akárha büdös levegőt,
körénkböffennek
lejárt szavatosságú jelent.
hisz ereinkben már
megkevesültek mind
magabízásunk ajándékai…

megpörkölődve
szív mögé hullnak
anyánk cukros szavai
s kancsókavirágok nyílnak
arcmássavanyú égben.
nekünk már csak
kimért büdösű légszomj.
nekünk már vak,
tegnapig csukló forrásüreg.
hadonásszunk hát leköpött napba
szélmalmos kezeinkkel,
hátha megcsillannak
takonnyáolvadt szárnyaink!
…
megpörkölődve,
szíved mögé zuhannak
gebedt szavaim.
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Elment  
Choli bácsi

Életének 79. évében meghalt Choli Daróczi József cigány 
író, költő, műfordító, pedagógus, népművelő, újságíró, a 
magyarországi cigány közélet egyik legismertebb alakja.

Főiskolai tanulmányait a Budapesti Tanítóképző Főisko-
lán végezte 1972–1975 között. 1975-ben tagja lett a Ma-
gyar Írók Szövetségének és a MÚOSZ-nak, szerkesztette a 
Romano Nyevipe, az Amaro Drom és a Rom Som nevű la-
pokat. Számos publikációja, verse jelent meg cigány és ma-
gyar nyelven egyaránt.

Első önálló szerkesztésű kötete 1979-ben jelent meg Uzhe 
Jilesa, Tiszta szívvel címmel, majd a Fekete korall, ami cigány 
költők antológiáját tartalmazza. Elsőként fordította le a Bib-
lia Újszövetségi részét cigány nyelvre.

1987 és 1988 között a Magyarországi Cigányok Kulturá-
lis Szövetségének ügyvezető titkára, majd a Hátrányos Hely-
zetű Fiatalok Életmód és Szabadidő Szövetségének elnöke 
lett; a rendszerváltás után betöltötte a X. kerületi cigány ön-
kormányzat elnöki tisztét is. A zsámbéki Apor Vilmos főisko-
lán romológiát, cigány nyelvet, történelmet tanított. Innen 
vonult nyugdíjba.

Choli Daróczi József többször járt Bogácson, többek kö-
zött az 1988-as „cigány földosztáskor”. Az akkor készült fo-
tókkal búcsúzunk Tőle.

Hilóczki Jánossal, a bogácsi Hórvölgye Tsz. elnökével

Choli bácsi a bogácsi cigányok körében, 1988 márciusában
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Odakint, az ablakon túl, a szemköz-
ti akácfa levelei között lustán csordogál 
a napsugár. Mintha mézzel öntötték vol-
na le az ágakat! Bár színében kissé eltér, 
nem megszokott aranyló, inkább pasz-
telles ez a fény. Gyanítható, hogy a ter-
mészet színszűrőt rakott fel az optikájára, s ettől egy kicsit 
minden olyan más lett. A máskor harsányan tobzódó május 
szelíden simogató ezen a szombat délelőttön.

A nap tüze nem heves, mint volt az elmúlt napokban. In-
kább csak parázsló. Ez az az állapot, amikor az embert nem 
zavarja a hőmérséklet. Ellenkezőleg! Minden így tökéletes. 
Nem fázunk, s melegünk sincs. 

Olyan ez, mint amikor az egészséges ember nem érzi, 
nem tudja, nem is gondol rá!, hogy a szívét fájdalom is szo-
ríthatja. Például egy infarktus. Vagy keserű szerelem, eset-
leg boldogtalanság.

Ez az a pillanat, amikor egyszerűen nem kell figyelned 
magadra, s nem vonják el figyelmedet zavaró külső körül-
mények. Ritka szerencsés pillanat ez, sterilizált körülmé-
nyek között vizsgálhatod a világot.

