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Őrszemnek 
állítva

Sok-sok esztendő eltelte után, amikor az 
Élet már megbízik benned, legalábbis rád 
már nem gyanakszik úgy, mint másokra, 
akkor az Élet fontos feladattal bíz meg.

Őrszemnek állít, s attól a pillanattól kezd-
ve neked úgy kell állnod ott a vártán, mint a 
nóta szerinti „honvéd áll a Hargitán”.

Állnod kell ott éberen, bátran, rendít-
hetetlenül, hogyha közeledik feléd vala-
ki, azonnal és határozottan rákiálts, még-
hozzá teli torokból: Állj, ki vagy!?

S aztán ugyanúgy teli torokból, férfi-
as határozottsággal kell kiáltanod a még 
fontosabb kérdést: Jelszó?

S te azért, hogy éber légy, öntöd magad-
ba a feketekávét, szádból ki nem esik a ci-
garetta, legfeljebb csak akkor, amikor ru-
mot kortyolsz vagy kisüsti pálinkát, mert 
nemcsak ébernek, hanem nagyon bátor-
nak is kell látszanod.

Szóval, a jelszó… Jó ha tudod, a jelszó 
kevesek titka. Azt, hogy „emberség, hit, 
becsület, akaraterő” – ez a négy szó a jel-
szó –, csupán kevesen tudják.

Éppen ezért figyelmeztetlek, ne hagyd 
magad átverni más rokonértelmű vagy 
hangutánzó szavakkal, olyanokkal mint 
például jószándék, megbocsátás, vagy 
jóbarát.

Ha ilyeneket hallasz válaszként, emeld 
magad elé szuronyodat, s mondd ellent-
mondást nem tűrően: egy lépéssel sem 
többet!

Tudom, nehéz pillanat az ilyen, de gon-
dolj arra: az Élet őrszemnek állított.

Tedd hát a dolgod határozottan, sem-
mi érzelgősség! Neked már tudnod kell, mi 
ennek az egésznek az értelme.Áldott karácsonyt!

Boldog új évet!
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B. Mester Éva

hónapsoroló

Holló József

Jövőnek szánt hagyaték...
Gondolatok a matyóföldi múltmentő Hajdú Ráfis Jánoshoz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reménykedők Fridél Lajos rajza

koldus a január
rövid a február
március hiteget
április kinevet
májusban szerelem
júniusban fény terem

júliusban forr a nyár
augusztus csókra vár
szeptember beterel
október szüretel
kopogtat november
visszatér december

Czipott György

Uram, legyen!…
uram, jó!… levegődet vedd el!
pukkanjon buborékvilág, de
béküljek komisz, vad szíveddel.

uram, jó!… tégy szóhoz siketté!
kérd számon késes parancsod, de
rozsdavalóm ne vágjad ketté!

uram, jó!… savazd rám éjfeled!
látásom törd lelkem felé, de
gyújts iránynak rőzsefényeket!

uram, jó!… csúfolj pőre mustrán!
lettem cingár, fényed árnya, de
elcsapott angyalod uszult rám…

uram, hát ami lettél, vedd el!
szurkozz nehéz nincsanyaggá, hogy
olvadjak komisz, vad szíveddel.
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Egyetlen töltényünk maradt!
A Bükki borvidék harca a túlélésért

I. rész
Új borvidéki márkával, intenzív 

kommunikációval, országos jelenlét-
ben gondolkodva próbálja borászok 
egy csoportja megmenteni a lassan 
elfogyó Bükki borvidéket. A problé-
mák azonban mélyen gyökereznek.

2018. május 11., Budapest, Rosália fesz-
tivál. Borbély Roland és Hajdu Roland 
borászok saját standdal állítanak ki. Lég-
vonalban 25 km-re laknak egymástól a 
Bükki borvidéken, ami a 2018-as Nagy 
Bor Teszt szerint a második legkevésbé 
ismert magyar borvidék, három borásza 
van, akik elérik a wikipédia szócikkének 
ingerküszöbét. Ők ketten mégis ezen a 
rendezvényen találkoznak egymással 
életükben először. Viszont ha már talál-
koznak, elhatározzák, hogy megpróbál-
ják együtt felébreszteni Csipkerózsika ál-
mából a borvidéküket.

 A Bükki borvidék fénykorát a 17-19. 
században élte. Bél Mátyás evangélikus 
lelkész, polihisztor, Tokaj kiváló ismerő-
je (dűlőosztályozása a Hegyalján mai na-
pig zsinórmérték) 1749-es halála miatt 
be nem fejezett monográfiájában külön 
fejezetet szánt az általa a legnevesebbek 
közé sorolt miskolci bornak is: „Bár sok 
viszontagságon estek keresztül a miskol-
ci szőlők, se művelésük, s hírük sohasem 
szűnt, meg... A lengyelek igen kedvelik, 
mint az itteniek állítják...Nem kevés mis-
kolci bor kel el a bányavárosokban, kü-
lönösen a besztercebányaiak vásárolják 
és isszák szívesen... azt véljük, a tokajival 
egy időben kezdett elhíresedni, amelyhez 
többé-kevésbé hasonlít.”

 Megállapítása helytálló, a két bor-
vidék felemelkedése valóban egybe-
esik. Miskolc fontos állomás volt a To-
kajt Csehországgal és Lengyelország 
összekötő kereskedelmi útvonalon. Az 
írásos emlékek szerint 1516-tól kezdő-
dően épülő pincéiben érlelték a hegy-
aljai borokat továbbszállítás előtt, míg-
nem „a század második felében bekö-
szöntő konjunktúra és a mezőgazdasági 
termékek iránt megnövekvő európai ke-
reslet felértékelte a környék szőlőtermelé-
sét” – magyarázza Gyulai Éva történész, 
több tanulmány szerzője. Még aszú is 
készült itt: Borsod vármegye híres orvo-

sa, Benkő Sámuel 1782-ben megjelent 
topográfiája megerősíti, Miskolcon is-
merték az aszúbort, sőt a máslást is.

 Benkő azt is leírja, „a miskolci borok vi-
zelethajtók, eredményesek székrekedés és 
epebaj esetén, savas ízükkel, üde színükkel 
az osztrák borokhoz állnak közel”.

 Ennek a paradicsomi állapotnak 
1885-ben lett végleg vége, amikor is 
– ahogy Szendrei János a Miskolc tör-
ténete és egyetemes helyirata II. című 
könyvében írja – „a nyári vizsgálat al-
kalmával a Bedeg-völgyi hegyen Taszner 
Ferencz szőllőjében a pusztitó rovar je-
lenléte megállapitatott”. Vagyis megje-
lent a filoxéra, ami letarolta a kötött ta-
lajú Bükki borvidéket. Ez Miskolcon két 
okból is végzetesnek bizonyult a bor-
ágazat szempontjából. „Miskolc és kör-
nyéke gyümölcs- és zöldségfogyasztá-
sának növekedése egyre érzékelhetőb-
bé vált vizsgált korszakunk évtizedei-
ben. Mondhatni, hogy emiatt az 1880-as 
években a közvélemény figyelme is job-
ban a gyümölcs- és zöldségtermelés felé 
fordult” – áll a Dobrossy István szerkesz-
tette Miskolc története című ötkötetes 
monográfiában. „A másik csapást – bár-
mennyire is furcsán hangzik – a kohá-
szat megjelenése, kiépülése okozta, mi-
vel elvonta a munkaerőt a szőlőművelés-
től. Így nem telepítették újra az elpusztult 

szőlőket, egyre elhanyagoltabb, sovány 
szőlők jellemzik a város határát” – írja 
dr. Boros László 2007-ben megjelent Az 
aranyszínű szőlővesszők és borok föld-
jén című munkájában, a Diósgyőri Vas-
gyárban 1868-ban meginduló fejlesz-
tésekre utalva.

 A Bükk többi részén ugyan többé-ke-
vésbé megtörténtek az újratelepítések, 
ám a borvidék soha nem nyerte visz-
sza régi rangját, a második világhá-
ború után a döntéshozók tulajdon-
képpen szőlőtermelő vidékké fokoz-
ták le, 1978-ban (miközben 1970-ben 
elvileg önálló borvidék lett) bekerült az 
„Egri bikavér programba”...

 „Ez a szemlélet maradt a rendszervál-
tás után is, a gazdák ráálltak a mennyi-
ségi szőlőtermesztésre, a 2000-es évek 
szerkezetváltási támogatásait sem vet-
tek igénybe. Nem látták, hogy nincs jövő-
je a kunsági szőlővel való versenyzésnek” 
– mondja Borbély Roland, aki 2012-
ben indította Nyékládházán a Gallay 
Pincét, ma 11 hektárt művel. Őt egyéb-
ként nemrég megválasztottak a Miskolc 
és környéke hegyközség borászati kül-
döttének (a Bükki borvidék összesen há-
rom hegyközségből áll). „A Kunságban 
egy szezon megvan négy permetezéssel 
és 250-300 mázsa jön le biancából egy 
hektárról. 

Kevés az új telepítésű szőlő

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

Az önköltségük 40 forint körül van. Eh-
hez képest a bükki gazdáknak átlago-
san kilencszer kell permetezniük, a kötött 
talaj és a régi nagy tőketávolság miatt 
nem terem több hektáronként 80 mázsá-
nál, aminek önköltségi ára 90 forint kö-
rül alakul.” A hegyközség adatai szerint 
a megtermelt szőlő 10%-ból készül ol-
talom alatt álló eredetmegjelöléssel el-
látott (OEM) bükki bor, 80% szőlő vagy 
must formájában (egyelőre még) főleg a 
Kunságba távozik, ahol felső-magyaror-
szági bor készül belőle. Ez az egész nem 
csak az ár miatt lutri: a korábban szintén 
biztos felvásárlónak számító gyöngyö-
si Danubiana például egy tulajdonos-
váltás után tavaly nem vitt a borvidék-
ről egy szem szőlőt se. Ez – Dósa Sán-
dor, a Bükki Borvidék Hegyközségi Ta-
nács elnökének szavaival élve – „kis ösz-
szeomlást” eredményezett, bár úgy véli, 
a gazdák „megtalálták az új irányokat”. 
Idén minden esetre a hivatalosan 900 
hektár körüli borvidékről 100 hektárra 
adtak be kérelmet zöldszüreti támoga-
tásra, de olyan is akad, aki végül nem él 
vele, mert most éppen mégis befutott 
ajánlat a szőlőjére.

A három hegyközség közül az Egri 
borvidékkel szomszédos Bükkaljai lesz 
a zöldszüretben legkevésbé érintett, 
nem utolsó sorban a Törleynek köszön-
hetően, a budafokiak innen nagy meny-
nyiségben vásárolnak leánykát. Ezen 
a nyugati oldalon más okból kifolyó-
lag nem túl motiváltak a borosgazdák. 
„Bogácson a termálfürdő miatt renge-
teg a lengyel vendég, a többségük egyér-
telműen buliturista, számukra a bor csak 
egy alkoholos ital és megrekedtek az édes 

medinánál” – meséli Hajdu Roland. Az 
ő családi pincészetük is ezeket az igé-
nyeket igyekszik kielégíteni, neki 2015-
ben ebből lett elege és alapította meg 
a saját pincészetét. Egyelőre kisebbség-
ben van a szemléletével a településen, 
a pincesor 50-60 pincéjének jó részé-
ben nem is kapható helyi bor. „Június vé-
gén volt a Bogácsi borfesztivál, ahol vál-
tozatos programokkal, lengyel tolmács-
csal készültünk, mégis lézengtek az embe-
rek. A szombat esti nagykoncert után vi-
szont megteltek a pincék, másnap boldo-
gan újságolták a tulajdonosok, hogy min-
den whiskey-jüket eladták.” A minőségi 
bort övező (kétoldalú) közöny a szom-
szédos Cserépfaluban is tetten érhető: a 
környék boros kezdeményezéseit támo-
gató nagyon ritka pályázatok egyikéből 
megnyílt egy privát kóstolóterem, amit 
az érdeklődés (egyébként valós) hiányá-
ra hivatkozva, az előírt működési idő le-
telte után, azonnal fel is számoltak.

A bevezetőben említett megújulási 
mozgalom harmadik főszereplője Sán-
dor Zsolt 2013 óta készít minőségi pa-
lackos borokat Miskolc szívében, az Ava-
son található pincéjében. A történel-
mi város területén 1842-ben 850(!) hek-
tár szőlő volt, 1817-ben közel 2000 pin-
cét írtak össze, kis túlzással nem volt iga-
zi miskolci polgár, akinek nem volt pin-
céje. Manapság a bor ebben az értelem-
ben már nem annyira szívügye a város-
nak. Sándor Zsolt például furcsállja, 
hogy a Miskolc Város Bora címért, ami-
nek tétje, hogy ki szállíthat 1000 palac-
kot a városnak reprezentációs célokra, a 
bükki borok mellett egri és tokaji borok 
is versenyezhetnek (korábban még csak 
Bükk és Tokaj nevezhetett). 2015-ben a 

három kategóriában (fehér, vörös, édes) 
két tokaji és egy egri bor nyert, idén két 
tokaji és egy bükki. „Régen Miskolc jelen-
tős borkereskedő település volt, a három 
borvidék borait gyűjtötték ide exportra. 
A Miskolc Város Bora versennyel erre a 
hagyományra is szeretnénk emlékezni” – 
magyarázza a koncepciót Burgony Pé-
ter, a versenyt szervező Miskolci Borba-
rátok alelnöke.

Városi támogatás nélkül indul idén a 
környezetvédelmi szakértői irodát üze-
meltető Radeczky Jánosnak az Avasi 
Présház névre keresztelt pincészete. A 
projekt, amelynek keretében rekonst-
ruáltak többek között egy 17. századi 
épületet, harmadrészt EU-s forrásból 
valósult meg – elvileg, eddig ugyanis a 
pénz töredékét folyósították. Az Avasi 
Présházhoz mindössze 2,5 hektár sa-
ját terület tartozik, a gépi szolgáltató 
(traktor, szervíz stb.) és a munkaerő hi-
ánya (Tokajból jön a brigád) miatt in-
kább vásárolni fogják a szőlőt. Az ága-
zat háttérbe szorulásával párhuzamo-
san Miskolcon amúgy nagyjából el is 
fogyott a szőlő, mára gyakorlatilag a 20 
hektáros Csattos dűlő maradt hírmon-
dónak a javarészt elöregedett vagy el-
hagyatott parcelláival. „Fillérekért hoz-
zá lehetne jutni kertekhez, viszont több 
millióba kerülne a rendbehozatal, újra-
telepítés” – mondja Sándor Zsolt, aki-
nek két és fél hektárja van ott. Többön 
egyelőre nem gondolkodik, jelenleg az 
önkormányzatot próbálja meggyőz-
ni, adjanak el neki egy kis területet az 
Avason, hogy legalább mutatóba visz-
szatérjen a szőlő az egykor szőlősker-
tekkel tarkított dombra.

Egymástól függetlenül mondták a 
borászok, nagyot lendíthetne a borvi-
dék érdekérvényesítő képességén, ha 
megjelenne egy nagybefektető. „A töb-
bi borvidékhez képest áron alul, másfél-
kétmillió forintért lehet venni egy hek-
tár termő szőlőt, ráadásul az állami gaz-
daságok után egybefüggő területek ma-
radt itt, amik között kiemelkedő adottsá-
gú, 380 kataszteri pontszám felettiek is 
vannak. Pár éven belül a Bükk királya le-
hetne bárki, hiszen gyakorlatilag nincse-
nek vetélytársak” – mondja Hajdu Ro-
land.

 Egyelőre nem tudni, be fogja-e töl-
teni ezt a szerepet az egri Ostorosbor, 
amelyik tavaly megvásárolta a Bo-
gácson haszonbérleti szerződés kereté-
ben 30 hektáron gazdálkodó Hór-Agro 
Zrt.-t (leánykori nevén Bogácsi tsz.). „A 
bogácsi üzem korszerűsítését elkezdtük, 

Fesztiválokat illetően előbbre tart a borvidék.  
Csak kérdés, a jövőben lesz-e mit és miért fesztiválozni?
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a borokat várhatóan OFJ kategóriában 
fogjuk értékesíteni. Felülvizsgáltuk a mű-
velt szőlőterületeket és a nagy tőkehiány-
nyal, nem megfelelő fajtaszerkezettel ren-
delkezők esetében a kivágás mellett dön-
töttük. A területek újratelepítése rövid tá-
von nincs napirenden, mert néhány év 
tapasztalatára szükségünk lesz ahhoz, 
hogy az ideálisnak gondolt birtokméret 
kapcsán döntést hozzunk” – mondja Sol-
tész Gergő vezérigazgató. Hogy mi a 
helyzet egy másik potenciális „nagybe-
fektetővel”, a teljes borvidéki termőte-
rület közel 10 százaléka fölött diszponá-
ló pezsgőgyárossal, és hogy a 2018 au-
gusztusában Borbély Roland, Hajdu 
Roland és Sándor Zsolt által alapított 
Szövetség a Bükki Borvidékért mi-
lyen nehézségekkel találta magát szem-
be, arról a cikk második, befejező részé-
ben esik szó.

II. részMájusban új, szigorúbb termék-
leírást nyújtott be az illetékes hiva-
talhoz a Bükki borvidék. A végleges 
szöveget sok vita előzte meg, bár a 
többség az előre menekülés fontos 
elemeként tekint a dokumentumra. 
A Bükki borvidék küzdelmét bemu-
tató cikksorozat befejező részében 
arról is szó esik, mi lehet a legrosz-
szabb forgatókönyv.

Az előző részben bemutatott állapo-
tokra „ráunva” Borbély Roland, Hajdu Ro-
land és Sándor Zsolt borászok 2018 au-
gusztusában megalapították a Szövet-
ség a Bükki Borvidékért mozgalmat. Ma 
15 tagot számlálnak (együttesen a bor-
vidék szőlőterületeinek 8-10 százalékát 
birtokolják), de ez folyamatosan válto-
zik. Voltak, akitől elköszöntek és olyan 
jelentkező is akadt, akit nem vettek fel. 
„Ez egy érték- és érdekvédelmi csoporto-
sulás, sokan azonban inkább rövidtávú 
anyagi hasznot látnak benne. Nem egy 
marketingosztályt akartunk létrehozni, 
hanem egy munkaközösséget, ami a bor-
vidéken tapasztalható kuszaságokat sze-
retné rendbe tenni és a minőségi bor elkö-
telezett híve. Ehhez képest volt jelentkező, 
akiről tudom, hogy közben feketén árul-
ja a lédig borát” – foglalja össze a szerve-
zet lényegét Hajdu Roland. A célok te-
kintetében mindazonáltal már a 15 tag 
között sem teljes az egyetértés: van, aki 
országos jelenlétben gondolkodik, má-
sok a borvidéket hódítanák meg, megint 
másokat a palackos bor elkészítése is ko-
moly kihívások elé állít. Így az anyagi ter-
hek megosztásának mikéntjéről nem is 
lehet egyezkedni, vagyis a pénzügyi for-

Van érdeklődés a jó minőségű bükkaljai borok iránt. Példa rá a Miskolcon  
a Művészetek Háza előtti téren rendszeresen megtartott GasztroPLACC,  

amely vonzza a helyi és a vendég látogatókat

(Folytatás a 6. oldalon)

rások is korlátozottak. Egyelőre egy eset-
leges borvidéki stand az őszi Budapesti 
Borfesztiválon tűnik reálisan közös ne-
vezőnek.

 Amiben viszont a szövetségen belül 
teljes az egyetértés: új termékleírás-
ra van szükség, a mostani elavult, a 
minőségi borkészítéssel össze nem 
egyeztethető technológiákat is meg-
enged. A borvidéki termékleírások az 
Európai Unió 2009-es borreformja mi-
att jöttek létre, megírásukat azonban 
sok helyen inkább nyűgnek tekintet-
ték. Különösen igaz lehetett ez a Bükki 
borvidék esetében, amire – mint az elő-
ző részben is esett róla szó – a rendszer-
váltás után a helyi gazdák továbbra is in-
kább más borvidékek beszállítójaként 
tekintettek. A rossz nyelvek szerint a 
bükki termékleírás egyenesen Egerben 
született (az egyezés mértékéről min-
denki maga meggyőződhet itt). Állító-
lag azért is, mert sok bükki gazda remél-
te, hogy ha a borvidéket egyszer Eger-
hez csatolják, utána több pénzt kaphat-
nak a szőlőikért.

„A mi életünket egy esetleges beolvadás 
biztosan megkönnyítené, de természete-
sen a két borvidéken élő szőlőtermelők és 
borászok szempontjai és érdekei lesznek 
azok, amik alapján majd egyszer ebben 
a kérdésben döntés születhet” – mond-
ja Soltész Gergő, az első sorban az Egri 
borvidéken aktív, ám 2018-ban a bükki-
ben is jelentős befektetést megvalósító 
Ostorosbor vezérigazgatója. Ez az egye-

sülés egyébként időről-időre fel szo-
kott merülni, bár most talán éppen nem 
téma. „Alapvetően helyi ügy, a hegyköz-
ségi tanácsok hatásköre, de én úgy lá-
tom, nincsen napirenden a kérdés. A 
Bükkben komolyan elindultak egy minő-
ségi irányba, példaértékű munkát végző 
pincészetek jelentek meg, akik ki akarják 
használni a termőhelyük egyediségét” – 
ismerteti a szakpolitika álláspontját Gál 
Péter, az Agrárminisztérium eredetvé-
delemért felelős főosztályvezetője.