Kicsit borul, délutánra talán a várva várt csapadék is 
megérkezik. De ebben a pillanatban a frissítő eső helyét 
még a békésen elringató melankólia foglalja el. Lám, a nyi-
tott ablakodon át akácvirágillat szökik be a szobádba, sőt, 
egy, a szívedet érzéki finomsággal megdobogtató dallam 
is: gaudeamus igitur…

Látom, behunyod a szemed, s magad elé képzeled a bal-
lagó diákságot onnan a szomszédos középiskola, a gépipa-
ri udvaráról. Lelki szemeiddel látod, ahogyan ott vonulnak 
méltóságteljesen, büszkén és meghatottan. S karjukon ott 
a virág…

Tőlük jön ez a dal. Észrevetted? Szinte kíváncsiskodón. 
Mintha csak azt tudakolná, hogy emlékszel-e még, amikor 
egyszer, hasonló helyzetben te is…

Ugye, milyen érdekes ez a szembesülés? Az a dal, akkor, 
ott éppúgy ünnepélyes, szomorkás, ugyanakkor dacos volt, 
mint most ez itt! Akkor anno sok mutáló hang harsogta, s 
ugyanúgy harsogja most is:… a vén diák még egyszer visz-
szanéz.

Látom, időközben előkerestél egy régi fényképet is. Ma-
gadra ismersz? Miközben a fényképet nézed, tisztán, felerő-
södve hallod az ifjak kórusát: az élet szólít, menni kell…

Óh, az az Élet! Mi vár, milyen élet erre 
a mostani, kócos ifjúságra? Te már tu-
dod, gyakran lesz benne hegymenet. De 
ezt majd ők is megtapasztalják a saját 
bőrükön. Most azonban még legyenek 
telve illúzióval! Most még, ezen a szűrt 

fényű, szelíd szombaton legyen tele fejük, szívük a „nagy 
művek” tervezgetésével, mert ennek, most van itt az ideje.

S aztán? Később lehet, hogy majd a „só és bors között” 
– a franciák nevezik így a 40 és 50 év közötti időszakot, 
amikor a borsfekete haj közé só (fehér) hajszálak vegyül-
nek –, hogy nemcsak a körülmények nem kedveztek, ha-
nem ők maguk sem voltak alkalmasak a nagy mű meg-
alkotására.

Ugye, erre te azt feleled, s azt üzened nekik – már dere-
sedő fejjel –, hogy az ítélkezést hagyják meg másnak, az 
utókornak.

Odakint illatozik az akác, a kék égen felhők úsznak, s 
most éppen eltakarják a Napot. Ez is lehet alkotás, esetleg 
akár nagy mű is. Ki tudja?

„Egyáltalán nem biztos, hogy életed „nagy művét” ak-
kor alkotod meg, amikor nagy műveket írsz… Lehet, hogy 
életed igazi műve nem más, csak az a néhány sor, melyről 
azt hiszed: forgács…”

Ezt olvastad ki éppen ezen a szombaton abból a nyitott 
könyvből, ami ott van kezedben az ugyancsak nyitott ab-
laknál. Abból a könyvből, amit magad is azért vettél kéz-
be, hogy magyarázatot keress a kétségedre, ami régóta 
gyötör, arra, hogy miért vagy képtelen most és általában 
megalkotni a „nagy művet”. Kerestél ebben a könyvben va-
lamit, mint régészek az ismeretlen fáraók sírjában. Kétsé-
gek, bizonytalanságok közepette.

S lám, ezen a szombat délelőttön rájöttél a megfejtésre, 
hogy még a legnagyobb mű, az élet is értéktelen és érté-
kelhetetlen sok-sok apró forgács nélkül. Sőt, a „nagy mű” 
nem biztos, hogy mindig monumentális, lenyűgöző, léleg-
zetelállító. Adott helyen és pillanatban az lehet akár az 
akácillat, s a gaudeamus igitur is… S nem biztos, hogy re-
gényt kell írnod, elég lehet, mondjuk egy kézzel írott levél 
is. Csak találd meg azt, akinek levelet írhatsz, s aki vár arra 
a levélre, mint fontos üzenetre.

A „nagy mű”, az érték, nem más, mint elküldött és befo-
gadott üzenet. Minden más szemfényvesztés.

Daruszögi H. Imre

ÜZENET