 Az új termékleírás valóban a bükki 
adottságokra fókuszálna, ilyeténkép-
pen jelentős szigorításokat tartalmaz, 
ezt pedig természetesen nem minden-
ki fogadja örömmel. „A kidolgozása egy 
folyamat, amiben nagyon sok szerep-
lő érintett. Miskolc környékén, ahol régi 
szerkezetű, 3x1,2 vagy 3,5x1 méteres 
térállású szőlők vannak, vagyis nagyon 
alacsony a hektáronkénti tőkeszám, ne-
hezen fogadták el, hogy az oltalom alatt 
álló eredetmegjelöléssel ellátott borok 
a jövőben maximum 2,5 kg tőketerhe-
lés mellett készülhetnek” – magyarázza 
Dósa Sándor, a Bükki Borvidék Hegy-
községi Tanácsának elnöke. „Én olyat is 
hallottam, akinek a 9% helyett tervezett 
11,5-es minimum alkohollal volt baja, 
mondván, rosszabb években az Irsai Oli-
vér ezt nem tudja hozni” – hoz egy má-
sik példát Hajdu Roland. (Az alacsony 
alkohol nem egyedülálló, 9% százalék 
a legkisebb megengedett érték többek 
között Balatonbogláron, Neszmélyen 
és Villányban is.)
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(Folytatás az 5. oldalról)
 Külön kérésre került bele a tervezet-

be a bükki pezsgő, mint új termékkate-
gória. Az izsáki származású Mezei Mi-
hály 1991-ben érkezett Tibolddarócra, 
hogy pezsgőt készítsen. A helyszínvá-
lasztás nem véletlen: a 19-20. század 
fordulóján Törley József pezsgőgyárába 
is került innen pezsgő alapbor, a máso-
dik világháború után pedig a budafoki 
Hungarovint látták el. Mezei az elmúlt 
közel harminc évben lépésről-lépésre 
építkezett, 85 hektárjával ma a borvi-
dék messze legnagyobb szereplője, 
tankpezsgői az egyik országos áruház-
lánc polcain is megtalálhatók. „A borvi-
dék adottságai szerintem egyértelműen 
a buborékos italok készítésének kedvez-
nek, részben ezért is szerettem volna ezt 
belevenni, hátha más is kedvet kap hoz-
zá” – mondja Mezei Mihály, aki a ter-
mékleírás elfogadása után tervez kijön-
ni magasabb minőségű, hosszabban ér-
lelt bükki pezsgővel. Bérmunkában má-
soknak is végez pezsgősítést, igaz, az 50 
hektoliteres legkisebb tartálya sokak-
nál kizáró ok. Őt egyébként nem hívták 
a szövetségbe, amit jó kezdeményezés-
nek tart, bár szerinte a borvidék problé-
máit nem a kis kézműves pincészetek 
fogják megoldani. „Egy-két megbeszélé-
sükön részt vettem, de ők alapvetően más 
irányt képzelnek el, a mi alapanyag-ter-
melésünk és technológiai hátterünk más-
ra predesztinál minket” – mondja.

De vissza a termékleíráshoz: az emlí-
tett szigorítások (egyelőre) nem érintik 
az engedélyezett fajtákat, mind a har-
minchármat átemelik a régiből. Így aki 
a többi új feltételt teljesíti, az ezen nem 
bukik el. Másrészt mivel a borvidéknek 
nincs kutatóintézete, nem tudni, mik 
azok a fajták, amik beválnak, ezt az el-
következendő évtizedek munkája, vala-
mint a piac reakciója fogja eldönteni.

 Az egyezkedések miatt a tervezetet 
májusban az utolsó pillanatban tudtak 
leadni  az Agrárminisztériumnak (utána 
egy évet kellett volna várni). És ugyan 
reménykednek benne, hogy az idei szü-
ret már az új termékleírás szellemében 
zajlik (a borászok még azt is vállalták, 
hogy saját költségükön vesznek részt a 
kéthetente összeülő borvidéki bírálóbi-
zottság minősítési munkájában), az il-
letékes osztály tájékoztatása szerint je-
lenleg a hiánypótlásnál tart az ügy. Még 
csak ezután lehet majd összehívni a Bor 
Eredetvédelmi Tanácsot, és ha ők rög-
tön jóvá is hagyják az új termékleírást, 

két hónapig még kifogással lehet élni, 
vagyis a hatályba lépés legkorábbi ide-
je bőven szeptember.

 Bár még az első módosított termék-
leírás se ment át, fejben már összeállt a 
következő változtatás, ami a Bükkbor 
kategória/márka bevezetése lesz. „Na-
gyon sokat gondolkodtunk, hogy milyen 
legyen a Bükkbor, ami a legjobban meg-
jeleníti a termőhelyi adottságainkat. Ne-
künk csak egyetlen töltényünk maradt: 
vagy nagyon eltaláljuk és sikere lesz, vagy 
valószínűleg nincs további 3-5 évünk egy 
újabbal kísérletezni” – mondja Hajdu 
Roland. Sok közös kóstolás után végül 
az olaszrizling-chardonnay-zenit hár-
mas mellett döntöttek. A három fajtá-
nak – némileg szokatlan módon – fixen 
egyenlő arányban, összesen minimum 
90 százalékban kell szerepelnie a háza-
sításban, ami erősen megköti a borá-
szok kezét. Ez is volt a cél: nem szeret-
nék, ha széttartana a stílus vagy a minő-
ség. További érdekesség, hogy gyakorla-
tilag nincsen olyan borász, akinél mind 
a három fajta rendelkezésre áll (olasz-
rizlingből 70, chardonnay-ból 50, zenit-
ből 30 hektár van a borvidéken), így egy-
mástól fognak szőlőt átvenni. Első év-
ben a pincészetek összesen 10 ezer pa-
lackot terveznek a Bükkborból (összeha-
sonlításképpen: BalatonBorból egy év-
ben 60 ezer palack készül). Az összhang 
azért nem teljes. Akadt olyan szövetsé-
gen kívüli megkérdezett, aki a fajtát érin-
tő 1961 és 1970 közötti telepítési hullám 
következtében a borvidéken első szá-
múvá avanzsált leánykára építene, és 
egy második bükki cuvée létrehozását 
sem tartja elképzelhetetlennek.

 A bükki borászok mindeközben 
nemcsak a terméküket csiszolgatják, 
de a piacot is próbálják megtalálni hoz-
zá, például közös „fellépéseken”. Sán-
dor Zsolt avasi pincéjében több mini 
bükki borfesztivált szerveztek már, 
más miskolci rendezvényeken szintén 
részt szoktak venni. Amikből akad bő-
ven, a város ugyanis e téren nagyon 
agilis. Az Avas egyértelműen kezdi visz-
szanyerni jó értelemben vett vigalmi ne-
gyed státuszát, ami nagyjából száz éve 
volt csúcsra járatva (rendszeres vendég 
volt itt Móra Ferenc vagy éppen Móricz 
Zsigmond). A fejlesztések listája hosz-
szú: az önkormányzat 2015-ben megvá-
sárolta és turisztikai központtá alakította 
a Bortanyát, további 3 milliárdos pályá-
zati forrásból pedig másfél-két éven be-
lül felújítják az Avas Kilátót, a sétányokat, 

támfalakat, rekreációs és piknikező he-
lyeket alakítanak ki, megkezdődik az er-
dős részek rendbetétele és bővül a bor-
múzeum.

A programok már most is egymást 
érik itt. Az ország egyik legnagyobb 
boros rendezvényévé nőtte ki magát 
a május eleji Borangolás, amit a becs-
lések szerint idén 20 ezren kerestek fel 
(koncepciójában az etyeki rendezvé-
nyekre hasonlít, a 20-30 helyi részt vevő 
pince mindegyike befogad egy ven-
dégborászatot), az önkormányzat ez-
zel egy időben study tourt rendezett a 
hazai szakembereknek. A sok program 
néha már üti egymást: az előző részben 
említett júniusi Bogácsi borfesztivál az 
utóbbi két évben egybeesett a Miskol-
ci fröccsfesztivállal, ami nem csak a kö-
zönséget osztja meg, de az egyelőre 
„one man show”-bemutató bükki borá-
szoknak is szét kell szakadniuk. 

A helyi vendéglátók valamivel lassab-
ban eszmélnek. „Előbb volt a borom Mi-
chelin-csillagos étterem degusztációs me-
nüjében, mint Miskolcon” – meséli Bor-
bély Roland, aki azt is elismeri, egy 
1500-2000 forint körüli belépő bor a 
szortimentjében talán áttörést hozna. 
Azt minden esetre jó kezdeményezésnek 
tartja, hogy van olyan miskolci bár, ame-
lyik plusz pontot kapott az önkormány-
zati üzlethelyiségért folytatott verseny-
futásban, mert vállalta, hogy csak bükki 
borokat tart a borlapján. A megye többi 
részében még kevésbé rózsás a helyzet. 
Mint Hajdu Roland felidézi, Mezőkö-
vesden válaszra sem méltatták, ami-
kor reprezentációs célokra a város fi-
gyelmébe ajánlotta a 60 százalékban 
az ottani dűlőkből készült borát. Bük-
ki borral amúgy elvétve is alig találkozni 
a borvidék második legnagyobb telepü-
lésének éttermeiben. „Nem biztos, hogy 
meg kell térítenünk a régiót. Ha vannak oá-
zisok, amik tiszta viszonyok mentén mű-
ködnek és értéket hoznak létre, akkor nekik 
menni kell előre. Ha nem megy nagyobb 
közösségben, akkor csináljuk páran.”

 A borvidék eközben egyre fogy, 
Borbély Roland úgy becsüli, a jelenle-
gi 900 hektárnak valahol a felénél fog-
nak beállni. De szerinte ez nem is akko-
ra baj: „Akár előnyünkre is válhat, hogy 
kicsik vagyunk és viszonylag ismeretle-
nek, mert így kíváncsiak lesznek ránk az 
emberek.”

Geri Ádám
(Az írást a vinoport.hu bormagazinból, 

a szerző engedélyével vettük át.)
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Képek térségünk 
múltjából

1926-ban, Mezőkövesden készült fotó. Elől középen Anna szász királyi hercegnő 
és Habsburg József Ferenc főherceg. Az álló sorban jobbról a második Zsóry Lajos 

földbirtokos, országgyűlési képviselő, az ötödik gróf Festetich Pál. (Forrás: fortepan.hu)

VIII. Edward, a windsori herceg feleségével a mezőkövesdi pályaudvarra érkezett.  
A fotó 1937-ben készült. Kövesdről autóval utaztak tovább Borsodivánkára,  

ahol öt napot töltött el a hercegi pár.  (Forrás: fortepan.hu)

B. Mester Éva

Hóvirágtól 
krizantémig

Hóvirágok közt lelt anyám,
napnyugtáig vigyázott rám.
Kertjében a gyöngyvirágok
csilingelték a világot.

Gyermekkorban labdarózsa
játszva tanított a jóra.
Néha, hogyha térdre estem,
aranyeső sírt helyettem.

Orgonaillatú álmok,
felcseperednek a lányok.
Katona írt százszorszépet,
nefelejcs tett rá pecsétet.

Ostromváró kardvirágok,
szegfűk, kinyílt tulipánok,
édes a méz virágporból,
nem sokat tudtam a gondról.

Szerettem a dáliákat,
mustráltam a daliákat.
Árvalányhaj kalapjukon,
eltakart egy jázminbokor.

Bekerített kiskertemben
szerelemvirágot leltem.
Tüskék között nyílt egy rózsa!
Egy szál mirtusz vált valóra.

Jégvirágos decemberben
művirággal övé lettem.
Friss koszorút termett a nyár,
árvácska magánya várt rám.

Hervadozom, de még élek.
(Szarkalábról nem beszélek.)
Krizantém illatú létben
szirmaim a sors kezében.  

Czipott György

Világmennyi
rég köd vagyok.
por, csillaghasonló.
ezüstvar tükör,
fürtlemetsző olló.
vagyok te, világmennyi.
koldusgazdag kincsem
mi sosem volt időben.
ami hétszer nincsen.
vagyok fényes pengebrongás
ha Egyősten minddé mindenül
és akarna lenni.
ti mind leszek akkor.
világmennyi.
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„Arad pedig a Magyar Golgota”

A naptár szerint 1849. október hato-
dika szombatra esett. A korábbi hetek 
napsütéses, vénasszonyok nyarát, ekkor-
ra már felváltotta az esős ősz. Ez a lehan-
goló, napok óta csapadékos idő Franz 
Bottnak, a morvaországi Brünnből ér-
kezett hóhérnak és pribékjeinek okoz-
ta a legtöbb problémát. Már az is gon-
dot jelentett számukra, hogy megfelelő 
faanyag híján nem tudtak előírás szerin-
ti bitófákat ácsolni. Építkezésekről rekvi-
ráltak végül is oszlopokat, ám ezeket az 
átázott talajba csak nagy erőfeszítések 
árán, kövekkel kitámogatva tudták, úgy 
ahogy szilárdan felállítani.

Azon a ködös, október 6-ai reggelen 
az aradi várban – hol több mint 600 fog-
lyot őriztek – tulajdonképpen nem is 
volt ébresztő. Ellenben Howiger tábor-
nok, várparancsnok riadókészültséget 
rendelt el. A bástyák fokán égő kanó-
cokkal a kézben, osztrák tüzérek álltak a 
felvontatott ágyúk mellett.

Negyed hatkor tompa moraj hal-
latszott, majd dobpergés és ennek 
nyomán a Wocher-ezred egy zászló-
alja – élén Tichy őrnaggyal – felvo-
nult a főőrház északi oldala előtt. Fél 
hatkor Uthyka Antal, a főporkoláb, 
két alporkoláb kíséretében kivezet-
te az udvarra Kiss Ernő, Lázár Vilmos, 
Dessewffy Arisztid és Schweidel Jó-
zsef tábornokokat. Csatlakoztak hozzá-
juk a legvégső szolgálatot teljesítő pa-

pok, Schweidelhez a minorita Bardócz 
Sándor, Kiss Ernőhöz Marchot Eduard 
várkáplán, Dessewffyhez Baló Béni 
hetvét lelkész, Lázár Vilmoshoz Vinkler 
Brunó minorita szerzetes.

Tichy őrnagy nevén szólította az el-
ítélteket.

– Hier! Jelen! – érkeztek a válaszok.
Ám a fehér kesztyűs, feltűnő eleganci-

ájú Dessewffy Arisztid megvetető gőg-
gel felelt az őt szólító Tichy őrnagynak.

– Talán nem ismer meg?
Aztán elindultak, jobb kezük csukló-

jától a bal bokájukig vezető lánccal, kis-
sé nehézkesen. Oldalukon a lelkészek, 
s mindegyikük körül 8-8 katona. A me-
net az aradi vár északkeleti, 6-ik szá-
mú kapuján kiérve, a közeli első sánc-
ba tartott. Ott megálltak, a katonák ve-
zényszóra elváltak az elítéltektől és ve-
lük szemben, egyenes vonalban sora-
koztak fel.

– Tisztelendő urak! – szólt a papokra 
Tichy. – Igyekezzenek! Tennünk kell a dol-
gunkat!

Schweidel a rövid ima után a kezébe 
lévő míves feszületet Bardócz lelkész-
nek nyújtotta. 

– Tisztelendő úr! Íme, itt ezen feszület, 
melyet boldogult atyámtól örököltem; 
ezt mindenkor, még a harcok zajában is 
magammal hordoztam. Kérem, adja át 
fiamnak. (A fia, mint honvédkapitány, 
ugyancsak Aradon raboskodott.)

A pap nyúlt keresztért, de Schweidel 
visszarántotta:

– Kezeim között akarom tartani, úgy 
vele meghalni, s miután meghaltam, ne 
irtózzék kezeimből kivenni, s fiamnak át-
adni!

Elhangzott a parancsszó, a lelkészek-
nek vissza kellett vonulniuk. A négy tá-
bornokot tizenöt lépésre állították a 
zászlóaljtól, öt-öt lépésnyire egymástól. 
Szemüket fehér zsebkendővel kötötték 
be. Illetve Kiss Ernő ezt nem hagyta. Rá-
rivallt Uthyka főporkolábra:

– Vigye innen azt a piszkos rongyot! 
Látni akarom a gyilkosaimat!

Az elítéltek fél térdre ereszkedtek. Ek-
kor a zászlóaljból kivált 12 katona, s há-
rom-három megállt mindegyik tábor-
nok előtt négy lépésnyire. Tichy jelt 
adott és eldördült a 12 puska.

Hárman azonnal arcra borultak. Ám 
Kiss Ernő mozdulatlanul térdelt. A lö-
vések csak a vállát találták el. Tichy in-
tésére egy katona Kiss Ernőhöz ugrott, 
s közvetlenül közelről a fülébe lőtt. A 
negyedik tábornok is élettelenül zu-
hant a földre.

Hat óra volt, amikor a zászlóalj – két 
őrt hagyva a tetemek mellett – vissza-
tért a várba. Következett: a még életben 
lévő kilenc tábornok kivégzése.

Elsőnek Nagy-Sándor Józsefet vezet-
ték ki de utána sorban jöttek a többiek. 
Utoljára Damjanich érkezett, ő lábtörése 

Thorma János - Aradi vértanúk
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miatt mankóval járt. Számára odavezé-
nyelték a vár szeméthordó szekerét, ülés-
ként egy keresztben átvetett deszkával.

Damjanich, amikor felült a szekérre, 
intett a hóhérnak: – Jöjjön ide Mellém! 
Majd, amikor az odament, a tábornok 
átölelte: – Ön ma az én legjobb barátom!

Negyedóráig tartott a kilenc tábornok 
útja, mire a vár déli oldalán fekvő téren 
felállított bitófákhoz értek. 

Ott Schückl hadbíró papírról, han-
gos szóval olvasni kezdte az ítéletet és 
annak indoklását. Aulich Lajos, aki az 
utolsó éjszakáján Horatiust olvasott, 
felháborodva kiáltott fel: – Szemensze-
dett valótlanságok, amiket most felol-
vasnak ellenünk!

A felolvasás után a császári hókusz-
pókusznak megfelelen Uthyka főfoglár, 
kezében három fekete vesszővel Tichy 
őrnagy elé lépett, s fennhangon kegyel-
met kért az elítélteknek.

Tichy mindháromszor azt válaszolta: 
– Istennél a kegyelem!

Akkor Uthyka a pálcákat kettétörte és 
az elítéltek lábához dobta. Most már a 
bakón volt a sor.

Elsőnek Poeltenberg Ernőt szólítot-
ták. Ő egy perc halasztást kért. Odalé-
pett előbb Damjanichoz, megszorítot-
ta kezét és annyit mondott: Isten áld-
jon meg, barátom! Majd a többi társát 
és a lelkészeket csókolta meg, aztán a 
bitó alá lépett.

Baló Béni református lelkész feljegy-
zéseiben erről így emlékezett meg: „A 
hóhér a kötelet a nyakára teszi, s a vas-
szögre ráhurkolja. Egyik pribék kikap-
ja a zsámolyt Poeltenberg alól, a másik 
kettő teljes erővel húzza lefelé két kar-
ját és rákapaszkodik, hogy kinyújtsák 
a felakasztott testet. A hóhér erőlködik, 
hogy az áldozat nyakát kitörje, azon-
ban Poeltenbergnek igen izmos bikanya-
ka volt, s a hóhér sokáig vesződött vele, 
amíg végre célt ért.”

 Török Ignác volt a következő. Ő gyor-
san halt meg. Egyesek szerint az utolsó 
előtti pillanatban szívszélhűldést ka-
pott, s a hóhérsegédek már csak az élet-
telen testbe kapaszkodtak.

Láhner György harmadikként, szo-
morú mosollyal, halkan mondta a még 
életben maradt társainak: – Ma van az 
ötvennegyedik születésnapom!

Knezić Károly – aki különösen vallá-
sos volt –, társai halálát látva egyfoly-
tában imádkozott. A bitóhoz menve, 
szemüveg a földre hullott, mire ő ösz-
tönösen utána kapott. Tichy őrnagy rá-
rivallt: – Hagyja ott! Lát maga az akasz-
tófán úgy is!

Nagy-Sándor József következett. 
Megvetése jeléül, miközben Tichyre né-
zett, azt mondta neki. – Hodie mihi, cras 
tibi! Tichy tudott latinul, értette a kíván-
ságot: Ma nekem, holnap neked!

Gróf Leiningen-Westerburg Károly 
származása sok gondot okozott a csá-
szári hadbíróságnak, hiszen a hesseni 
nagyhercegségben született, s olyan 
arisztokrata család egyik tajga volt, aki-
nek rokonai között az angol királyi ház 
tagjai is ott szerepeltek. Ő, kivégzése 
előtt engedélyt kért, hogy a katonaság-
hoz néhány szót intézhessen. Tichy nem 
merte megtagadni a kérést, csupán any-
nyit válaszolt: „Also reden Sie, aber nur 
kurz! (Beszéljen Ön, de csak röviden.)

A gróf, német nyelven a következő-
ket mondta az osztrák katonáknak: 
„Csak most, későn esik tudomásomra, 
hogy felőlem azon hírt terjesztik néme-
lyek, mintha én Budavár bevételénél az 
osztrák tiszteket orozva meggyilkoltat-
tam volna. Nekem nem engedtetett idő 
a magam kimentésére, s most, a lapok 
útján sincs alkalmam azt megcáfolni; de 
itt, az utolsó percben, Isten szabad ege 
alatt, midőn mindjárt a Mindenható íté-
lőszéke előtt állandók, a jelenlevők előtt 
ezen felőlem terjesztett hírt ünnepélye-
sen rosszlelkű, aljas rágalomnak nyilat-
koztatom!”

Amikor pedig a bakó a kötelet a nya-
kára tette, így szólt társaihoz: – Isten ve-
letek bajtársak! Nemsokára egy más, iga-
zabb bíró előtt fogunk állani, ki igazságo-
sabban fog felettünk ítélni.

Aulich Lajos következett, aki német 
polgári családból származott, magyar 
nyelven nem beszélt, ám mindvégig hű 
maradt a magyar törvénykönyvre tett 
esküjéhez. A bukás után elmenekülhe-
tett volna, de nem tette. „Mit monda-
nának vitéz tisztjeim és katonáim, akik-
től a harctéren mindenkor megkívántam, 
hogy vakon menjenek a halál torkába, ha 
most én hagynám el őket?” Hát ilyen em-
ber volt Aulich, a tizenegyediknek ki-
végzett tábornok.

Damjanich Jánost szólították ezután. 
Miközben a szekérről lekászálódott tö-
rött lábával, hangosan azt morogta: – Azt 
gondoltam, én leszek az utolsó, hisz a csa-
tákban mindig az első voltam.

A bitófa alatt figyelmeztette a hó-
hért: – Kérem, vigyázzon a szakállamra, 
össze ne kuszálja, az mindig kedves volt 
előttem. Mielőtt meghalt, azt kiáltotta: 
– Szegény Emíliám! Éljen a haza!

Gróf Vécsey Károlynak már nem 
volt kitől búcsúznia. Őt nem véletlenül 
hagyták utoljára; lássa valamennyi társa 

kínszenvedését. Azt a várat, amely mel-
lett befejezték életüket, éppen Vécsey 
foglalta el a császáriaktól. 

Amint elment a bitófák előtt, Damja-
nich teteme mellett megállt, s megcsó-
kolta a még meleg kezet. Volt ebben a 
gesztusban valami ünnepélyesség, va-
lami nagyon emberi tett, a megbocsá-
tás tette. Ők ketten, egy évvel koráb-
ban, Szolnok bevételénél csúnyán ösz-
szevesztek. Damjanich maradt felül, s 
Vécseyt akkor áthelyezték. Ez a Vécsey 
ott, akkor, élete utolsó pillanatában 
megcsókolta a „vadrác” kezét. Jelezte 
ezzel is: egyek vagyunk.

Az akasztások után csak őrség maradt 
a helyszínen. Majd a bitófák alatt új-ara-
di parasztok gödröt ástak, ahová estefe-
lé a tetemeket eltemették. Reggel nyolc 
órakor már újra megindulhatott a közle-
kedés Ó- és Új-Arad között. Ezt kihasz-
nálva, a lakosság nagyszámban zarán-
dokolt a Magyar Golgotához. Arad népe 
gyászolt. S ott, akkor a várban keletke-
zett egy felirat, amelyet valaki azokban 
a szomorú napokban eljuttatott Vécsey 
Károly özvegyéhez. E német nyelvű fel-
irat minden szavának kezdőbetűje a fel-
akasztott kilenc tábornok nevének kez-
dőbetűjével azonos. Ám ez az üzenet 
sokkal mélyebb tartalmú. Szólt (szól) 
minden magyarnak:

„Pannonia! Vergiss Deine Todten 
Nicht, As Kläger Leben Sie!” (Magyaror-
szág! Ne feledd halottaidat, mint vádlók 
élnek ők!)

*
Kossuth Lajos 80. életévében Turinból, 

a száműzetésből írt egy levelet és ab-
ban azt írta: „Arad pedig a Magyar Golgo-
ta. Legyen a honszabadság mártírjainak 
halálával megszentelt földjének minden 
porszeme termékeny honszeretetben… 
Arad… legyen emlékeztető a hűségére, 
a kötelességre a Magyar Haza szabadsá-
ga iránt, melyért ama megdicsőült hősök 
mártyr halált haltanak.”

Az aradi vértanúkra emlékezve sok 
irodalmi alkotás született. Ezek közül én 
Palágyi Lajosnak: Az aradi vértanúk című 
versét, pontosabban, annak utolsó vers-
szakát idézem:

„S ők élni fognak, élni mindörökkön,
Szent lesz, örökké szent a sírgödör,
Amíg az eszmény ki nem hal e földön,
Míg magyar szellem még magasba tör,
Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hű utód tanulni:
Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.”

Daruszögi H. Imre



10

Gondolatok a hűtlenségről

Gondolatok a hűségről

Habfehér menyasszonyi ruha, tüllfá-
tyol, rózsacsokor, templomi harangszó, 
fogadalom…Örökkön-örökké – míg a 
halál el nem választ.

 Mézeshetek ájult szenvedélye, séta a 
tengerparton, kéz a kézben, napfelkel-
ték, naplementék fénye, indulás együtt 
az úton, egy test-egy lélek.

Otthon, édes otthon, fészekrakás, 
gyermekáldás, álmatlan éjszakák, mun-
kahely monotóniája….

Irodában barackvirág szépségű csit-
ri lányok, érett, tüzes asszonyok selyem 
blúzukban, lebbenő szoknyákban, te-
kintetük izzik, hívnak! Csak most az 
egyszer, gyere, senki nem tudja meg!

Fejedben zúg a szemtelen legyecs-
ke. „Tedd meg! Gyáva vagy?„ – Megte-
szem! Megtettem!

Asszonykám fáradtan bukik az ágy-
ba, sokat sírt a gyerek, nem tudtam pi-
henni….

– Mi zümmög a fülemben? Egy szú-
nyog! „Zrr-zrrr..Tedd meg újra, nem 
tudja meg!”

– Megteszem, megteszem, meg is 
mondom neki, hadd tudja, már nem 
vonz engem, más asszony csókja éde-
sebb!

Jön az este, Megbocsájtás várja a hit-
vesi ágyban! Megbánás, fogadkozás, 
forró az éjszaka..

Másnap este: – Mi ez a szúrás itt, itt 
a vállamon? – Ni-ni, egy darázs! Mért 
szurkálsz, hess, mit akarsz?

„Kelj fel és menj, unalmas a hitve-
si ágy, más örömök várnak, fuss, ne 
hagyd őket elszaladni!”

Futott, rohant pillanatnyi örömö-
kért, hamis csókokért, kifulladásig. 
Megbocsájtás otthon várta-mindhiá-
ba! Kihűlt a hitvesi ágy, mire végre ájul-
tan belezuhant.

Hajnaltájban kis csiklandozást érzett 

a lábujjainál. Majd dörzsölgetést boká-
ja tájékán.

 – Ó, kedvesem, Megbocsájtás, milyen 
érzéki tudsz lenni! Óh, most a combo-
mig jutottál, ez új nekem, nem vagy fá-
radt? Óh, a legérzékibb részemhez értél, 
borzongok, szédülök, olyan finom…

– Kis huncut, mit keresel a hasamnál? 
A mellkasom simogatod? Igen-igen, ez 
a szívemig hatol, csak szeretgess, oly 
rég éreztem tőled, tudom-tudom, te 
vagy a Megbocsájtás!

 – Hű! Te harapsz! És milyen hegyes a 
fogad! Szorul a mellkasom, minden iz-
mom görcsöl.

Levegőt, leve..gőt, leve..hu

Megbocsájtás az igazak álmát aludta, 
észre sem vette a huncut kis tekergőt, 
ami az ernyedt testen kikúszott a taka-
ró alól, kétágú nyelvét kéjesen öltöget-
ve, halk sziszegéssel indult megkeresni 
a következő hűtlent…

Hűség! Csodaszép csodaszó! 
Hű!
Valamihez, valakihez, egy eszméhez, egy talpalatnyi föld-

höz, egy házhoz, egy hazához, egy asszonyhoz, egy társ-
hoz…

Hűs!
Lángokat lövellő, szikrázó napsütés, aszfaltforróságú út-

folyam, autóláncolatban bukdácsolsz órák hosszat, veríték-
csorgásban fürdesz, egy korty vizet szomjazol…. Távoli mo-
rajlás, villámcikázás, hűs esőcseppek hullnak arcodra, lecso-
rognak hajadról átizzadt  hátadra, lábaidra, s te kitárod ka-
rod, legszívesebben magadhoz szorítanád őket, csak hűsít-
senek! Kiszáradt ajkad, nyelved ízleli, szürcsöli, mint megha-
sadt föld szívja magába az életet jelentő áldást.

Tested, lelked felfrissül a hűsítő záportól, az eget koszorú-
zó páros szivárvány elönti lelked szépséggel, örömmel.

Hűség!
Ágyúzás, bombázás, harctéren katonák hullanak, félelem, 

hőstettek, vágyakozás a hátrahagyott kedveshez, aki vár és 
vár, aki minden begördülő szerelvénynél szívszorongva kér-
di: Ő hol van? Láttátok valahol, valaki ismerte Őt, él még? 
Haja hófehér, kendője fekete, évek jöttek-mentek, várja a vo-
natot, ami még mindig nem hozza Őt! Ez a hűség!

Legszentebb alföldi madarunk, szívünk kedves gólyapárja 
hűségesen tér vissza fészkéhez évről évre, ha egyikük a hosz-
szú úton elpusztul, a másik nem választ új társat, örökké vár-
ja az ő kedvesét, magányosan áll fészkén, mígnem őt is eléri 
végzete. Ez a hűség! 

A hűség árnyék, állandó kísérőd, el nem hagyhatod, hiá-
ba menekülnél, ragaszkodik hozzád, s ha egy fa árnyékában 
megpihensz, melengetőn átölel. Ez a hűség!

A hűség társad, örömöd, bánatod, lelkednek fele, 
megmerítkezel benne, éltetőd, fájó gondolatod, örök szerel-
med, vigaszod, felemelőd, elringatód, elsiratód.

A hűség kutya! Egy sírhanton fekszik. Megfáradt, szomo-
rú szemekkel keresi, kutatja azt, akire hűségesen vár, de aki 
soha többé nem várja már Őt.

Dr. Árvai Judit 
írásai
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Fecske Csaba

Jó leszek  
 Ezentúl jó leszek
Állíthatom
Reggeltől-estig
Tetőtől-talpig
Csupa jó leszek.
A füleimet ezentúl
Mindig megmosom,
Rendbe rakom a ruhám
Tiszták lesznek a körmeim.
Köszönök szépen mindenkinek
Azt teszem csak,
Ami szép és jó.

Ha már jó leszek,
És ezentúl az leszek!
Nem verekszem,
Nem csúfolkodom
Nem húzom meg a lányok haját
Semmit se teszek,
Amit nem szabad
A legeslegjobb gyerek én leszek,
Ha majd nagy leszek.
Mert ezt a sok jóságot
Észben tartani, azért
Nem tudja egy ilyen kisgyerek!

Dudás Sándor

Számvetés
 Ha kilátásaimra nézek
be kell lássam,
szűkösek a lehetőségek.

Nem sirám ez. Éltem
a múlt század
első és második felében.

S tíz évet az új évezredből!
Hajam fehérül...
De függetlenül ettől,

meg-megcsókolja a múzsa
homlokom, a vers-kötés
nem lelkem gúzsa!

Pénzem van annyi,
s lesz tán: se éhen,
se szomjan nem fogok halni.

Erősítem a hitet:
hisz néha szíve betölti lelkét:
asszonyom szeret.

Emlékszem, boldog perceimben
mindent feledve tudtam,
kedvére teremtett az Isten.

Várakozók Fridél Lajos grafikája

Czipott György

Agnus Dei
Mintha égett szalonnabőr,
göndör égbolt merev, halott.
Csomókba tejfény terelget
megalvadt álmot, holnapot.

Drágán vett jövendölések
kozmás szirmokat nevelnek
s dögkúthodó örömökkel
bétemülnek krumplivermek.

Szíkkéhűl égaljatenger,
magából sorjáz csontokat.
Fetrengő, veszett hitektől
sárigrendül mennyboltozat,

angyalokon ítésztalár.
Feltámadásra varjú vár.

B. Mester Éva

úgyis tél
sosem repülsz
nincs is szárnyad
szíved helyén 
csak a vágyad
virágszálról
virágszálra
úgyis tél lesz
nemsokára 
mind megfagynak
az emlékek
nem születnek
új remények
hófelhőkre
foszlik az ég
darabokra 
hullt egy szentkép
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Iskolából hazatérvén, miután már ki-
tomboltam magam a temető felé veze-
tő gyepen, édesanyám rám parancsolt, 
hogy írjam meg a házi feladatot. 

Olyankor leszedett a konyhaasz-
talról minden kacatot. Megtörölget-
te a viaszosvászon terítőt, nehogy 
zsírpacnis legyen az irkám, meg a fü-
zetem. Én meg sitty-sutty szerettem 
volna túlesni a háefen, akár egy him-
lőoltáson. Csakhogy anyukám mindig 
ellenőrizte, hogy megoldottam-e a 
számtanpéldákat, és leskribáltam-e a 
fogalmazást. Úgy hát rendre besötéte-
dett, mire végeztem a kötelező penzu-
mokkal.  Sebaj, utána szabadon rajzol-
gathattam, és fennhangon mondtam 
a mondókákat. „Pont, pont vesszőcs-
ke, készen van a fejecske. Itt a nyaka, 
nagy a hasa, készen van a török basa. 
Török basa, nagy a hasa, belefér vagy 
negyven kacsa.”   

Százszor is lerajzoltam, és sosem tud-
tam betelni a remeklésekkel. 

Kölyökkoromban az idétlen felnőt-
tek naponta tették fel a jópofának tűnő 
kérdést:

– Öcsikém! Osztan mi leszel, ha majd 
nagy leszel? 

Az embergyerek meg kapcsiból vála-
szolt volna, hogy a fenetuggya, és leg-
szívesebben ő maga is kérdésre vála-
szolt volna az agyborzoló kérdésre:

– Osztan a bácsi mi mostan? 
Na, arra fennakadt volna a fing bár-

melyik szellemi fogyatékos felnőttben, 
merthogy valójában halvány dunsztuk 
sem volt, hogy a semmiből előhalá-
szott, kimondhatatlan nevű álmester-
ségek közül mi is ő valójában. 

De a jólneveltség látszatának meg-
tartása érdekében muszáj volt értel-
mesnek tűnő választ adni. A jányok ál-
talában bótosok akartak lenni, de ha az 
valami miatt nem sikerülne, akkor or-
vos, színésznő, kalauz vagy tanítónő. 

A fiúk meg katonák, esetleg focisták, 
vagy mozdonyvezetők.

Egyszer egy iskolai dolgozatban, 

Varga Rudolf

Osztan mi leszel,  
ha majd nagy leszel? 

amelyben arról kellett írni, mi leszek, 
ha nagy leszek, a kor divatjának meg-
felelően azt írtam, hogy én bányász le-
szek. 

Amolyan szakmai tanácsadóként 
még vers is szólt a bányászatról, amely 
a gyönyörű hivatás előnyeit kecsegtet-
te. A vers valahogy úgy szólt, hogy „Ha 
nagy leszek, bányász leszek, csákányo-
zom majd a szenet …” Amikor anyukám 
a fogalmazás füzetemet lapozgatva 
meglátta, milyen pályát választottam, 
rögtön hülyét kapott. Kitépte a lapot. 
Újra be kellett másolnom a dolgozatot, 
de már úgy, hogy bányászmérnök. 

Sem ő, sem én nem tudtuk, hogy 
van-e olyan, de hát azért az mégis csak 
más. Az már olyan úri mesterség. Mert-
hogy édesanyám sosem nyugodott 
bele, hogy ahogyan ő mondta, valami 
bugris paraszt leszek. 

Elégszer hallottam a bugris kifejezést 
anyukám szájából, de valójában még 
most sem tudom, hogy mi is az a bug-
ris, amitől annyira óvta a kicsi fiát sze-
gény anyám.   

A legtöbb ruhácskámat édesanyám 
varrta. Eleve úgy szabott rám nadrá-
got, kabátot, hogy rászámított egy év-
nyi növekedést, mégis állandóan újabb 
és újabb ancugot kellett rám barká-
csolnia. Olyankor édesanyám előszed-
te a szekrény aljáról a már levetett 
kosztümjeit, a még jánykorában hor-
dott, szebbnél szebb ruhákat. Leült a 
sámlira, kezébe zsilettpengét, ahogyan 
mifelénk mondják, plengét fogott, és a 
varrásnál szétfejtette az anyagot. Felál-
lított a hokedlire, és kezdődött a néha 
egy órán át is tartó méricskélés. 

Megmérte a lábam, karom hosszát, 
derekam bőségét, vállam szélességét. 
Egy újságszélre felírta a számokat. A 
konyhaasztalra terített újságlapokra 
rajzolta a sablont, majd rásimította a 
szétszedett ruha darabjait. Akkor kez-
dődött az újbóli méricskélés. Ha már 
nagyon untam, kimehettem játsza-
ni, de anyukám ötpercenként visszahí-
vott, és a göncöket testemre tapasztva, 

harmadszor is újraszámolt, csak utána 
nyirkálta el a rongyokat.

Amikor végzett a szabászattal, ösz-
szefércelte a részeket. Tizedszer is a ho-
kedlire állított. Krétával vagy szappan-
nal berajzolta, hol kell szűkíteni, bő-
vebbre venni azt a szerencsétlen ha-
cukát. Csak mindazok után ült a varró-
géphez és adott végleges formát az új-
nak mondott ruhámnak. Az új ruhának, 
amelynek, ha elkészült, akármilyen ne-
hezemre esett is, tetszenie kellett. Mit 
bántam én! Ha azzal örömet szerzek 
édesanyámnak, bármit megtettem vol-
na. Pedig egyáltalán nem érdekelt, mi-
lyen szerkóban járok. Semmi a külcsín, 
ha nincs belbecs.

Már akkor is tudtam, hogy nem a 
ruha teszi az embert.

De édesanyám azért mindig megad-
ta a módját, és kiöltöztetett, ha a hét-
köznapitól eltérő alkalom adódott. 

Olyan alkalom volt például, ami-
kor Margitka elkért anyukámtól, hogy 
megmutassa nekem, milyen is a refor-
mátus istentisztelet. Nem mintha a pá-
pista misék rendjével és lényegével 
már tisztában lettem volna, de Mar-
gitka annyira fontosnak, fejlődésem-
hez nélkülözhetetlennek tartotta a ká-
lomista istentisztelet menetének isme-
retét, hogy anyukám engedett neki. 
Deformátus, ízlelgettem ájtatosan az 
ismeretlen szót, és senki nem szólt rám, 
hogy másként kell mondani.

Abból nem lehet semmi baj, ha tágul 
a gyerek látóköre, gondolhatta édes-
anyám. Meg aztán Margitka olyan so-
kat és olyan szépen beszélt a kálvinis-
ták puritán szertartásáról, hogy az még 
anyukámnak is felcsigázta az érdeklő-
dését. Arról nem is szólva, hogy sze-
gény apám a református hitről tért át 
katolikusra, hogy elvehesse édesanyá-
mat. Őszintén szólva, anyukám legbe-
lül lenézte, és vastagnyakúaknak csú-
folta a kálvinistákat. 

Pedig nem is tudhatta, hogy Luther 
körül Wittenbergában, Urlich Zwingli, 
majd Kálvin körül Genfben, az istenfé-



13

lő város tökéletesen működő prototí-
pusában, mint minden más egyházi 
felekezetnél, milyen sötét, emberelle-
nes, világrontó erők mesterkedtek pe-
pitában ugyanúgy.  

Nem csoda, hogy ötszáz évvel Luther 
kilencvenöt tételének nyilvánosságra 
hozatala után egyes körök még mindig 
a zsidóellenes hagyatéktól való elhatá-
rolódást követelik. 

Anyukám kiöltöztetett, mint 
szarospestát Jézus neve napján, aho-
gyan akkorában mondták. 

Margitka kézen fogott, és ballag-
tunk a község közepén álló, a katolikus-
nál magasabb tornyú templom felé. A 
templom épületét magas kőfal vette 
körül, melynek lőréseit azóta befalazták, 
de akkorában gyermeki képzeletemet 
annyira felcsigázták azok a lőrések, tüs-
tént beindult a harci ösztönöm, hogyan 
lődöznék én kifelé azokon a réseken, 
ugyanúgy, mint egykor a magyar vité-
zek a török meg a labanc támadókra. 

Margitka már odafelé menet felké-
szített. Mindent elmondott szegény-
kém, amit ő maga tudott és lényeges-
nek tartott a kálvinista liturgiáról. A 
templomkertbe érvén Margitka maga-
sabb régiókba emelkedvén azt magya-
rázta, hogy minden, mi köröttünk van, 

az egyetlen nagy élő egységet alkot. 
A drágajó Margitka, aki csupán négy 
elemit végzett, talán nem is sejthette, 
hogy éppen az animista világnézet rej-
telmeibe avat be engemet.  

Letépett egy szál füvet, és felmutatta:
– Öcsikém, úgy képzeld el, hogy en-

nek a fűszálnak is fájt, amikor letéptem. 
Én azt nagyon megjegyeztem, és az-

óta is hallom a hangját, pedig talán 
csak hároméves lehettem akkor.

Veron már tizenhat éves korában be-
íratta édesanyámat egy varrótanfo-
lyamra.

Gondolom, korábban valamilyen 
bolt lehetett az az épület Miskolc, 
ahogyan mi mondtuk, Miskóc külvá-
rosában, amely a tanfolyamnak helyt 
adott, mert kirakata volt. Édesanyámat 
reklámfiguraként, vagy inkább amo-
lyan masamódféleségként a kirakat-
ba ültette a tanfolyamot vezető néni. 
Szegény anyám pironkodva mesél-
te, hogy a kirakat előtt néha hat-nyolc 
katona is ott ácsorgott. Nyálcsorgatva 
bámulták, amint a varrójányka hajtja a 
gépet. 

Édesanyám egyszer idegességé-
ben szövet helyett a mutatóujját dug-
ta a gép tűje alá. Odavarrta magát a 
készülő ruhadarabhoz. Úgy vagdosták 

ki az összegabalyodott cérnák közül a 
csuromvéres szövetről. A bakák hasu-
kat fogva röhögtek. 

Édesanyám megmakacsolta magát, 
és soha többé nem ült a kirakatba.

Bármerre laktunk, a szomszédok 
egykettőre kiszasszerolták, hogy édes-
anyám varrogat. 

Attól kezdve nem szűnt meg a kun-
csorgás: 

– Marikám, csak a szoknyám alját 
hajtsd fel két centivel … Drága Maris-
kám, csak a blúzom ujjából vágj le tíz 
centit, na meg a bőségéből kéne be-
venni öt centit – sorjáztak a kérések.

Anyukám pedig a főzést, mosoga-
tást, takarítást megszakítva ült a var-
rógéphez, és teljesítette a kéréseket. 
Néha éjszakákon keresztül öltögette 
a tűt, ha valami komolynak mondott 
megrendelés futott be hozzá. Ami-
kor aztán megkapta a néhány forin-
tos alamizsnát, könnyét rejtegetve sír-
dogált. Csak magának nem varrt soha. 
Ahhoz már nem volt ereje. Pedig apu-
kám szép asszonyt szeretett volna ma-
gának. Nap mint nap kapacitálta édes-
anyámat, hogy öltözzön csinosan. 
Édesanyám meg már nem akart sen-
kinek tetszeni, örökkön csak a kifakult 
ruháiban járt-kelt. Pedig volt a szek-
rényben új darab is. 

Egy vasárnap reggel, amikor temp-
lomba menet nem volt hajlandó fel-
venni a divatos új kosztümöt, selyem-
harisnyát, édesapám szó nélkül marok-
ra fogta a drága pézen vásált holmit. 

– Úgysem veszem fel – ellenkezett 
édesanyám.

– A má hécccencség – dörmögte 
apám.

A tőkéhez ballagott, és mire a jajgat-
va feléje futó édesanyám odaért, misz-
likre vágta az egészet. 

Minek az, ha úgysem hordja senki. 
A nap süt. 
A kutya ugat, írja fel fehér krétával a 

fekete táblára Tóthné tanítónéni, de az 
még odébb van. Az utolsó, igazán fel-
hőtlen nyaram végén elköltözünk a Jó-
kai utcából egy tágasabb lakásba, a ka-
tolikus templommal szemben álló egy-
kori postaépület hátsó traktusába. 

A Jókai utcai társasháznak csú-
folt épület már életveszélyes. A szoba 
mennyezete aládúcolva. A falak kint-
ről vastag gerendákkal megtámasztva. 

Iskolából hazafelé Forrás: MTI-fotó/Magyar Fotó 

(Folytatás a 14. oldalon)
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A lyukas tető miatt szétáztak a vályog-
falak. Recseg-ropog az egész épület. A 
mennyezetről méteres darabokban pe-
reg a vakolat. A házat már csak a jóis-
ten meg a sok ráhordott mész és eny-
ves festék tartja egyben. 

Az új albérletbe kétkerekű kordén 
húzzuk át bútorainkat, szekrényt, asz-
talt, ágyat, székeket, ruhákat, edénye-
ket, életünk szánalmas rekvizitumait. A 
költözés fél nap alatt meg is van. 

Este már a friss festékszagú újabb la-
kásban térünk nyugovóra. 

Szeptembertől iskolába megyek. 
Most már hivatalosan is első osztá-

lyos leszek. Közeledik a Fecskehajtó 
Kisasszony napja. Napok óta figyelem 
a villanydróton beszélgető füstifecské-
ket. Szemmel követem a tojásból kikelt 
kisfecskék próbálkozásait, ahogyan a 
fecskepár a fészektől egyre távolabb-
ra és távolabbra vezeti a csivitelő fió-
kákat. Pár nap múlva még messzebb-
re merészkednek. Végül megtörténik 
az utolsó eligazítás. Az izgatott csicser-
gésből kihallani, már útra készek. 

Egy reggelen pedig, huss, felrepül-
nek. Tesznek egy tiszteletkört a házak 
fölött, aztán felhúznak a magasba, és 
elkezdik a hosszú vándorlást a messzi 
délvidékre. Mindig megsirattam a tá-
vozó fecskerajokat. Az sem vigasztalt, 
hogy tudtam, a következő tavasszal 
épen, egészségben térnek vissza.

Valahol legbelül éreztem, az iskola 
kezdetével én is hosszú útra kelek.

Szeptember elseje vagy másodika. 
Esik az eső. Anyám elkísér a tőlünk 

egy sarokkal odébb álló iskolába. Már 
sok szülő és gyerek ácsorog az eresz 
alatt. Sok megszeppent arcú és né-
hány vidám kölyök vár a csodára. Leg-
nagyobb bánatomra az elsősök osz-
tályterme a református iskolában van, 
nem a velünk szomszédos katolikus is-
kolában, amelynek udvaráról a szüne-
tekben hazaláthatnék.

Két tanítónéni név szerint olvassa, kik 
kerülnek az ő osztályukba. Engem Lica 
néni, Burget Aliz osztályába osztanak 
be. Anyám odavezet a szigorú tekinte-
tű termetes asszonysághoz, aki nő lé-
tére is tisztára úgy néz ki, akár egy hu-
szárkapitány. 

Lica néni megragadja a kezemet, 
szinte felnyársal a szemével. Egy pil-

lantás alatt felmérem, nekem mos-
tan nem lesz jó. Kirántom kezem a 
Lica néni szorításából. Anyámhoz sza-
ladok. Cirkuszolok, nekem a másik 
tanítónéni kell. 

Olyan botrányosan viselkedek, hogy 
térdre kényszerítem a felnőtteket. 

A két tanítónéni összedugja a fejét. 

Egy perc múlva már át vagyok sorol-
va a Tóth Istvánné, Sárika tanítónéni 
osztályába. A Tóthnééba, aki Lica né-
nivel ellentétben szelíd teremtés. Úgy 
áll a kölykök közt, mint Hófehérke het-
venhét törpe között. Odabújok Tóth 
Istvánné, Sárika tanítónénihez. Meg-
markolom a kezét és nem engedem el 
mindaddig, míg meg nem győződöm 
arról, nem fognak visszacserélni. 

Sárika néni jóságát szuperjósággal 
viszonzom. A szememet egy pillanatra 
sem veszem le róla. Halvány mosollyal 
nyugtázza túlbuzgalmamat. Amikor 
csendet kér a gyerekektől, én annyi-
ra iparkodom, hogy a mutató- és a hü-
velykujjamból csipeszt formálva szorí-
tom össze a számat. Mutatom, én aztán 
meg sem pisszenek. 

Ma is előttem a kép, amikor Sárika 
néni a számokat tanította. Manapság 
talán már korszerűtlennek számít az a 
módszer, hogy az ujjain mutatta, egy, 
kettő, három. Aztán a gondosan fésült 
hajához érintette a tenyerét.

– Hány hajszál van a fejemen? – kér-
dezte.

Mi pedig kórusban kántáltuk, hogy:

– Soook! 

Arról most egy szót sem, hogy Sárika 

néni áldozatos munkája az idők során 
hogyan vált semmivé. 

Egy szót sem arról, hogy a levegőbe 
rajzolt gyönyörűséges betűi, az ábécé 
tündökletes megjelenítése, megtaní-
tása hogyan vált semmissé a későbbi-
ekben. Arról egy szót sem, hogy mára 
senki sem tudja elolvasni a kézíráso-
mat. Még én magam sem. 

Meg azt a könyvet sem olvashatom 
többé, amit Lica néni adott nekem 
ajándékba, kegyesen túltéve magát a 
sértésen, hogy nem voltam hajlandó 
az ő osztályában tanulni. Lica néni em-
lékeztetőül Jules Verne A rejtelmes szi-
get című díszkötésű művét ajándékoz-
ta nekem. A szennyoldalra kalligrafikus 
betűkkel jegyezte be az életre szóló in-
tést, hogy ne bízzam el magam, sosem 
lehet eleget tanulni. 

Lica néni intenciója is megsemmisült, 
mivel a harmadik farkas, Frigyes, köz-
napi nevén Frici nevű kutyám az utol-
só fecniig megette az ajándékkönyvet. 
Mostanáig hozzávetőleg százötven 
könyvet rágott szét, egytől-egyig a leg-
szebb kötésű antik darabokat. 

Amúgy kifejezetten jó az ízlelése, 
mert a szolidabb küllemű olcsókönyv-
tár könyveket otthagyta a polcon, csak 
az általam nagy becsben tartott könyv-
ritkaságokat csócsálta meg. Pedig 
azoknak a könyveknek a vásárlásánál 
mennyit hezitáltam az antikváriumok 
kirakatai előtt ácsorogva, hogy most 
akkor igyak egykét korsó sört, vagy in-
kább a könyv árát pengessem ki? 

Ma már örülök, hogy a könyveket vá-
lasztottam, így Frici jól belakmározott 
belőlük.

Régi telek öröme Forrás: MTI-fotó: Bereth Ferenc

(Folytatás a 13. oldalról)
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Drabon József versei

Arany János 
emlékezete

Zengő szavad míves tisztasága
ma is lehetne igazi példa,
de gépies korunk rohanása
nem ad módot valódi varázsra.

Addig él műved, míg él a magyar,
„s édes fiának hív az anyanyelv”,
mert hiába rontás, vad hangzavar,
népek vegyülnek, nem reménytelen
őrizni minden gyönyörű szavunk,
melyet megtartottak a századok,
ezeknek hű rabjai vagyunk,
ez olyan kincs, amit Isten adott,
rábízott fiakra, unokákra,
megérhetnek még sok új holnapot.

Őszi szonett
Ősz ballag a kopasz fák között,
ázott ruhája csillogón deres,
az égből hideg eső permetez,
szél jajgat, vágtat háztetők felett.

Gubbaszt, megbúvik rejtekén remény,
fázósan várja, míg belepi tél,
majd felmelegszik lélek melegén,
nem fagy meg, hiszen új tavaszt remél.

Így pihen bennem jövendő, s jelen,
csendben hallgatom ősz lélegzetét,
mit hoz még nekem, meg sem kérdezem,
hisz úgy sincs végül semmi érdemem,
de meghallgatja halkuló szavam
Urunk, ajtaja mindig nyitva van. 

Hófedte várrom Pető János rajza

B. Mester Éva

keretekben
feszengek az életedben
másra szabott képkeretben
megdermedve hamis szótól
szánalomból szabott csóktól

napsugarat gyűjtögettem
tűzveszélyes nyűgöd lettem
biztonságos mélyre ásva
apró sebet ejtő szálka

búvópatak hordaléka
kihűlt parázs martaléka
súlytalanul szálló pernye
hernyóvá változott lepke

állószél a vitorládban
csőd a rád számolt világban
megtagadott másik élet
lopakodó lassú végzet

Pocsai Piroska

Csalfa idő
Víz felszínén táncol a reszketeg fény,
hamisan duruzsol a vaskos magány.
Falevelek között szellő lengedez
tovatűnt idők emléke sóhaján.

Gondtalan, csalfa ifjúság... elhagytál,
te, kivel éltem aranykorát nyűttem.
Sebaj, szivárványszínűben őrizlek.
Visszatérésed már valószínűtlen.

Szelíd napsugár ölel egy odvas fát
– érzelmi kárpótlást múltért nem adhat –
csak a jelent és sugárzó önmagát.

Csend betakar, ösztökél a végtelen,
szelíden sugdos, új napokat ígér:
a tegnap már volt, a lesz sem fénytelen.

Czipott György

Bölcsőhalál
már nem tudok
fölsegíteni nem tudok
arcrabukott lehetőséget
fáradtan figyelem
nézem csak amint
kórosan görbe hátuk
messzihegyekké szikkad
és szégyenemben
két tenyerembe rejtem
vonulatos arcaimat.

már nem tudok
nevet adni nem tudok
semmiféle termékenységnek
amikor tőrös szél
különös rajzokat vág
mészpermetes homlokomra
mindenféle irányrózsákról
és sosem ülepedő
csillagközi időharmatokról
megsavult vígaszokképp.

már nem tudok
megragasztani nem tudok
darabokra hullott éjeket
fölösen dünnyögöm hát
öklösen csak guruzsmálok
minden holdbóltört szókat
de rámevesedett
és örökkönörökkévé semmült
régi pléhórák számkorongja
csatakos álmaimban.

már nem tudok
fölmutatni nem tudok
ikonos hegyeket kaszáscsillagért.

jaj nekem
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Olvasónaplóm II.
Hajdu Imre

Gozsdu Elek leveleit olvasgatom. Eze-
ket szerelmének, bizonyos Weisz Anná-
nak írta annak idején. Úgy gondolom, 
Gozsdu Elekről illik valami közelebbit 
is mondanom, napjainkban kevesen is-
merik őt. Sajnos, méltatlanul elfelejtet-
te az utókor, pedig a magyar kispróza 
oly kiválósága volt ő, mint Ambrus Zol-
tán, Csáth Géza vagy Török Gyula.

Következésképp azt is kevesen tud-
ják, hogy Gozsdut – hivatalos nevén 
dr. Gozsdu Eleket – sok szál kötötte 
megyénkhez, Miskolchoz. A macedón 
gyökerű ősei ugyanis a 18. századi, len-
gyelországi kitérő után Miskolcon tele-
pedtek le. Igaz, Elek Ercsiben született 
és iskoláit Pesten, Temesváron végez-
te, viszont a nagyapja Miskolcon élt, s ő 
is 1878-ban, mint dr. Gozsdu Elek köz- 
és váltóügyvéd (igaz csak két évre, de) 
Miskolcon talált otthonra.

Az elsősorban író, de költőként is 
jegyzett Gozsdu irodalmi munkássá-
gáról elég keveset tudunk. Művei szét-
szóródtak, az imént említett Anna le-
velek is, ha jól emlékszem, a XX. század 
60-as éveiben kerültek elő. Mindössze 
két regénye (az egyik az Aranyhajú asz-
szony, minden bizonnyal – legalább is 
bizonyos részlete – Miskolcon íródott, 
hisz 1880-ban, abban az évben jelent 
meg, amikor elhagyta a várost), ezen 
kívül egy novelláskötete, két drámája 
és az 1969-ben a bukaresti Irodalmi Ki-
adónál megjelent Anna levelek alkotják 
a Gozsdu hagyatékot. Ez a juss várha-
tóan egy újabb kötettel, a hatodfélszáz 
szerelmes levél közreadásával gyarap-
szik, s véleményem szerint siker lesz, 
persze csak az igényes irodalmat ked-
velők körében. (Megjegyzem, ők egy-
re kevesebben vannak, hisz az irodalmi 
ízlés teljes elsivárosítására – különösen 
az elmúlt 30 évben – megindított of-
fenzíva egyre intenzívebb és egyre „si-
keresebb” Magyarországon.)

Gozsdu levelei egy izgalmas, érzé-
keny, szecessziós életérzésekkel teli 
kapcsolat dokumentumai. Nála min-
den annyira képszerű, érezhető, látha-
tó! Érzem a hó hidegét, fehér ragyo-
gását, a vágyat és a bánatot a szemé-
ben, s az őrzött álmot, amit ő, a pró-
za jeles mestere nem csupán átélni, 

de megjeleníteni, ábrázolni is tökéle-
tesen tudott.

Temesvárott írta 1912. január 12-én 
a következőket Weisz Annának: „Az 
idő nagyon nehezen múlik – ma reggel-
re vártam a levelét, de nem jött. Nem jó 
egyedül lenni. A télnek a varázsa talán 
szebb: az ember a természet szép ke-
gyetlenségei mellett az imitálást mele-
gebben érzi, a félhomályban felvillan 
a lámpa, forr a teához való víz, a kan-
dalló mellett fehér – aztán másnap gyö-
nyörűen sárga ruhában te állsz, és én 
mesélek nekem a lelkemből eredt me-
séket, és ezek a mesék a lelkedbe száll-
nak. Szembeülünk – aztán egymás mel-
lett vagyunk, aztán elvész a szoba, el-
vész a város, elvész a föld, és mi ketten 
egymást ölelve elrepülünk a földről az 
öröm, a mámor boldogságos szféráiba, 
- és mégis a földön, a te szép szobádba 
vagyunk.”

*

S íme, egy másfajta röpülés. De ez 
már Ady.

„Szállunk a Nyárból, űzve szállunk, /
Valahol az őszben megállunk, /Felbor-
zolt tollal, szerelmesen. //Ez az utolsó ná-
szunk nékünk: /Egymás húsába beleté-
pünk /S lehullunk az őszi avaron.”

Ha végigmennek a mezőkövesdi 
parkok sárga falevelekkel takart séta-
útjain, vagy este Bogácson, a Színész-
liget lombjukat vesztett piramistöl-
gyei alatt, talán akad Önök között is, 
akinek eszébe jut, sőt még mormolja 
is Ady szomorúan szép sorait. 

Talán az ősz hozza szívemre a ver-
set, no meg Brüll Adélt, Lédát, s az jut 
eszembe, hogy a múzsák nem hálásak. 
Tulajdonképpen soha nem voltak azok. 
Sőt! A múzsák olykor-olykor megalázó-
an kegyetlenek tudnak lenni a szeren-
csétlen lírikusokkal, akikről egyébként 
valaki azt mondta, kissé bolondok, de 
egyébként rendes emberek.

Pedig már azt sem tudná a világ, 
hogy élt valaha Vajda Júlia, ha Csoko-
nai nem írja hozzá azokat a gyönyörű 
Lilla verseket. Így viszont hallhatatlan-
ná vált, akár Brüll Adél Ady, vagy Sárvá-
ri Anna Juhász Gyula által.

Szerintem ezek a nők, s általában a 
múzsák fel sem fogták a velük történt 
csodát! S ha ez így van, akkor meg mi-
ért is lennének hálásak?  Egyébkén is, 
csak eszközök voltak ők, mondjuk ka-
talizátorok, akik mindössze meggyorsí-
tották azt a biokémiai folyamatot, ami-
nek különös végtermékeként, vers jött 
a világra. De ezek a versek a költő(k)
ben ott szunnyadtak régóta, mint ten-
ger mélyén a kagylóba zárt gyöngysze-
mek.,

A múzsák tulajdonképpen gyöngy-
halászok. De velük a Sors ritka kegyet 
gyakorolt: minden gyöngybe belevés-
te a nevüket.

*
Margarita. Ő a következő nő. „A 

gyermektelen harmincéves asszony egy 
nagynevű, híres szakember felesége 
volt, aki ráadásul országos jelentősé-
gű találmánnyal is megajándékozta a 
szovjet államot: amellett fiatal volt, jó-
képű, becsületes, csupaszív – és imád-
ta a feleségét. Egy gyönyörű szép kertes 
magánpalota egész felső emeletét lak-
ták ketten, az Arbat egy kis mellékut-
cájában… Pénzben sem szűkölködött 
Margarita Nyikolajevna. Mindent meg-
vehetett, amit csak megkívánt. Férje is-
meretségi körében érdekes emberek is 

Gozsdu Elek
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akadtak. A petróleumfőzővel soha sem 
kellett vesződnie. Nem ismerte a társ-
bérlet rémségeit. Egyszóval… boldog 
volt? – Soha, egyetlen percig sem. Attól 
fogva, hogy tizenkilenc esztendős korá-
ban férjhez ment, és beköltözött a pa-
lotába, nem ismerte a boldogságot… 
Nyilván igazat mondott: a Mester kel-
lett neki.”

Ráismertek? Igen, Mihail Afa-
naszijevics Bulgakov, világhírű regé-
nyéből, A Mester és a Margarita-ból 
idéztem. A regényt az író halála után 
negyedszázaddal, 1966-67-ben publi-
kálhatták először. Azóta viszont világsi-
ker kíséri a művet, amelyben a fantasz-
tikus események, a gogolian groteszk 
kalandok szorosan összekapcsolódnak 
(mert összefüggnek!) a harmincas évek 
Moszkvájának kavargó és ellentmon-
dásos világával.

S abban a valóságban nincs happy 
end! (Miért, a mostaniban van?) A tá-
voli célok, eszmények megvalósítására 
csakis elvont, transzcendens síkon nyí-
lik lehetőség – ezt üzeni nekünk Bul-
gakov. S mi nem tehetünk mást, bólo-
gattunk. A vágyott világ csupán álom 
marad. Pedig de jó is lenne, mennyire 
jó lenne húsvér emberként átélni azo-
kat az álmokat! Átmenni a mohos kőhí-
don, magunk mögött hagyni a kispatak 
csobogását, a sziklát, a köves térséget, 
a holdsugárösvényt.

„– Hallgasd a csendet – szólt Margarita 
és a föveny surrogott meztelen talpa 
alatt. – Hallgasd és élvezd, ami életed-
ben sosem adatott meg neked: a csen-
det. Nézd, ott van előttünk örök hajlé-
kod, amelyet jutalmul kaptál. Már látom 
a földig érő ablakot, a felfutó vadsző-

lőt, felkúszik egészen a tetőig. Ott a há-
zad, a te örök lakod. Esténként, tudom, 
majd eljönnek hozzád azok, akiket sze-
retsz, akik érdekelnek és nem bosszanta-
nak. Játszanak, énekelnek neked és meg-
látod, milyen andalító a szoba a gyertya-
fényben… és elalszol, elalszol mosolyog-
va. Az álom erősít, gondolataid feltisztul-
nak. Engem pedig soha többé el nem ker-
getsz magad mellől. Én fogom őrizni ál-
modat…

Így beszélt Margarita, miközben a 
Mesterrel örökhajlékuk felé haladt…

*
Sajnos, minden andalító álomból 

előbb-utóbb fel kell ébredni. S ébren a 
seb tudatosul és sajog. És… a mély seb 
– például egy ügyetlen mozdulat után 
–, a félreszaladó kés nyoma a kézen, de 
lehet az műtéti vágás a lábon, idővel 
ugyanúgy begyógyul, de lehet az a leg-
ügyesebb kezű sebészorvos karcintása, 
a legszebb láb, a legsimogatóbb kéz, 
már nem lesz heg nélküli.

S nincs ez másképpen legbelül sem. 
A megsebzett lélek tökéletesen már so-
hasem gyógyul be. Igaz, azok a sebek, 
hegek ott legbelül szemmel nem lát-
hatók, mint ahogy a lényeges dolgok 
– tudjuk ezt A kis hercegből – szemmel 
nem láthatók. De az ember évekkel ké-
sőbb is tudja, hogy ott belül, van forra-
dás. Mert érzi, mert bele-belenyilall a 
fájdalom, például ilyenkor szüret táján, 
mert az ősz előhozza az emlékeket. S a 
szúró, szorító érzés figyelmezteti: egy-
szer (többször is?) „baleset érte”, amit 
jobb lett volna elkerülnie.

S persze munkál benne a vágy: más-
nak lenni, mint amilyen. De ez a vágy 

is, mint annyi más, megmarad csupán 
óhajtásnak. S, az embernek nincs más 
választása, mint… – hogy mondja a tá-
bornok Márai: A gyertyák csonkig ég-
nek című regényében?

„El kell viselni (már mint magunkat, 
a világot, mindent), ennyi a titok. El kell 
viselni jellemünket, alaptermészetün-
ket, melynek hibáin, önzésén, mohó-
ságán tapasztalás és belátás nem vál-
toztatnak. El kell viselnünk, hogy vá-
gyainknak nincs teljes visszhangja a vi-
lágban. El kell viselni, hogy akiket sze-
retünk, nem szeretnek bennünket, vagy 
nem úgy szeretnek, ahogy mi reméljük. 
El kell viselni, az árulást és a hűtlensé-
get…”

De lám, ő is habozik, már mint a tá-
bornok. Azon az éjszakán egykori ba-
rátjának, későbbi riválisának, a fele-
ségét, Krisztinát elcsábító Konrádnak 
felteszi a kérdést, ami tulajdonkép-
pen magyarázat, de bizonytalan, ezért 
megerősítésre váró magyarázat.

„De az élet alján minden cselekede-
tünk értelme talán mégis ez a kötés volt, 
mely valakihez fűzött – kötés vagy szen-
vedély, nevezd, ahogy akarod… mi a vé-
leményed erről? Te is azt hiszed, hogy 
az élet értelme nem más, csak a szenve-
dély?... S talán nem is szól személynek, 
csak a vágynak… Vagy mégis személy-
nek szól, örökké és mindig csak annak az 
egy és titokzatos személynek, aki lehet jó, 
lehet rossz, de cselekedetein és tulajdon-
ságain nem múlik a szenvedély bensősé-
ge, mely hozzáköt?”

A lélek, ha kibeszélik belőle azt, ami 
nyomja, megkönnyebbül. A tábornok 
azon az éjszakán vádlóként, kibeszél-
te magából azt, amit mázsás súlyként 
évtizedeken át magában hordozott. 
Ezt követően – amikor Konrád végleg 
elment – a már halott Krisztina képe 
visszakerülhetett a falra. Nincs jelen-
tősége – mondta a tábornok. Már en-
nek sincs jelentősége. Egy fejezet lezá-
rult, s emlék csupán.

A történet végén pedig a botjára tá-
maszkodó idős katona és a még idő-
sebb dajkája (házvezetőnője) Nini 
megcsókolják egymást. „Ez a csók fo-
nák, rövid és különös – mondja Márai, 
– ha látja valaki, biztosan elmosolyodik. 
De mint minden emberi csók, ez is fele-
let a maga torz és gyöngéd módján egy 
kérdésre, melyet szavakkal nem lehet ki-
mondani.”

Mihail Bulgakov

Konrád és Nini, a dajka a Márai 
regényből készült színdarabban.
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Még egyszer az  
Árpád-ház kihalásáról

Mielőtt a részletekbe mennék egy 
helyesbítést teszek. A korábban meg-
jelent cikkemben elírás történt. 1248-
ban nem II. Lajos, hanem IX. Lajos fran-
cia király vezetett keresztes hadjárato-
kat a Szentföldre. Ebben vett részt And-
rás herceg. A cikk megjelenése után 
hallottam, hogy néhány olvasó konk-
rétabb igazolást szeretne olvasni az 
Árpád-ház továbbéléséről, minthogy 
csak a cikkem forrásait neveztem meg. 
Ennek az igénynek teszek eleget, meg-
nevezve a témával foglalkozó néhány 
írót és munkáját.

Zsoldos Attila: „História” magazin-
ban megjelent cikke egy magyar króni-
kás leírásából:

„II. András magyar király a szentföl-
di hadjáratból hazafelé Itáliában az es-
tei őrgrófnál vendégeskedett. Az őrgróf 
szép és bájos tekintetű lánya megtet-
szett Andrásnak. (Ő ekkor már özvegy 
volt.) Feleségül vette a lányt és magával 
hozta Magyarországra. András király 
halála után a lány vissza akart térni Itá-
liába. Előtte azonban egybehívta Ma-
gyarország főembereit, az érsekeket és 
a püspököket és nyilvánvaló tanújelek-
kel bemutatta nekik, hogy a király mag-
zatával terhes. Így tért vissza Este nevű 
birtokára. Ott az apja házában fiú gyer-
meket szült, akit a keresztségben István-
nak neveztek el.”

István később Velencébe ment. Ott 
azután az egyik tehetősebb és gazda-
gabb velencei polgár, amikor hallot-
ta és megbizonyosodott róla, hogy ő a 
magyar király fia, feleségül adta hozzá 
a lányát. Ettől a nőtől Istvánnak fia szü-
letett, akit nagyapja nevéről, András-
nak neveztek el.

A történet igaz. Estei Beatrix II. And-
rás 3. felesége volt. Azonban nem a szü-
leihez tért vissza, hanem IV. Béla és öcs-
cse Kálmán az apjuk halála után őrizet-
be vették Beatrixot. Ő ebből az őrizetből 
szökött meg és Istvánt külföldön szülte 
meg. Istvánt IV. Béla és Kálmán sosem 
ismerték el féltestvérüknek. A velencei 
patrícius egyébként Michele Morosini 
volt, akinek lánya Thomasina szülte Ist-
vánnak, III. Andrást. István további életé-
ről előző cikkemben már írtam.

Nagy Géza: „A Croyok” című művé-
ből:

Croy (Crouy-Chanel) Claudius a 
grenoblei adóvetési hivatal jegyző-
je volt. Fiai, János Claudius és Ferenc 
Miklós ügyvéd, 1790. február 25-én 
az „Árpádoktól való eredetük igényé-
vel” leszármazásukat igazoló pert in-
dítottak a grenoblei törvényszék előtt, 
ahol 135 oklevelet mutattak be. Sze-
rintük ősük III. András magyar király. A 
törvényszék az oklevelek megvizsgálá-
sa után ítéletében ki is mondta, hogy 
felperes két testvér (János Claudius 
és Ferenc Miklós) megbizonyította III. 
Endre magyar királytól való származá-
sát. Az oklevelek közül 59-et Érdy Já-
nos adott ki „Magyarországi Croy nem-
zetségnek története, nemzedékrendje és 
oklevéltára” című művében 1848-ban. 
A család Károly nevű tagja, Chimay 
grófja 1486. április 9-én birodalmi her-
cegi rangot kapott I. Miksa császár-
tól, aki az erről szóló oklevélben leír-
ta, hogy „Ká roly” a Croyok kiváló nem-
zetségéből, a magyar királyok igaz és 
törvényes ivadékai közül származik. 
(„ex illustribus de Croy descendentibus 
ex vera et legitimaprogenie seu origine 
Regum Hungaric.”)

Nagy Géza művében néhány amiensi 
oklevelet is megemlít, ami utal a 
Croyok-ok magyar származására.

-1284-es: „Magyarországi Émárk 
(Mariq de Honguerie) Endre úr, ma-
gyarországi herceg  (Segneur Andrieu, 
duc de Honguerie) fia megadományoz-
ta az amiensi káptalant.

-1290: Az amiensi törvényszék íté-
letlevele „Croy és Dawaine uradalmak 
felől nemes magyarországi Félix úr 
(noble segneur Felisc de Honguerie) a 
nemes fejedelem Endre magyarországi 
herceg fiának özvegye Guigone de le 
Chambré és kiskorú gyermekei és Fé-
lix testvére, magyarországi Márk úr kö-
zött.”

Szintén a Croy-ok magyarországi 
származására utal az amiensi Notre-
Dame székesegyház káptalanának né-
hány halotti könyvi bejegyzése: „az igen 
nemes lovag magyarországi Félix (Félisc 

Hungarie) a Somona fölötti Croyacum 
részbirtokosának az igen nemes Ma-
gyarországi András herceg  (princeps 
Andreas Hungaric) és a Velenczeiek közül 
való Sybilla Cumana asszony idősebb fi-
ának haláláról és Siciliai Margit miseala-
pítványáról.”

„az igen nemes Magyarországi  
Marcus lovag, a Somona fölötti 
Croyacum részbirtokosának, a méltó-
ságos Magyarországi András herceg és 
Velenczei Sybilla Cumana asszony if-
jabb fiának haláláról, kiért mise alapít-
ványt tett Marcus fiacskájának, az igen 
nemes Geillelmus de Croy úrnak neje, 
Elisabeth de Renti.” /Geillelmus magya-
rul: Vilmos/

Nagy Géza írásában említ egy másik 
oklevelet, ami közelebb visz a francia 
vonalhoz. Abban az időben Konstanti-
nápolyban latin császárok uralkodtak, 
akik franciák voltak. Itt éltek egy szám-
kivetett magyar herceg fiai. Mint írtam, 
II. Géza király fia, Géza herceg 1189-
ben a keresztes hadjárathoz csatlako-
zott. Géza herceg nem jött haza, ha-
nem Konstantinápolyban maradt, ahol 
megházasodott. Itt fiai születtek. Erről 
tudtak a magyarok. 1210-ben a lázadó 
magyar főurak követeket küldtek hoz-
zájuk, hogy jöjjenek haza és II. Andrást 
űzzék el a trónról. A követeket elfog-
ták. II. András erről 1210-ben egy ok-
levélben beszél így: „Midőn Magyaror-
szág némely fejedelmei hamis szándék-

II. Géza. Moritz von Schwind festménye 
Josef Kriehuber litográfiája nyomán
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kal lévén ellenünk, levelet és követeket 
küldtek Görögországba, Geicha fiaihoz, 
hogy tanácsukkal és segítségükkel bito-
rolják országunkat.” (Geicha=Géza)

Ezekről a fiúkról mondhatták a fran-
ciák, hogy „földnélküliek.” Még gö-
rög nevük is volt: Stephanosz, Alexios 
(Alescandros). Az ominózus „földnél-
küli” András e Géza herceg unokája, 
Stephanosz (István) fia volt.

Alescios (Alexandros, Sándor) pedig 
a francia Rubempré-család őse volt. Az 
igazi „földnélküli” jelzőt ő viselte. István 
egy ismeretlen francia nőt vett felesé-
gül Croyban lett földbirtokos. A nő va-

lószínűleg az Airaines-i család tagja volt 
Alescander felesége Izabella, Briennei 
(francia) Eberhard, Rumerup urának lá-
nya. Alescander Rubenyrében lett föld-
birtokos és itt alapította a Rubempré-
családot.     
     
 /Dr. Wertner Mór nyomán/

Mindezek azt bizonyítják, hogy 
„Földnélküli” András magyar herceg 
létezett ás az Árpád-ház tagja volt. A 
Crouy francia nemzetségnek pedig ő 
az ősapja. Ezért nem halt ki az Árpád-
ház. Az is tény, hogy nem azonos III. 
András királlyal.

Az alábbi családfa részletet fogadom el: 

II. Géza        
 magyar király 1141-1162     
 f:Eufrozina  I. Msztyszlav kijevi nagyfejedelem lánya 

 

    Géza herceg        
    1150-1210        
    f:egy bizánci hercegnő 

 

 

István (Stephanos)    Alescios (Alexandros)    
f:egy francia nő Airainesből   A Rubempré-család őse 

 

András Velencei        
 A Croy család őse        
 f: Sybilla Cumani Péter velencei- szenátor lánya 

 

 

 Félix   Márk   Pierre (Péter)   
 f: Guigonne   f: Catherine  de Tarentesan  
  de Chambré  de Airaines  (törvénytelen gyerek)  

Egyébként a Crouy-Chanel család magyar származású jogállását a magyar királyi 
Belügyminisztérium a 23912/1908.sz. határozatával elismerte azok után, hogy Henrik gróf ( 
aki Pécelen telepedett le) és családja nem lépett fel trónkövetelőként. Bátyja Ágoston 
viszont 1858-ban Torinóban trónkövetelőként lépett fel a Habsburg-házzal szemben. Egyben 
igényt nyújtott be az estei őrgrófságra is. A bíróság 1864. 06. 9.-én határozatban 
illetéktelennek nyilvánította magát a kérdés eldöntésében. Ágoston, mivel a családja sem 
támogatta a kérdésben , felhagyott a további trónigényével. 

Végezetül tehát kimondom, hogy az Árpád-ház nem halt ki, András herceg után tovább élt. 

Az alábbi családfa részletet fogadom el:

Egyébként a Crouy-Chanel csa-
lád magyar származású jogállását a 
magyar királyi Belügyminisztérium 
a 23912/1908. sz. határozatával elis-
merte azok után, hogy Henrik gróf 
(aki Pécelen telepedett le) és családja 
nem lépett fel trónkövetelőként. Báty-
ja Ágoston viszont 1858-ban Torinó-
ban trónkövetelőként lépett fel a Habs-
burg-házzal szemben. Egyben igényt 

nyújtott be az estei őrgrófságra is. A bí-
róság 1864. 06. 9.-én határozatban ille-
téktelennek nyilvánította magát a kér-
dés eldöntésében. Ágoston, mivel a 
családja sem támogatta a kérdésben, 
felhagyott a további trónigényével.

Végezetül tehát kimondom, hogy az 
Árpád-ház nem halt ki, András herceg 
után tovább élt.

Dr. Varga László

Szabó Bogár Imre

Errefelé
    Nekem mégis
    ilyennek kellett lennem.
    Tisztán, bár botolva
    errefelé mennem,
    Sérülten, súlyos
    sebbel, veszteséggel,
    egyezve a jóval,
    hadakozva rosszal,
    békülve határral,
    beérve eléggel.

    Nekem bizony
    ilyennek kellett lennem!
    Ősgyíkok fújtak rám:
    telet ellenemben,
    de akkor is jöttem
    (a végén már kúsztam),
    húzott és taszított,
    lökdösött igen-nem.

    Nekem mégis
    ilyennek kellett lennem.
    Föl volt ez már írva
    mindjárt kezdetekben
    hatalmas táblákra:
    alföldi mezőkön
    a dülőutakkal,
    lankás dombvidéken
    szőlőlugasokkal.

    Bárhogy is forgatom,
    ilyennek kellett lennem.
    Derékig gázolni gazban,
    rengetegben,
    szomorkásan nézni
    az elmúlt időkre,
    bámulni semmibe,
    s mondani, hogy:
    dőre, dőre, dőre.
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Sugár Mátyás: A csodavirág nyomában
A Mezőkövesdi Városi Könyvtárban 2019. október 

9-én tartották Sugár Mátyás: A csodavirág nyomában 
című könyvének bemutatóját. A családias hangulatú 
könyvbemutatón  a résztvevők megismerkedhettek az 
1940-50-es évek Mezőkövesdjével; azon belül is első-
sorban a Pál utca lakóival. Könyvében a szerző megidé-
zi az akkori gyerekek játékait, a felnőttek bölcsességét, 
kitartását, küzdeni tudását. Szép visszaemlékezéseket 
hallhattunk az akkori életről, valamint tanúi lehettünk 
a soha el nem múló barátságoknak. 

Sugár Mátyás új könyvéből mi most az Előszót közöljük.

*
Ez a könyv a Csodavilággyökerek folytatása, amely Mezőkö-

vesdről, az itt élő matyókról, a folyamatos újrakezdésekről, a 
változatos vidékről, a sokat próbált emberekről, a település 
érdekességeiről szólt. A szorgalom, az ügyesség, a szépre, 
jóra törekvés a mindennapokban és a matyó népművészet-
ben, amely a szivárvány színeivel az élet csodavirágkertjét 
hagyta örökül. Az elmúlt század közepének személyes emlé-
kekre épülő éveit tartalmazza az a könyv, kitekintve a meg-
előző évtizedekre. A szerző családjának története időnként 
szomorú, de mindig bizakodással teli, jellemzően mezőkö-
vesdi és matyó. Az 1944. és 1959. között megélt eseménye-
ket, a mezőkövesdi II. világháborút, a helyi vészkorszakot, a 
Don-kanyarban történtek kihatásait, az iskolás éveket eleve-
níti fel az a kötet és a mezőkövesdi ’56-os forradalom és sza-
badságharc történéseit dokumentálja.

A mostani könyv létrejötte, adatgyűjtése a következő le-
véllel indult, amelyet Zelei Istvánné Pataki Mariskától kap-
tam, aki a Pál utcában lakott.

„2015. aug. 5. Mátyás Kedvesem! 
Nem is tudom, hogy köszönjem meg ezt a csodálatos 

könyvet, amit megkaptam Tőled, és amihez csak gratulálni 
tudok, ami úgy leköti a figyelmet, hogy alig tudom abba-
hagyni az olvasását. A sorokat olvasva előjönnek a régi em-
lékek, amikor még én is mint fiatal lány a régi kedves szom-
szédokkal összejártunk, hiszen nagyapád édesapámnak 
kedves barátja volt és a háborút átélt barátoknak, »Pataki 
szomszédnak« és »Maiszter szomszédnak« mindig volt kö-
zös élményük, amit utólag megtárgyaltak. Édesanyámnak 
meg Lázár Bori nagyanyád volt a kedves barátnője, annyi-
ra, hogy amikor már nagyon beteg volt, a kedves barátnő-
re bízott engem, hiszen még csak 14 éves voltam és nagyon 
kellett, hogy legyen mellettem valaki, aki törődik velünk, hi-
szen édesapám, aki az első világháborúban megvakult, szin-
tén gondozásra szorult. Így aztán alig volt olyan nap, hogy 
Nagyanyád vagy Anyukád el ne jött volna hozzánk megnéz-

ni, hogy mit főzök, sütök-e valamit, hogy van kitakarítva, 
vagy cséplés előtt átnézte a zsákokat, ha lyukas volt meg-
mutatta, hogy kell megfoltozni.

Sőt, azt is lerendezte, hogy akkor már Zelei Pista bátyád-
dal három éve együtt jártunk, elment későbbi anyósomhoz 
megkérdezni, hogy mi lesz a fiatalokkal, ha komolyan gon-
dolják a dolgot, akkor esküdjenek, mert »az ördög nem al-
szik«.

Így történt aztán, hogy megvették nekem a gyűrűt, de az 
esküvővel még egy évet várni kellett, mert édesapám meg-
halt, így le kellett telni a »gyászévnek«. 

Ezek után 1946. november 28-án megvolt az esküvő, sőt, 
a lakodalom is, ahol a vőlegény barátai, ismerős fiúk az Ittes 
gyerekek húzták a talpalávalót, és mi az udvaron táncoltunk. 
Bent a konyhában nagyanyád, anyukád intézkedtek, már 
reggeltől pucolták a csirkét, főtt a jó húsleves és székelyká-
poszta, a paprikás csirke. Közben elrendezték az asztalokat, 
mindent elrendeztek, hogy mi gond nélkül ülhessünk le va-
csorázni, ahol sütemény is jutott az asztalra. Azóta is csodál-
kozom azon, hogy tudott anyukád olyan finom süteményt 

A könyv szerzője: Sugár Mátyás
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csinálni, hogy a mai napig számban van az íze.
Aztán két évvel később Nagyanyád, amikor 

Marikám született, akkor is itt volt mellettem, 
hiszen akkor még itthon szültünk. Azután, 
amikor a szülésznő rendbe tette a babát, oda-
adta Nagyanyádnak, aki azt mondta: no »b… 
meg« Pataki, ez kiköpött te vagy. Azóta na-
gyon sokat változott a világ, de a gyerekek is, 
mert Marikát az apjáról, Tecót meg énrólam le-
het megismerni. 1948-ban már apukád itthol 
volt, és ők voltak az első kismamalátogatók.

Ez a nagy barátság és szomszédi szeretet az-
tán megmaradt egészen Pista bátyád haláláig.

Tudom, hogy apukád nagyon büszke volt 
a két fiára, és most elgondolkodom, milyen 
büszke lenne rád, ha látná és olvasná ezt a 
nagy értékű könyvet, ami örökre megőrzi az 
emléküket.

Még egyszer köszönöm a könyvet a kedves 
ajánló sorokkal, kívánok neked még sok sike-
rekben gazdag éveket és boldog életet.

Szeretettel: Zeleiné Pataki Mariska”

Ezt követően Pataki Mariska vezetésével, közös elhatá-
rozással szerveztünk a hajdani Pál utcaiakból egy csapa-
tot. Nagy Jánosné – Sipeki Borika, Vámos Antal – Tóni, Pap 
Józsefné – Vámos Boriska, Bencsik Józsefné – Farkas Mari-
ka, Molnár Lászlóné – Sipeki Erzsike, Kaló Istvánné – Somo-
gyi Margit, Urbán Laci és felesége Margit, Guba Istvánné 
– Jancsovszki Annuska, összegyűjtötték a Pál utca és térsé-
ge családjainak történeteit és a fényképeket. Úgy gondol-
juk, hogy mire megvénülünk, addigra lassan kivilágosodik 
és újra a maga szeretetre méltóságában ragyog gyermek-
korunk. Megelégedéssel tölt el, hogy szülőhelyünk történel-
mének egy időszaka a mi nemzedékünké is volt.

A mezőkövesdi matyóvilág iránt érzett bizalom ismeret-
anyagon alapul, és ha hiányos, akkor tovább szükséges ke-
resni, kutatni és mélyebbre kell ásni. Bizonyos, hogy az itt 

élt embereknek volt jövőképük, és kölcsönösen tisztelték 
egymást. Több, de legalább két ismeretet igényelt az ada-
tok, események végleges formába szerkesztése. Az egyes té-
makörökön belül a kronológiára törekedtem, és meghatáro-
zó a mezőkövesdi ifjúkorom, az 1944–1959 közötti időszak. 
Az évek változása nyomon követhető, hiszen az események, 
minden személy megjelenésében és gondolataiban, ugyan-
azon térségben játszódtak. A tárgyak, melyeket több gene-
ráció is használt, a korszak jellemzésére is szerepelnek.

Lassan lejár az időnk, mi vagyunk az utolsó tanúk? Be-
szélnünk kell a fiatalságunkról, a mi szavaink lesznek talán 
az emlékek abból a világból, amelyben az emberség az élet 
alapja, a segítőkészséggel kiegészítve. Mindig reményked-
tünk, hogy mindennap ér valami meglepetés, amely kelle-
mes, és ha kicsi is, de boldoggá teszi az életet. Mindezekhez 
társult az egészséges életmód és a szellemes tréfálkozásban 
megnyilvánuló, mélyről fakadó derű.

Ez a dokumentumkötet a felnőttek visz-
szaemlékezései az ifjúkorra, amelyben hang-
súlyt kapnak a napjainkig ható szülőföldi kö-
tődések, személyi kapcsolatok. A könyv a kö-
vetkező fejezetekből épül fel: (1) adalékok 
Mezőkövesd történetéhez, (2) neves helyi al-
kotók, (3) Pál utca és vonzáskörzetének lakói, 
(4) iskolai emlékek, (5) családunk élete. A je-
lenlegi írás belesimul a Csodavilággyökerek 
történéseibe.

A legkorábbi múlt a gyerekkor, az eszmél-
kedő gyermeknek minden új, a környezet 
és az emberek, amelyek meghatározó kü-
lönlegességek. Azért is ír az ember könyvet, 
hogy ezt az érzést hozza azoknak, akik olvas-
sák. Könyvet írni öröm, mivel állandó társá-
vá, barátjává szegődik az embernek, és egyik 
napról a másikra együtt élhet emlékeivel. 
Ez az írás nem helyettesíti a múltat, de talán 
újabb gondolatokat tehet hozzá.

A könyvbemutatón ott voltak a régi barátok, ismerősök

A résztvevőknek volt mire emlékezniük



22

Pető Margit

Mindenki eledele: a bab
(Részlet a szerző Kedves vendég, tiszteltessél,  
nálunk megvendégeltessél című könyvéből)

Ha a krumpli a szegények eledele, ak-
kor a bab mindenki eledele volt. Amíg 
ma, ha kimegyek a piacra, alig-alig tu-
dok babot venni, nemhogy még válo-
gassak ilyen avagy amolyan kell-e. Az 
áráról nem is beszélve, mert ugye ami 
nincs, az drága…

Régi időkben meg hat-nyolc féle-
fajta bab volt minden családnál! Isten-
kém, ahogy válogattuk esténként!… 
Én úgy szerettem az ujjaim közt érez-
ni, akárha tarkabarka játékkal bíbelőd-
tem volna…

Először is volt a zöldbabnak való. 
Nem láttam én akkortájt zöld hüvelyű 
zöldbabot, még a sárga hüvelyű közt is 
megválogattuk, melyik nem szálkáso-
dik, melyik a húsosabb. Nagy gonddal 
osztályoztuk az ültetni való babokat.

Legkorábbinak a büdös kőbabot ül-
tettük. Gömbölyded, világosbarna sze-
mei mosolygósak, akár a galáris. Egy-
két órával az ültetés előtt beáztattuk, 
hogy szívja meg magát nedvességgel 
– kell a csírázáshoz – hamarébb kikel 
majd. Úgy harminc centi sorközzel irá-
nyoztuk a sorokat, a bokroknak meg a 
kerek kapa pontosan kiszabta a helyét: 
egy kapavágásnyira egy-egy bokor. 
Egy kapavágás nem mélyre, elég volt 
bőven nyolctíz centi mélység; a mé-
lyedésbe hat-nyolc szem bab. Egy-egy 
területet ültettünk zöldbabbal két hét 
különbségekkel, így egész nyáron fo-
lyamatosan volt friss, szedhető zöldba-
bunk. Április közepén kezdtük, hogy a 
májusi fagyosszentek ne tudjanak kárt 
tenni benne. Legjobb, ha eső előtt ke-
rül a földbe. A felszántott kert előké-
szítve várt, aztán ha nagyanya esőgya-
nús felhőt látott közeledni: „No gye-
rünk babot ültetni!” Volt, aki zöldbab-
nak a fekete-tarka hasúra esküdött, az 
a bőtermő.

Mi a fekete hasút ültettük szívesen, 
mert az egyaránt jó volt zöldbabnak is, 
száraz babnak is. Ez olyan fényes, olyan 
csillogó volt, akár a matyó lányok hun-
cut szeme!

Zöldbabnak csak bokorbabot, tőke 
babot. Mennél alacsonyabb, terjedelme-
sebb a bokra, annál szaporább termő. 
Ha jó idő járta, folyamatosan kötött a vi-
rágja, és többször is meg lehetett szedni. 
Jaj, de sok bajom volt a zöldbab szedé-
sével! Akárhogy vigyáztam, olyan köny-
nyen kijött gyökerestől. Csak meg ne lás-
sák a felnőttek, mert lesz akkor kapsz!

Bokorbab, de már szárazbab az Er-
zsi-bab. Már a leveléről meg lehetett 
ösmerni, melyik a másik. Persze gye-
rekkorban tapasztalat híján csak akkor 
tudtam különbséget tenni, ha éppen 
egymás mellett voltak. Egyike sárgá-
sabb, apróbb, hegyesebb levelű, míg a 
másik sötét, kövér, haragos zöld színű. 
Törékeny, pihés levelei terülve-borulva 
rejtették árnyékukban a megbúvó, hú-
sosodó-szemesedő hüvelyeket.

Erzsi-bab… Akár nyelvemen az err és 
a zsé, úgy peregnek tarka szemecskéi, 
parázsló-szétomló zamatát felidézőn.

A májbab. Szintén téli szárazbab. 
Szelíd, puha, haloványsága szerénysé-
get kölcsönzött neki. Mindenek között 
mégis ez volt a legkedveltebb, mert 
igen gyorsan puhára főtt. Aranybarna 
leve szürcsölni valóan finom volt akkor 
is, ha csak sóba-vízbe bab volt, minden 
rántás-bővítés nélkül.

A fehér babot sokan nem szerették, 
én sem kedveltem. Bárhogy készítet-
te el az ember, olyan szegény színű, 
sápadt leves vagy főzelék vált belőle. 
Meg egyébként is túl lisztes, amolyan 
szétmállós volt.

Juliska-bab. No, ez karósbab volt. A 
kerítés mellé szoktuk ültetni, hadd ka-
paszkodjék arra, ha akar. Mert ha nem 
volt támasztéka, akkor külön karókat 
kellett minden tőhöz leszúrni. Ez nyári 
bab, főleg kifejtőbab gyanánt fogyasz-
tottuk. Amikor már jól megszemese-
dett, és kezdett fonnyadni a héja, óri-
ási világos, sötét lilás-rózsaszínes ujj-
percnyi babszemek buggyantak, pön-
dörödtek ki kezünk alatt a hatalmasra 
nyúlt hüvelyekből.

A zöldbab rövid életű volt. Élete lejár-
ván, kiszedtük, és gyorsan mást ültet-
tünk a helyébe. Csak a magnakvalóhoz 
nem nyúltunk. Arról nem volt szabad 
szedni egyszer sem. Amikor beérett, 
különös gonddal, megtiszítva, kifejtve, 
külön-külön vászonzacskóban, kis sza-
kajtóban tettük el.

Zöldbabot a kertben, esetleg a fa-
luhoz közel fekvő földeken, szőlőben 
termesztettük. Száraz babot a kuko-
ricatáblákon, a kukoricasorok közé 
egy-egy sor bab is került. Szőlőla-
posra, gyakran a bakhátra is vetemé-
nyeztünk, hiszen sokat kellett ültet-
ni, hogy jövő újig kitartson. Rendsze-
rint szárastul került haza, hogy aztán 
a padlásfeljáróban, ámbitus alatt vár-
jon sorára, amíg a munka dandárja 
csitul a mezőkön. Ám, ha beköszön-
tött egy-egy esős nap, rögtön kap-
tuk is a sámlit, fejőszéket, három lábú 
széket – kinek mi jutott – és lekupo-
rodtunk babot fejteni. A kéz fürge já-
rása nyomán, ha lassan is, de szapo-
rodott a bab. Megvolt némelye egy 
véka is. Persze, ezt azonmód poro-
san, szöszmötösen tettük a padlás-
ra, szemházba. Aztán, ha sor került rá, 
akkor egy-egy főzetre valót tisztítot-
tunk meg aprólékosan, szemenként. 
Olykor tavasz felé már a zsizsikes sze-
met figyelve, nem akad-e közte min-
den gondosság ellenére is?

Az öregek naphosszat szívesen gub-
basztottak babot fejtegetve. Ha egye-
dül, el-elandalodtak a világ dolgain; ha 
meg többen, akkor trécseléssel múlat-
ták az időt. No, de a gyerekeknek fél óra 
múltán már büntetés volt az egyhelyt 
ülés! Bizsergett a lábuk egy jó nyarga-
lásra. Ránk is szólt öregapa: „No mi az? 
De be vagy sózva, viszked a feneked?” 
Erre megcondollottunk rendszerint, és 
egy ideig az öregek pletykás elszólása-
in édelegtünk.

Hallottad-e, az a Babszagjankó mire 
gondolja magát? A Pestának lyányát 
akarja feleségül kérnyi. Még mit nem? 
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Így akar magának fődet szerezni?” A 
babszag jelző nyilván a szegénységet 
jelentette. Bár az is meglehet, hogy mi-
vel a sok bab szelet csinál, arra vonat-
kozott a csípős elszólás.

Sógorom pajzánsága nem ismert 
határt. Ugratott is minket, gyereke-
ket. „Tudjátok-e, hogy fingik a babtól 
a lány?” Úgy, hogy „selyemsújtás”. A le-
gény, hogy „fedő rötty” és az öregem-
ber: „kender buh”. Pironkodva nevet-
géltünk az ízetlenkedő tréfán.

Az olyan játékokat, ahol nyerni lehe-
tett (szerencsejáték), mint mondjuk az 
ördög bibliája (kártya), babra játszot-
tuk, mindig. Bab volt épp elég a háznál. 
Egyike feketét, másika fehéret, a har-
madik tarkát választott.

Abból egy nagy marékkal maga elé 
tett az asztalra vagy nyáridőben a föld-
re, mert földre, küszöbre ülve játszot-
tunk. A játék folyamán az mutatta a 
szerencse járását, hogy a saját bab fo-
gyatkozott-e vagy a másikéból nyer-
tük. Éppúgy örültünk a nyeremény-
nek, akárha millió pénzt nyertünk vol-
na. A vesztes meg olyan igen nagyon 
nem búslakodott, mert a babot a já-
ték után mindig visszaraktuk a többi-
hez. Gondolom, ebből a szokásból ala-
kulhatott ki a figyelmeztető mondás, 
amikor komolyabb dolgok forogtak 
kockán, hogy: „Nem babra megy a já-
ték!”  Egy héten néha két ízben, de egy-
szer – leginkább pénteki napon – biz-
tosan babot főztünk. Mert mit főzzön 
a szegényember a hétnek hat hétköz-
napján? Krumpli, bab, káposzta. Nyá-
ron egy kis sóska, miegymás. Aztán 
megfordítva: Káposzta, krumpli, bab…

Így mondja az egyszeri nóta is:
Ha bemegyek a bableves csárdába,
Sárgarépa ott füttyögett magába.
Krumplileves veri össze bokáját,
Karalábé mondogassa nótáját.
Szegényember azzal múlatja magát, 

amije van. Bár a babot igen sokféle-
képpen lehetett készíteni, bizony meg-
esett szegény helyen, hogy még rántás 
is alig jutott rá. Majdhogynem csak só-
ba-vízbe főzték meg, de még így is ehe-
tő volt. Fenn is maradt a jelző a nagyon 
szegény emberre: „Sós babot eszik, vi-
zet iszik rája!”

Hogy mennyire olcsó ételnek szá-
mított a bab, az is mutatja, hogy sum-
másoknak majd mindennap azt adtak 
ebédre, vacsorára. Bele is szőtték keser-
ves dalaikba:

Kaló Pesta viszi a nagy bödön zsírt.
Utána ment Bori néni, nagyon sírt.
Ne ríj, Borink, nem a te pézed ára,
Sok summásnak nem jutott a babjára.
Intéző úr, a mindenit magának,
Egye meg a sűrejit a babjának!
Vagy egye meg vagy adja a kutyának,
Ne adja a szegény summáslyányoknak.

Nem mondhatom, volt olyan, hogy 
finom bablevest adtak, még kolbász is 
akadt imitt-amott benne. De ha a sum-
másgazda meg az intéző ellopta a ja-
vát, akkor csak megsavanyították egy 
csepp ecettel – úgyis tál étel volt.

Jaj, Istenem, teremtőm,
De beteg a szeretőm!
Babot főztem, nem eszik,
A leviből sem iszik.
Én Istenem, gyógyítsd meg,
Szerencsémre maraszd meg!

Babfejtés – unokával

A gyereksereg is hozzá volt idomul-
va a szokásokhoz. Déli harangszóra 
imigyen szólt a mondóka szövege:

Harangoznak délre,
De nem a bablére,
Békapecsenyére.
Azt mondja a gazda,
Megette a macska.

Olyannyira hozzátartozott az éle-
tünkhöz a bab, babszem, hogy a leg-
kisebb mértékegységnek vettük, ha 
egymástól falat kenyeret, bármit ku-
nyeráltunk: „No, adják egy kicsit… leg-
alább egy babszemnyit?!” Ezt a kö-
nyörgési módot őrzi egy közszájon 
forgó mese is. Hittük is, nem is az ef-
féle meséket, de bizonyos, hogy ezer-
szer végesvégighallgattam volna. 

(Folytatás a 24. oldalon)
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A babételek közül édes-emlékezetes 
nekem a tejes bableves. Talán mert csak 
egyszer főztünk ilyet évente. Pedig oly-
annyira finom volt, hogy igazán gyak-
rabban megettem volna. De hát a szokás 
az szokás! Ha az úgy diktálja, hogy kizá-
rólagosan karácsony böjtjén lehet főzni, 
akkor annak úgy kell lenni. Lehetséges, 
hogy pont ebben rejlett a varázsa?

Karácsony böjtjén ebédig még a gye-
rekek sem ehettek semmit. Szigorúan 
be kellett ezt tartani. Ami annál kegyet-
lenebb próba volt nekünk gyerekek-
nek, mert ekkor folyt nagyban a kará-
csonyi sütés-főzés. Az étvágy a tilalmas 
dologra úgyis mindig nagyobb, hát ha 
még csiklandozza a sok illatos konyhai 
látvány… Annyit azért mindig könyö-
rültek rajtunk a felnőttek – talán önma-
gukon is –, hogy már délelőtt tizenegy, 
fél tizenkettőkor megebédelhettünk.

Előző este megtisztítottunk vagy 
egy liter Erzsi-babot. Megmostuk, be-
áztattuk. Áztatás nélkül órákig főzhe-
ti az ember a babféléket, mégsem lesz 
puha. No, másnap már reggel odaké-
szítette nagyanya nagy fazékba a ba-
bot, de nem úgy, mint máskor. Most 
csak sárgarépát tett bele, meg jócskán 
sót. Annyi vizet rá, hogy úgy kétujjnyi-
val ellepje a babot. Mikor felforrt, las-
sú tűznél addig főzte, míg a babsze-
mek kipukkadtak a nagy fövésre. De 
szívesen, gyakran ellenőriztem, meg-
főtt-e már?... Jó ürügy volt egy kis tor-
koskodásra. Sok gazdasszony egy kés-
hegynyi szódabikarbónát tesz a babba, 
hogy hamarébb puhára főjön, de a jó-
féle babot nem szükséges ilyennel ser-
kenteni, parázsra fő anélkül is.

Ha a bab már szétomlott a szájban, 
olyan puha volt, levette a lángról, és 
előzőleg megmelegített tejjel felöntöt-
te bő lére. Hideg tejet semmiképp nem 
szabad forró főtt babhoz adni, mert 
azon nyomban megkeményednek a 
szemek, akár a kavics. Ezzel a tejlével 
még egyet rottyantott rajta, és már ké-
szen is volt a karácsonyváró böjti leves.

Öblös vastányérból ettünk még ak-
koriban, kerek vaskanállal. Belefért tá-
nyéronként majd egy liter leves. Ott 
nyüzsögtünk az asztalhoz ülve, türel-
metlenül várva, hogy a tűzforró étel le-
hűljön egy kicsit. Miközben kanállal ke-
vergettük, fújtuk, nagy igyekezetünk-
ben bőszen kalimpált a lábunk. Ez vi-
szont nagyon nagy illetlenségnek, fő-

benjáró bűnnek számított a megterí-
tett asztalnál. Rögtön ránk ripakodtak: 
„Ne harangozz az ördögnek!”

Hogy hova fért a kis gyerekpucorba 
az a rengeteg nagy tányér leves, nem 
tudhatom, de elfogyott mindegyikünk-
nek az utolsó kanálig.

A néphiedelem szerint ezután, ka-
rácsony és újév között, semmiféle sze-
meset – babot, borsót, lencsét, kukori-
cát – nem szabad fogyasztani, mert ak-
kor nyáron aratásnál annyi kelés jön az 
arcára.

Legjobban füstölt hússal szerették a 
bablevest az emberek, mármint a fér-
fiemberek. De hát a húst arra tartogat-
tuk, mikor a határban kemény mun-
kák voltak. Ilyenkor, ha beáztattuk a 
megmosott babot, a füstölt húst meg 
ki kellett áztatni – mosni, mert igen-
igen sós volt az. Ha úgy főztük volna 
meg, elsózta volna a levest. Először a 
húst tettük oda főni. Amikor felforrt, 
bezöldségeltük, hozzátettük a babot. 
Köménymagot, borsot adtunk fűszer-
nek. Hagymás-lisztes rántással adtuk 
meg a végső formáját, úgy, hogy ami-
kor rózsaszínűre pirult a rántás, színes 
paprikát tettünk hozzá, majd babléből 
tettünk rá, és lyukas kanálon átszűr-
tük, hogy a hagymadarabok ne kerül-
jenek a levesbe. Ízlés szerint egy kis 
erős paprikát, csöves paprikát is lehet 
belefőzni. Ezt a fölöttébb laktató le-
vest vittük ki a mezőn dolgozóknak, 
kiegészítve valamiféle sülttészta-fé-
lével: bélessel, herőcével.

Mikor a nap állása delet muta-
tott, megszólalt nagyapa: „Hármat 
fittyentett a lilik, megennénk má, ha 
vóna mit!” De már akkor édesanyám se-
rényen bogozta a batyu csombékját, 
amiben kihozta az ebédet. Így hát nem 
esett csorba a gazdasszony becsületén.

Az a híres savanyú bableves! Úgy 
mondják, bablevest mindenki tud főz-
ni, mert azt nem lehet elrontani. Ha 
csupán sós vízben fő a bab, úgy is ehe-
tő… Van benne valami igazság, ám az 
is igaz, hogy vannak ételek, melyek 
nagyban főzve jobb ízűek, mint kis 
adagban. Ezek közé sorolható a bab, 
borsó, lencse.

A savanyú bableves nem más, mint 
hogy a sós vízben puhára főtt babra 
lisztes rántást teszünk, és kevés ecet-
tel kellemesen savanyítjuk. A bab 
nem könnyű étel, savanykásan köny-
nyebben emészthető. A sárgabor-

só- és lencseleves ugyanígy készül, de 
abba nem teszünk ecetet. A lencsé-
nek olyan hatalmasan eluralkodó sza-
ga van, ezért – no meg azért is, mert 
körülményes volt termeszteni – nem 
főztük túl gyakran. Amikor mégis asz-
talra került, nagy biztatást kaptunk mi, 
lányok: „Aki lencsét eszik, megszépül!” 
Jó lett volna hinni ebben, de erősen 
kétségbe vontuk az igazát.

Ismertük a Bibliából azt a történetet 
is, mely szerint Ézsau eladta elsőszü-
lött jogát Jákobnak egy tál lencséért. 
Azt magamban máig sem tisztáztam, 
hogy olyan finom-e a lencse, avagy 
annyira sokat érő. De az is lehet, hogy 
Ézsau csak nagyon éhes volt… A mon-
dás mindenesetre úgy maradt fenn, 
hogy: „Eladta magát egy tál lencséért” 
– meggondolatlanul és olcsón elköte-
lezte magát.

A lencsét jól át kellett válogatni, 
mert csépléskor mindenféle giz-gaz 
magja benne maradt, sőt apró kavics 
és földdarabkák, szakasztott, mint a 
lencseszemek, és csak az ember szá-
jában derült ki, hogy mégsem len-
cse. Ebből ered bizonyosan, mikor azt 
mondják: „Lencse se lencse minden-
kor!” (A látszat csal.)

Sok baja lehetett a lencsével a pa-
rasztembernek, mert gyakran emleget-
te hasonlataiban: „Lencseszem a csiz-
mában hegynél is nagyobb!” (Az érzi a 
baj nagyságát, akit sújt, nem, aki mesz-
sziről nézi.)

Ha valaki kételkedett a dolgok való-
diságában: „Hiszem, Uram, hogy lencse, 
mert lapos”!

A nóta szerint a lencse gyakran zsi-
zsikes:
Nincsen olyan lencse, 

 kiben zsizsik nincsen,
Olyan legény sincsen, 

 kiben hiba nincsen.
A csillagos ég, jaj de magos ég,
Mondd meg rózsám, szeretsz-e még?

De ha már a hüvelyeseknél vagyunk, 
a borsó is közkedvelt volt a mondások-
ban.

Az értelmetlen, haszontalan munká-
ra mondták, hogy: „Borsót gömbölyít.” 
Ha meg eredmény nélkül járt az igye-
kezet: „Akár a falra hányt borsó!”

Megint máskor, ha megunták már a 
sok szegényes eledelt: „Lencse, borsó, 
kása, mind Isten áldása.” (Nem szabad 
lebecsülni azt sem.)

(Folytatás a 23. oldalról)
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BAB-, BORSÓ- ÉS LENCSEÉTELEK

Bableves malac körmével
Fél kiló babot sós, zöldséges vízben 

félig megfőzzük. Ekkor hozzáteszünk 
fél kiló malackörmöt (esetleg fülét, 
farkát) és tovább főzzük, míg telje-
sen megpuhul. Reszelt vereshagymá-
val paprikás rántást készítünk – saját 
ízlés szerint pici liszttel – ezzel sűrítve 
a levest. Csipetkével főzve, de anélkül 
is fogyasztható. Tálalásnál lehet tejfel-
lel gazdagítani. Ha nem kapunk ma-
lackörmöt, karikára vágott kolbásszal 
is lehet készíteni.

Egyszerű szárazbab-főzelék
A megtisztított, megmosott babot 

még előző este hideg vízbe beáztat-
juk. Másnap megpótoljuk a vizet, hogy 
jól ellepje a babot. Sóval ízlés szerint 
ízesítjük. Egy-másfél óra alatt fő puhá-
ra. Közben egy nagy fej vereshagymát 
apróra vágunk, kissé több olajon vagy 
zsíron egy-két evőkanálnyi liszttel rán-
tást készítünk. Színes paprikát adunk 
hozzá. Apránként felengedjük a rán-
tást, hogy ne legyen csomós és hozzá-
keverjük a babhoz. A rántással együtt 
még pár percig tovább főzzük. Tálalás 
előtt még hagymás zsírral megdíszít-
hetjük a tetejét.

Babfasírt
A babot sós vízben puhára főzzük. 

Krumplinyomón áttörjük. Tejbe ázta-
tott zsemlyével, tojással és apróra vá-
gott, zsírban pirított hagymával össze-
dolgozzuk; sóval, borssal ízlés szerint 
fűszerezzük. Lapos pogácsákat for-
mázunk, majd ezeket lisztbe, tojásba, 
morzsába mártogatva, bő, forró olaj-
ban vagy zsírban kisütjük. Melegen 
fogyasztjuk.

Zöldbabfőzelék
Zsenge zöldbabot szedünk vagy ve-

szünk, ami még nem szálkás. Két végén 
a hüvelyeket lecsípjük, majd ujjperc-
nyi darabkákra vagdaljuk. Két vízben 
is megmossuk. Vizet forralunk és ab-
ban tesszük fel főni a babot, így hama-
rabb puhára fő. Sóval és kevés cukorral 
ízesítjük. Először egy evőkanál lisztből 
tejjel habarást készítünk és felenged-
ve hozzá elegyítjük a babhoz, majd egy 
tojásnyi vajon még egy kanál lisztet ró-
zsaszínűre pirítunk. Késhegynyi színes 
paprikával színt adunk bele, és aprán-
ként felengedve a bab levével, ezt is 
hozzákeverjük. Kicsit még forraljuk. Tá-
lalásnál öreg (sűrű) tejfellel díszítjük.

Zöldborsófőzelék
A kifejtett cukorborsót vagy velő-

borsót még megmossuk. A lábas alján 
megolvasztunk egy diónyi vajat, erre 
tesszük a megmosott borsót. Sót és ke-
vés cukrot szórunk rá, és fél deci vizet. 
Lassú tűznél abáljuk, míg a borsó hara-
gos zöld színt kap. Ekkor engedjük fel 
levére. Habarva, rántva a legízletesebb, 
akár a zöldbab.

Zöldbab eltéve
1. A zöldbabot megtisztítjuk a vége-

itől és a szálkáitól, de egészben hagy-
juk. Tészta módjára sós vízben kifőz-
zük. Szitára téve jól lecsurgatjuk a le-
vét, aztán zsákvarrótű (nagyobb varró-
tű) segítségével vékony spárgára fűz-
zük. Erős napon, jó szellős helyen telje-
sen kiszárítjuk. Mikor kiszáradt, zacskó-
ba vagy dobozba rakjuk és hűvös, szel-
lős helyre tesszük. Használat előtt ala-
posan megmossuk, és vízben áztatjuk.

2. A babot megtisztítjuk szálkáitól, 
tetszés szerinti darabokra vagdaljuk 
és gyengén sós vízben megfőzzük, de 
szét ne főjön, épp csak megpuhuljon! 
Üvegekbe rakjuk és leöntjük a sós lével, 
hogy ellepje, amiben főtt. Légmente-
sen lekötjük celofánnal és egy óra hosz-
szat kigőzöljük. Elég, ha nyomban me-
legen párnák közé rakjuk. Ezt a kigő-
zölést harmadnap megismételjük: az 
üvegeket tepsibe sorakoztatjuk, alá ön-
tünk egy ujjnyi hideg vizet, úgy tesszük 
a tűzre és forrósítjuk át. Ismét egy órán 
keresztül gőzöljük.

3. A fiatal, gyenge mindenképpen 
frissen szedett zöldbabot megtisztítjuk 
szálkáitól, végeit lecsípjük és összeda-

raboljuk. Megmosva üvegekbe rakjuk, 
rétegesen, sóval: egy kiló babhoz tizen-
öt-húsz deka sót számítunk. Ha az üveg 
majdnem tele lett – egyujjnyit hagyunk 
ki – felöntjük felforralt, de lehűtött víz-
zel. Légmentesen lekötjük, és hűvös 
szellős helyre rakjuk.

4. A frissen szedett gyenge zöldbabot 
egészben hagyva – végeit sem vágjuk 
le! - kissé besózzuk, és pár órányit állni 
hagyjuk. Üvegekbe rakjuk, egy üvegbe 
annyit, amennyit egyszerre elhaszná-
lunk, mert felbontva nem áll el. Három-
ujjnyi babréteg után mindig egyujjnyi 
sóréteg, amíg az üveg meg nem telik. 
A legtetejére egy-két kanál olvasztott 
zsírt öntünk, ez zárja el a levegőtől, de 
még le is kötjük. Az üvegeket hűvös he-
lyen tartsuk!

Cukorborsó eltéve
1. A kifejtett zöldborsót cukros-sós 

vízben tészta módjára kifőzzük. Szitára 
rakva lecsurgatjuk róla a vizet, és erős 
napon kipergetve megszárítjuk. Mikor 
tökéletesen száraz, tüllzacskóba rakjuk, 
és hűvös, szellős helyen felakasztjuk. 

2. A frissen szedett, kifejtett, gondo-
san válogatott, fiatal zöldborsót gyen-
gén sós vízben egyszer felforraljuk, 
aztán szitán lecsurgatjuk róla a vizet, 
majd folyton rázogatva szorosan tele-
rakjuk az üvegeket úgy, hogy egyujjnyi 
üres hely maradjon. Ez után minden 
egyes üvegre egy csapott evőkanál tö-
rött cukrot szórunk, felöntjük forrásban 
lévő, gyengén sózott vízzel, és az üve-
get légmentesen lezárva, fél óra hosz-
szat gőzöljük. Ezt a gőzölést harmad-
nap megismételjük.

Sütni-főzni nem nehéz, ha van hozzá elég pénz – hirdette egy régi falvédő. Ha van elég 
pénz, vagy elég alapanyag – például bab –, akkor már nem marad éhes az ember
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Szabó Bogár Imre versei

Balassi Bálintnak
Hallod-e, Gyarmati jó Balassi Bálint,
 drága régi ősöm,
de sokat gondolok mostanában rád itt,
 szinte minden őszön,
szinte minden őszön, szinte minden nyáron,
 őszies nyári esten,
mikor sok zengő szó illeg-billeg számon
 tollhegyemre lesve.

Haj, te, régen rég volt szerelmes csavargó
 büszke, bukott főúr,
vérében fetrengő, tört lábú magyar ló,
 magyar szó-szökőkút,
ülj ide mellém most, itt a tollam, tessék:
 írd meg azt a verset,
amelyet elhagytál Esztergom váránál,
 amikor elestél.

Mondd el, hogy Júlia nem volt igaz: áldott
 nem volt hozzád értő,
bágyadt mosolyában, a szája sarkában
 volt valami sértő.
Nem álmodott soha gyötrő tüzes álmot
 az a báni asszony,
jó szót sem találtál annál az asszonynál,
 amivel marasszon.

Mondd el, hogy Júlia nem volt igaz, áldott,
 te is csak nevetted!
Cőliát szeretted, Cőlia imádott,
 örült a nevednek,
örült, ha meglátott, a jöttödet leste,
 lovad léptét várta,
megfeszült a melle, megfeszült a teste
 lenge szál ruhában.

Ráró szárnyon járó tüzes csataménnel
 vágtattál elébe,
ruháját szaggattad reszkető két kézzel,
 s bújtál az ölébe.
Ahogy ajka szétnyílt: vele volt az Isten,
 maga volt az élet,
tömör combjai közt meg is haltál szinte,
 hogyha megölelted.

Valld be, hogy Júlia csak a versre volt jó,
 s nem a vers volt érte,
mondd el, hogy előtte kongó üres hordók,
 mások hulltak térdre.
Te csak meghajtottad kicsit fejed, térded,
 amint az szokás volt,
s máris messze voltál: édes Cőliádnál
 várt rád a pohár bor!

Mikor pedig jártál a lengyel határnál,
 szűz leányra leltél,
megcsókoltad száját, körte melle táját,
 s hagytad, hadd érjen még.
Édes hazád sorsán, magyar pusztulásán
 fájt a szíved akkor,
csak az egy Istenben s villogó vitézben
 volt a bizodalmod.

Mestere a szónak, hagyd meg az utódnak,
 jó Balassi Bálint,
hogy a szerelemben, versben, vitézségben
 csak az ember számít.
Kóbor vagy nem kóbor, nincstelen vagy vajda,
 főúr avagy szolga:
az életet élni, a halált legyőzni:
 ez az ember dolga.

Csak az kell
Nem kell nekünk
se Párizs,
 se Róma,
 se Moszkva,
 se Berlin,
sem pedig Washington.

Az kell nekünk
ne hazudjuk
ki magunkat
 saját igazunkból.

A világtól távol Fridél Lajos grafikája
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Mindeneknek megvan a maga el-
rendelt ideje. Annak is, hogy most eb-
ben az időmetszetben emlékezünk 
Domján Józsefre, és életútjának, élet-
művének felidézésével, elemzésé-
vel keressük és megerősítjük helyét a 
magyar képzőművészet folyamában.

Ahogyan a művészetben is szüksé-
günk van egy bizonyos távolságtar-
tásra az eredeti élménytől, hogy egy-
általán a formaadást megkísérelhes-
sük, ugyanúgy a művek, az életművek 
megítélésénél is szükséges ez a távol-
ság, hogy kellő rálátással, időben és 
korban, az adott történelmi és társa-
dalmi viszonyokat is figyelembe véve 
helyesen tudjunk ítélkezni a teremtett 
értékek felől.

Domján József helyének és munkás-
ságának ambivalens megítélése itthon, 
elsősorban életútjának viszontagságai-
ból, a grafikához való különleges viszo-
nyából, és nem utolsó sorban az akko-
ri hatalom számára váratlan emigráció-
jából fakadt. Ha munkásságának a ma-
gyarországi művészettel való érintke-
zését keressük, elsősorban a pályakez-
désének 1956-ig tartó időszakát, a fa-
metszéssel való sorsszerű találkozását, 
a már hazán kívül kiteljesedő művésze-
tét reprezentáló, hazatérő alkotásainak 
magyarországi fogadtatását, hatását 
érdemes számba venni. Ehhez nagy se-
gítséget adnak ránk hagyott művein és 
a róla szóló írásokon túl, a Domján Eve-
lin: Faragot képek c. könyvében idézett 
visszaemlékezései, vallomásai.

A magyar rajzművészet, grafika há-
ború utáni történetében az 1945–1948 
közötti időszakban, a szakirodalom sze-
rint elsősorban az európai iskolás festők 
rajzai képviselik az új magyar rajzművé-

Domján József és a magyar grafika

szetet. Bálint Endre, Bán Béla, Korniss 
Dezső, valamint a műkritikus Kállai 
Ernő köré csoportosuló nonfiguratívok 
– Gyarmathy Tihamér, Lossonczy Ta-
más, Martyn Ferenc, Marosán Gyula, 
Zemplényi Magda – absztrakt kompozí-
cióit, továbbá Bene Géza, Czimra Gyula, 
Gadányi Jenő rajzait tartják korszakal-
kotó jelentőségűnek. Ide sorolják Szalay 
Lajos és Koffán Károly munkásságát is, 
valamint Varga Nándor Lajos tónusos, 
rembrandti tradíciókra épülő művésze-
tét, iskoláját.  E sokszínűséget azonban 
az 1950-es évek normatív kulturális irá-
nyítása könyörtelenül felszámolta. A kor 
ízlését, a hivatalos kultúrpolitikai elvárá-
sok, a szocialista építést az irányelvek-
nek megfelelően propagandisztikusan 
ábrázolás határozta meg. (1)

A fordulat éve után, így az ötve-
nes években a személyi kultuszból, a 
zsdánovi esztétikából fakadó norma-
tív elvárásokkal terhelt, a festészetben 

a patetikus naturalizmust trónra eme-
lő kultúrpolitika a szocialista realiz-
must, mint irányzatot és egyben alko-
tói magatartást minden művészeti ág-
ban megkövetelte. A grafikát, mint de-
mokratikus műfajt olcsósága, sokszo-
rosíthatósága, a nép számára könnyen 
elérhető volta miatt tartotta fontosnak. 
Ideológiai elvárásokat fogalmazott 
meg a művek témaválasztásával, meg-
formáltságával szemben. Mindezek ha-
tása mély nyomokat hagyott, és még 
az 56-os forradalom utáni évtizedek-
ben is érzékelhető, amikor már elkez-
dődött a magyar grafika reneszánsza.

Domján József akkor emigrált egy hí-
ján ötvenévesen az országból, amikor a 
tragikus forradalom után paradoxnak 
tűnő módon, de elkezdődik a magyar 
grafika megújulása és az új szemléle-
tű sokszorosító grafika az 1950-es évek 
második felében, majd az ezt követő 
évtized elején kiteljesedik.

Domján József művészetével talán 
ebből fakadóan, igen szerényen fog-
lalkozik a magyarországi szakiroda-
lom. Németh Lajos az 1972-ben megje-
lent „Modern magyar művészet” c. alap-
könyvnek számító munkájában nem is 
említi nevét. Solymár István viszont igen, 
a „Mai magyar rajzművészet” c. albumba 
írt tanulmányában. A könyv megjelené-
sének inspirátora a Magyar Nemzeti Ga-
lériában 1968-ban megrendezett Mai 
magyar grafika c. kiállítás volt. Solymár 
számba véve a magyar grafika vonula-
tait, és az összképhez hiányát állapítja 
meg az olyan külhonban alkotó művé-
szeknek, mint Vásárhelyi Viktor, Peterdi 
Gábor, Domján József, Nagy Imre, Gy. 
Szabó Béla, Feszt László…” (2)

Domján, aki Aba Novák szabadis-
kolás évei után 1934-től hét éven át a 
Képzőművészeti Főiskola hallgatója és 
előbb Rudnay, majd Szőnyi növendék-
ként festő szakon végezte tanulmánya-
it, maga is beszámol a grafikával való 
sorsszerű találkozásáról. Életrajzi írásá-
ban így emlékezik: „A mai napig nem 
tudtam meg, ki és mit értett félre, de úgy 
tudták, hogy én fametszeteket állítottam 
ki Északon – és ha ott jó volt, akkor Buda-
pesten is be kell mutatni. 

Tájhazánk értékei

Domján József, Munkácsy- és Kossuth díjas művész
(1907. március 15. Budapest – 1992 New York)
Főiskolai éveit a Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskolán töltötte. Hat 

hónapig Kínában élt, ahol az ősi fametszés tudományát tanulmányozta. 
Munkásságért elnyerte a „színes fametszetkészítés mestere” címet, melyet 
100 évente egyszer adnak ki. Az 1956-os forradalom után New York közelé-
ben telepedett le feleségével, Domján Evelinnel, aki fél évszázadon át volt 
társa és legnagyobb segítsége a művésznek. Élete során több mint 500 ki-
állítást rendezett a világ minden táján.

(Folytatás a 28. oldalon)
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Augusztus utolsó hónapjaiban érkez-
tem haza, (a svédországi egy éves tanul-
mányútról van szó) most szeptember 
eleje volt: mondták decemberben nyílik 
a kiállításom a régi Műcsarnokban…A 
főiskolán, hogy jegyet kapjak, csinál-
tam már egy pici fametszetet...A kiál-
lítás 1948 decemberében nyílt meg a 
Műcsarnokban, Budapesten – így let-
tem fametsző. A főiskola grafikai osztá-
lyán nem voltam kedvenc.” (3)

A harminc, feleségével Evelinnel rö-
vid idő alatt közösen faragott dúcok 
között volt az a moszatot és halakat áb-
rázoló színes ősnyomat, amelyre maga 
is nosztalgikusan emlékezett, innen da-
tálva a színes fametszeteinek történe-
tét. A többi mű fekete rajzos dúccal, 
alányomásos metszet volt. A témavá-
lasztásaival is sikert aratott, hiszen a la-
pok egy részéhez, átélt munkásévei és 
az ország újjáépítése jelentették az ih-
lető forrást, amit a művek címei is je-
leztek: Állványozás a Lánchídon, Híd-
építők, Épülő vasúti híd, Hídtraverzek, 
Az újjáépülő Lánchíd, Martin-kemence, 
Acélöntés. 

A kritika a festői grafika érdekes 
megnyilvánulásainak tartotta őket, 
amelyben az alkotó „kissé bátrabban 
érvényesíti igazi fantáziáját”. Felmen-
tést is ad ugyanakkor az elvárt natura-
lista formaadás alól: „Az egészséges fan-
tázia nem áll ellentétben a szocialista re-
alizmussal.” (4)

 Domjánt, a gyors politikai ízű elis-
merések (Munkácsy díj, 1955; Kossuth 
díj 1956.), műveinek megformáltsága, 
a hagyományos magasnyomású grafi-
kai technika megtartva-megújító me-
rész változtatásai, újításai, a festéke-
zés és a nyomtatás tradícióinak felül-
írása, különcnek számító viselkedé-
se miatt, nem fogadta osztatlan elis-
merés a grafikus társak körében. Az 
1955-ben rendezett Ernst Múzeum-
beli összegző tárlatán, - ahogyan visz-
szaemlékezik- volt egy kis terem, ahol 
tenyérnyi fantáziamadarak, galam-
bok, mezőcsáti butéliák madarai sze-
repeltek a nyomatokon. Koffán, a gra-
fika tanára és madarász, azt mondta: 
„Domján madaraiból hiányzik a csont-
váz. Semmilyen madár csontváza nem 
illene ezekbe a madarakba.” Barcsay 
pedig így fogalmazott, valahányszor 
találkozott vele: „Baj van az anatómi-
ával!” 

Önmaga ezeket 
a maliíciózus meg-
jegyzéseket úgy 
könyvelte el ma-
gában: „Ha megfo-
gadtam volna kri-
tikájukat, nem lett 
volna művész belő-
lem.” (5)

Pikantériája a 
sorsnak, hogy eb-
ben a politikai vá-
kuumban kerül ki-
adásra Barcsay 
rajzkönyve: a Mű-
vészeti anatómia 
(1953) és Domján 
grafikai sorozatai, 
albuma is: a Tol-
di- és a Buda Nagy 
Antal (1952), a vi-
r á g s o r o z a t á b ó l 
készült naptár a 
Medimpex kiadá-
sában (1954), és a 
Hunyadi című al-
bum (1955).

Domján való-
ban makacs követ-
kezetességgel ra-
gaszkodott saját belső értékrendjéhez, 
ehhez igazította alkotói szándékát, és 
az alkotási módot. Mesterei egyénisé-
gére és a korrektúrákra élete végéig 
emlékszik, de igazán – mint kiderül – a 
főiskolás évek alatt, nem is nagyon tud-
tak vele mit kezdeni.

Rudnay és Szőnyi festő-karakteré-
nek hatását nem is lehet, vagy csak 
igen nagy áttételekkel lehet tetten érni 
munkásságában. A plein air festéshez 
való viszonya is érdekes volt. A termé-
szet megfigyeléséből leszűrt tapaszta-
latokat sajátos módon fogadta be, ér-
telmezte és összegezte. Ennek a maga-
tartásnak kialakulását nem csupán al-
kati adottságai, hanem életének alaku-
lása, a felnevelő ifjúkor tapasztalatai is 
bizonyára befolyásolták. 

„Tizennégy év kemény lakatosság 
után kerültem Aba Novák szabadisko-
lájába„– írja. 

Először a Pesti Hírlap színes vasár-
napi mellékleteinek borítóit, majd 19. 
századi művészet színes reprodukció-
kon megjelenő csendéleteit, tájképe-
it másolja. A természet utáni rajzolást, 
festést csak később fedezi fel magának, 
melyről így emlékezik: „Jóval később 

léptem ki a természetbe. Ha kirándulni 
mentem, fehér lapokat tűztem össze, - 
ez lett a vázlatfüzet-, és leültem rajzol-
ni. Hegyvonulatokat rajzoltam, előtér-
ben virágokkal, amelyek ugyan nem ott 
nőttek, de én átültettem őket. Szeret-
tem virágokat rajzolni, mert nem sza-
ladtak el és szerettem a görcsös fákat is. 
A kis rajzok gyarapodtak, akvarellek is 
bekerültek a kis füzetbe – a természet-
ből a vonalakat vettem át, a szín belő-
lem jött.” (6)

A belülről fakadó látomásos színek-
hez való ragaszkodása, az alkotásnak 
mély intuíciókra építő ereje zárkózott-
ságot követel, és ehhez a zárkózottság-
hoz a képek készítése során ragaszko-
dott. Már fiatal korában is, amikor még 
saját szavaival élve „már nem voltam 
munkás, még nem voltam művész” a ké-
peket zárt helyen festette. Igy volt ez 
jóval később is, amikor a főiskola nagy-
bányai nyári telepén dolgozik. „Nem 
szerettem szabadban festeni…Hetekig 
csak jártam a vidéket, ültem a város fö-
lött a hegy oldalában és néztem a nap-
lementét. A többiek minden nap kimen-
tek reggel, felállították az állványt egy ut-
casarkon, este bejöttek az eredménnyel, 
azt tárgyalták…Végül megkértem az is-

(Folytatás a 27. oldalról)

Fametszet a „Madarak” sorozatból  
A Sárospataki Képtár tulajdona
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kola igazgatóját, adjon egy osztályter-
met, hogy dolgozhassak…Reggeltől es-
tig ki sem mozdultam, bezártam az aj-
tót, ebédelni sem mentem, nem enged-
tem be senkit. Mire lejárt az idő, egy ki-
állításra való olajkép készült el, vagy hu-
szonöt darab. Kiállították Nagybányán 
az őszi tárlaton.” (7)

Domjánt még a plein air-ben festés 
szabadsága, a természet szín és fény-
viszonylatainak varázsa sem tántorítot-
ta el alkotói módszerétől. A színekhez 
való intuitív viszonya, grafikai munkás-
ságának is alapját jelentette. Famet-
szeteinél bár lényegesnek tekinti a raj-
zos dúcot, de számára mégis azok fes-
tékezése, a nyomtatásban rejlő érzé-
keny megoldások még nagyobb fon-
tossággal bírnak. A pasztell technika 
iránti vonzalmát a grafikában is érez-
hetjük, hiszen a finom porokból az egy 
képhez, vagy egy grafikához készített 
festék mindkét műfajban ugyanaz. „A 
metszeteket mindig kézzel, hüvelykujjal 
nyomtatom – írja – Így érzékelem leg-
jobban mennyi festék kerül a papírra a 
dúcról (a dúcra ecsettel viszem fel a szí-
neket). A papír a legjobb japán termék. A 
festéket magam keverem, különféle po-
rokból. A kötőanyag pipacsmagolaj és 
francia terpentin. Az anyaggal nem sza-
bad takarékoskodni, az csak a legjobb le-
het.” (8)

A színes fametszet készítésének 
módját is leghitelesebben saját szava-
ival idézhetjük fel:

„Amikor színes fametszetet készítek, 
a fadúcokat festékezem: „nyomatot” 
készítek, de ez nem nyomat - ez ihletett 
színjáték és nagyon nehéz megismé-
telni ugyanazt a színhatást a második 
nyomatnál. Úgy mondják: „Domján fa-
dúcokkal fest”. Ma már születnek olyan 
színes fametszetek, ahol a szín nem 
követi a formát, attól független életet 
él… Időnként azt hallom, hogyha fes-
tek, minek akkor a fametszet? Egy mű-
fajt kellett kialakítani. Sikerült a világ-
ra hozni, ami nem volt még előttem. A 
fekete fametszetet is szeretem, de mi-
kor hozzájutok, hogy színbe ültessem 
át, az nekem ünnepnap, amiért érde-
mes élni.” (9) 

Domján valóban őstehetség volt, 
ahogyan barátai és ismerősei is meg-
állapították, mikor megnézték az 1933-
ban egy évig remeteként élve, a Ba-
konyban készített nonfiguratív kom-
pozícióit. „Ne tanuljon Domján semmit, 
- mondták – maradjon meg őstehetség-

nek, így nem fogja elveszteni hamvassá-
gát, újszerűségét” (10)

Domján a főiskolai tanulmányok köz-
ben és abszolválása után is folytatta a 
színfantázia-képek készítését. Ezekkel 
szerepelt a Spirituális Művészek Kiál-
lításán is a Nemzeti Szalonban. Viszo-
nyát a festéshez és a grafikához jól pél-
dázzák gondolatai: „A pasztellképektől 
mindig nehezemre esett megválni, fájt 
ha eladtam egyet. A színes fametszet 
csoda: a művész számára lehetséges 
megismételni egy művet; újra előadni, 
mint egy zenedarabot. Beleszerettem a 
fába…” Amikor az első fametszeteket 
csináltam 1948-ban, a régi Műcsarnok 
épületében megrendezett első magyar-
országi kiállításomra, a harminc famet-
szetből tizenkettő a Hoffer és Schranz-
beli élményekből fakadt. 

Egy sorozat szikrázó acél: ezek a mai 
napig is jók, nem veszett kárba az ott el-
töltött idő…A rajzos dúcok a kokillák-
ról, az izzó acélrúdról, a szikrázó csil-
lagszóró tűzijátékról, még megtalálha-
tók a sárospataki Domján-házban. Azt 
hiszem a rajzos dúcot színben festékez-
ve –az akkori fekete helyett- izgalmas új 
műveket tudnék belőlük alkotni.” (11)

Rudnay Gyula hosszan nézte egy 
korrektúra alkalmával sötét színek-
ből felépített, közepén fekete négy-
szöget ábrázoló kis pasztelljét az el-
sős Domjánnak, és végül is azt mondta: 
„Ide kell eljutnia, de addig még nagyon 
sokat kell tanulnia.”

Domján vállalta a munkát és a tanu-
lást. Életútjával, műveivel igazolta azt a 
bölcsességet is, amit még a 19. század-
ból az angol költő és drámaíró Robert 
Browning hagyott ránk: „A művészet-
ben mindent megtehetsz, csak egy a fon-
tos: tudd, hogy szereted – és sok fáradság 
míg ezt megtudod.”

Domján József munkássága itthon 
1977-ben kerül igazán újra reflektor-
fénybe, amikor életművének egy ré-
szét a kiváló énekművész, lokálpatrió-
ta, képtár alapító pataki diák Béres Fe-
renc kezdeményezésére Sárospatak-
ra kerül. Publicitást kap ugyan az ado-
mányozás, a kiállításnak is közönségsi-
kere van, de szakmai körökben a lokális 
írásokon túl nincs próbálkozás az élet-
mű értékelésére. Kuriózumnak tekin-
tik ugyan, de mindenki tudomásul ve-
szi, – ahogyan Sós Péter János írja élet-
rajzi kötetének előszavában –, hogy 
Domján József már kiszakadt a magyar 

művészetből, ő az USA sokszínű művé-
szeti palettáját gazdagítja. 

De ugyan ő hívja fel a figyelmet arra 
is, hogy bár munkássága nem befo-
lyásolta a magyar képzőművészet tö-
rekvéseit, de színes fametszetein, kár-
pitjain, a magyar népi hagyományok 
újra fogalmazásával, megőrzésével, és 
ezeknek a nemzetközi művészeti élet-
be való betagozódásával, sokat tett a 
magyar kultúra elismertségéért.

Mindeneknek megvan a maga el-
rendelt ideje. Annak is, hogy most 
ebben az időmetszetben Domján Jó-
zsefre emlékezünk és példáján fel-
hívjuk a figyelmet arra, hogy a ma-
gyar művészet több a magyarországi 
művészetnél. Adósa a magyar művé-
szettörténet azoknak, akik magyar-
ságukat vállalva az itthonról elvitt 
magból ugyan más és más földrajzi 
és társadalmi környezetben, más ha-
tásoknak kitéve, de terebélyes élet-
művet teremtettek és gondoztak. 
Adósak vagyunk annak elemzésével 
is, hogy a magyar tradícióból fakadó 
értékek a nagyvilágban hogyan mo-
dulálódtak, hogyan hatottak és él-
nek tovább egy multikulturális mi-
liőben. Adósai vagyunk magunknak 
is, hogy most amikor végre már nem 
határon túli, hanem egymásra figye-
lő és egymásért felelősséget válla-
ló magyarságról beszélünk, számba 
vegyük és megbecsüljük közös érté-
keinket. 

Dobrik István

(Elhangzott a „DOMJÁN 100” centená-
riumi konferencián a Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetemen 2007. március 23-án.)
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Somogyi Dénes

Túlvilági segítők
Károly sógor nagyot nézett, amikor a földi létből átlibbent 

a szellemvilágba. A legelső észrevétele, hogy nem látni a ko-
rábban ideérkező ismerőseinél semmit sem abból, amit a 
földi életükben összekapartak. A gőgös V. János és sógora, 
P. Gyuri szellemei, olyan üres zsebbel érkeztek, mint ő most.  

Az új helyükön nem is kellett vigyázniuk semmi olyasmi-
re, amit elveszthetnének. Nem birtokolták már a báránybun-
dát, a keményszárú lakkos csizmát, mert minden odaát ma-
radt. Azok a mocskos gyerekek még a koporsóba sem rakták 
a kedvenc tárgyaikat, hogy az utolsó útjuknak legalább egy 
szakaszán elkísérje őket.

– Adjon az Isten jó napot, Gyuri bátyó, János bátyó! Hogy, s 
mint megy a dolguk ideát? –  kérdezte Károly sógor, aki most 
érkezett közéjük, de a kérdésére válasz nem akart érkezni. 

Kíváncsian néztek az érkező szellemre, akit nem tudtak 
felismerni, bármennyire igyekeztek. Mindezen nem is lehet 
csodálkozni. Hiszen fiatal suhanc gyerek volt, amikor ők be-
léptek a szellemvilág kapuján. Most meg, igazi göthös öreg-
ember szelleme szól hozzájuk:

– Megmondanád, ki fia-borja voltál Te azokban az idők-
ben, amikor még nekünk is kenyér volt a táplálékunk és nem 
ez a romlott égimanna? –  kérdezte a gőgös V. János, aki für-
késző szemekkel figyelte az újonnan érkezőt, de mégsem is-
merte fel.

– Az én apám becsületes neve S. Kálmán volt. 
– S. Kálmán?  Olyat bizony soha nem ismertem! 
– Ez csak azért lehet, mert mindenki Kondás Kálmánnak 

mondta, mivelhogy kondás volt az apja valaha. Így lett az ő 
ragadvány neve Kondás.

– No, így már én is ismerem. De az apád lelke nagyon jó 
helyre került, amikor kiszállt a testéből. Odakerült a Menny-
országba, ahol nem romlott égimanna szolgál táplálékul, 
mint nekünk, hanem a legfrissebb menyei gyümölcs, amit 
az éneklőangyalok serege szolgál fel.

– Bizonyosan kiérdemelte a földi életével, mert nagyon so-
kat szenvedett. Szenvedett ő akkor is, amikor magához járt 
napszámba, de nem fizette ki a teljes napszámot. Sokszor 
panaszkodott, hogy ilyen zsugori embert még sehol nem 
látott. Ezért kell most magának bűnhődnie, ezért nem jut 
magának más, csak a romlott égimanna. A bibliában régen 
megvan írva; a bűneiért mindenkinek felelnie kell – mondta 
egyenesen a szemei közé a földi életében zsugori életet élő 
V. Jánosnak, aki alig figyelt az elhangzott szavaira, mert már-
is a földi élete érdemeinek felsorolásába kezdett:

– Ha zsugori voltam is, nem hiába voltam. Szép vagyont 
hagytam a gyerekeimre. A szántók, a gyümölcsösök, a kőbá-
nyák, pincék, házak, legelők mind arról tanúskodnak, nem 
engedtem üres kézzel őket az életbe. Még nemzedékek 
múlva is hálával emlegetik a nevemet. Megnézheti minden-
ki, milyen vagyont birtokolnak. Nem úgy tettem, mint a te 
apád, aki csak a koldusbotot tudta a kezetekbe adni.

– Már megbocsásson kend, kedves János bátyó, de örökö-
sei azt a vagyont, amit maga rájuk hagyott, már régen elher-
dálták. Sőt, összevesztek az örökségi osztozkodáson annyira, 
hogy azóta sem szólnak egymáshoz. Megátkozták még azt 
is, aki a vagyont rájuk hagyta, ami csak a békétlenséget hoz-
ta a testvérek között. Az pedig nem volt más, mint kend, aki 
csak harácsolt a kapzsi életében. Talán éppen ezért pihenget 
itt a tisztítóhelyen, ahonnan csak egy lépésre van a pokol.

– A kutyafáját annak a szókimondó fajtádnak! Istenemre 
mondom, kapnál tőlem egy-két pofont, ha nem kellett volna 
kezeimet a koporsóban hagynom. Jobb lesz, ha messzire el-
kerülsz, mert látni sem kívánlak –  sziszegte gőgös János bá’ 
szelleme a nem régen érkező S. Károly sógor felé, aki jobb-
nak látta máris felszívódni a szellemvilág labirintusában. 

A feldühített szellem duzzogott még egy ideig, majd szel-
lemtársa, Gyuri bá’ felé fordulva idegesen sziszegte:

– Mondd, kedves társam. Igaz lehet az, hogy már semmi 
sem maradt abból a vagyonból, amit a gyerekeimre hagy-
tam? Talán már a hátrahagyott vagyonom ellenére sem em-
lékezik senki rám?

– Kedves szellemtársam, isten bizony, sejtelmem sincs ar-
ról, mi történhetett a távozásunk óta a földi világban. Olyan 
gyorsan, olyan váratlanul szólított az Úr magához, hogy el 
sem köszönhettem családom tagjaitól. Szerettem volna 
még egy-két jó tanácsot adni a földi életük hasznosabb, tar-
talmasabb eltöltéséhez, de már nem kaptam rá időt, azon-
nal jönnöm kellett.

Engem csak az bánt a legjobban, ha az enyéim is úgy her-
dálták el a rájuk hagyott vagyont, mint a gyerekeid, akkor 
már nincsen is oka senkinek sem a rám való emlékezésre. 
Nem tudja mondani egyik gyerekem sem, hogy ezt, meg 
ezt a földet az apám hagyta rám. Márpedig számomra csak 
az hozna megnyugvást, megbékélést a sorsommal, ha em-
lékeznének rám még a dédunokáim, vagy még a leszárma-
zottaik is. Még évszázadok multán sem halna ki az emléke-
zés rólam. Ne talán, még szobrot is állítanának az emlékeze-
temre. Mindenki tudná, hogy a Pásztor név fennmaradásá-
ért engem illet a legnagyobb érdem. Én alapoztam meg azt 
a vagyont, amelynek létrehozásával a legbiztosabb zálogát 
láttam a fajtám továbbélésének – mondta aggodalmát Gyu-
ri sógor szelleme János sógornak, hiszen sógorok voltak ők 
földi életükben még akkor is, ha csak a távoli rokonságban 
élték az életüket.

János sógor nagy figyelemmel hallgatta szellemtársát. 
Szavai után eszmélt arra, neki sem volt más célja földi éle-
tében, mint halála után is emlékezzenek rá, időtlen-időkig. 
Mindenképpen valami nyomot akart hagyni, melyet a va-
gyona gyarapításával látta leginkább megvalósulni. 

És most, S. Károly szellemvilágba való érkezésével meg-
tudhatta, a vagyona pusztulásával parányi nyom sem ma-
radt utána a földi világban, ahol emberként élt valaha. Senki 
sem beszél arról, hogy élt ezen a Földön V. János, aki a hará-
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csolásáról híres volt akkoriban. És mindezt hiába tette. Sze-
rette volna jóvá tenni korábbi bűneit, de mindez csak egy 
elkésett ábránd, melyet soha sem követhet a megvalósulás.

A sok töprengés után mégiscsak támadt egy mentőötle-
te. Határozottan emlékezett arra, hogy földi életében csele-
kedett jót is. Erre tekintett most úgy, mint a vízben fuldok-
ló ember a mentőkötélre. E jótéteményére kellene valami-
képpen felhívni a falujában ma élők figyelmét. Keresni kel-
lene egy ma élő embert, aki ezt írásban rögzítené az utókor 
számára. Csak azt nem tudta, miképpen lehetne ilyen sze-
mélyt találni, kiválasztani. Lelki kapcsolatba kerülni vele, ki-
nek álmaiban sugallhatná a jóságának történetét. Sugallná, 
írja meg az utókor számára, milyen hőstettet hajtott végre 
egykor az e faluban élő V. János, akiről akkoriban csak a kap-
zsi vagyon gyarapításáról lehetett hallani.

Igaz, az egyetlen jótéteménye sem véletlenül történt. K. 
Gábor portája gyulladt ki, miután két vödör vízzel a kezében 
rohant a tüzet oltani. Az oltásban a falu lakóival együtt vett 
részt, akik vödrökkel rohantak, miután félreverték a haran-
gokat, figyelmeztetve a népet a falu pusztulását fenyegető 
veszélyre.

Az oltás küzdelmében többen megállapították, a gőgös V. 
János derekasan kivette a részét a tűzoltásban. Ő mégiscsak 
egy áldott jó ember. Mindannyian azt hitték, hogy az em-
bertársa iránt érzett együttérzéstől hajtatva serénykedett a 
bajban. Nem tudhatták, hogy a tűzben kárt szenvedő K. Gá-
bor tíz napi gyalognapszámmal tartozik neki. Ha a tűz mar-
talékává válna mindene a károsultnak, a tíz napi napszám is 
odaveszhet.

Gyuri sógor szelleme felé fordulva kezdett szólni aggo-
dalmáról. Arról, hogy nem talál megoldást, miképpen kel-
lene a falujában ma élő emberek tudtára adni; igenis volt a 
falunak egy olyan lakója, akit V. Jánosnak kereszteltek annak 
idején a falu templomában és a sok rossz mellett, jót is csele-
kedett:

– Gyuri sógor! Mit gondolsz, találhatnánk egy olyan em-
bert a ma élők között, aki valamilyen írásban említést tehet-
ne arról, hogy mi is éltünk abban a faluban hajdanán? 

– Hát, ami azt illeti, ezen már én is sokat gondolkodtam. Ki 
lenne odaát olyan személy, aki valamilyen írásban említést 
tehetne? Mert érzésem szerint a rólam szóló emlékből már 
annyi sem maradt, mint a Nagyvölgy-tető téli ködéből úgy 
június tájékán – mondta aggodalmát V. Jánosnak, akiből el-
mélyült gondolkodás után úgy böffent elő a megoldás, mint 
működő vulkánból a forró láva:

– Én ebből a T. Mihályból kinézném azt a képességet, hogy 
rólunk valamilyen nyomot hagyjon a papíron. Mert csak az 
írás marad meg, a szóbeszéd nem. A pletyka bizony elferdíti 
a valóságot. Ha jót akarunk magunkról megörökíteni, ennek 
pont az ellenkezője történhet.

– De, kedves János sógor. Ennek az embernek hiányoznak 
jobb kezén az ujjai, amivel a tollat kellene forgatnia! Azzal a 
kezével tanult meg írni és most, a gyalugépes balesete után, 
nem képes a papírra vetni egyetlen betűt sem. Hiszen nem 
tudja megfogni a tollat a csonkolt ujjaival.

– Kedves Gyuri sógor! Nem az a fontos, hogy a tollat meg-
tudja e fogni, vagy sem. Sőt, az írásbeli képessége, ráter-
mettsége sem fontos, mert úgyis mi sugalljuk agyába az ír-

nivalót. Bár az apja elmondásaiból is megmaradhatott fe-
jében az akkori történésekről. Így aztán valamit mégiscsak 
hallott rólunk, ha még gyerek volt is az akkori időkben. Az a 
fontos, hogy e kiválasztott személy szándékát az írásra, kel-
lő mértékben tudjuk befolyásolni. Érezzen valami kényszert, 
miáltal csak akkor lesz elégedett magával, ha firkál valamiről.

– No, de, János sógor. Az előbb beszéltünk arról, hogy a 
gyalugép megcsonkolta ujjait, miáltal nem tud fogni sem-
milyen írószerszámot.

– Ez sem lehet akadálya az írásnak. Ma már számítógéppel 
írnak nagyszerű regényeket, amihez még az ujjak sem kelle-
nek igazán. Egy hiányos kézzel, vagy bottal is lehet pötyög-
tetni a billentyűzetet. A szellem a fontos, semmi más. Ezt pe-
dig mi irányítjuk, diktáljuk a történetet, miáltal még gondol-
kodnia sem kell, csak pötyögtetni a betűket – bizonygatta V. 
János, amivel P. Gyuri egyetértett, miután nem halogatták az 
időt, hanem szellemeik máris a Földön élő kiválasztott, T. Mi-
hály közelében lebegtek.

      ***
A Túlvilágiak szándékáról a földi életét élő személy T. Mi-

hály semmit sem tudott. Mint legtöbb Földön élő ember, 
mindig a nyugdíjast kort várta. Most, hogy végre eljött az 
ideje, kapálgatta szőlőjét, etetgette jószágait. Közöttük 
szándékozta megtalálni azt a nyugalmat, melyből eddig hi-
ányt szenvedett. Szerette az állatokat és azt vallotta, hogy ér-
telmesebbek, mint némely ember.  A volt munkahelyét a bo-
londokházaként emlegette, ahol szerinte egyik főnöke osto-
bább, mint a másik.

Álomvilág Fridél Lajos grafikája

(Folytatás a 32. oldalon)
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Egyszerű munkásember volt, aki személygépkocsi vezető-
ként fuvarozta a megyei tanács főnökeit, miközben bőven 
volt rálátása a jól álcázott semmittevésükre. Mindig bámu-
lattal figyelte azt a képességüket, miképpen tudják a lustál-
kodást úgy tálalni választóiknak, hogy lázas munkavégzés-
nek látszódjon. Mindezek után nem lehet csodálkozni azon, 
ha az istálló levegőjét illatosabbnak találta a fényes irodák-
nál, melyekben a főnökei ásítozva ücsörögtek napokon át. 

Most, hogy szintén nyugdíjas feleségével hazaérkeztek a 
határból, az állatok etetéséhez fogtak. Majd ezt is elvégezve, 
fáradtan estek az ágyba. T. Mihály ezúttal nyugtalanul aludt. 
Pedig korábbi munkanapok után mindig édes álomba szen-
derült. Zavaros álmai voltak, melyek a szellemvilággal, az el-
hunyt ősökkel voltak kapcsolatban. Velük tárgyalt úgy, mint 
napközben az ismerőseivel, csak a nappali beszélgetés során 
nem fájdult meg a feje. 

– Kedves feleségem! Majd meglásd, nem élek én már so-
káig! Egész éjjel a halottakkal álmodtam, akik valamit akar-
nak tőlem, csak azt nem tudom mit – szólt Marcsa asszony-
hoz teljesen letörve és eközben nyomogatta, dörzsölgette 
sajgó kobakját, amelyben a görcsök ördögi táncot jártak. Fe-
lesége látta párján az ideges alvás nyomait, ám ennek elle-
nére nem kezdte el siratni, hanem e szavakkal korholta:

– Még hogy nem élsz sokáig! Ugyan, mire alapozod ezt a 
butaságot, amikor a mázsás farönköt egyedül is a válladra 
veszed, a megvadult tehenet a szavánál fogva a földre dön-
töd? Még a száz évet is megéled. Ne tudjak innen elmenni, 
ha nincsen most igazságom – nyugtatta párja.

 – Egész éjjel szörnyű álmok zavarták a nyugalmamat. Az 
egykori V. János és P. Gyuri szellemei kísértenek. Nem egé-
szen értem, mit akarnak tőlem. Annyit sejtek csak, hogy vala-
mi írásfélére akarnak rávenni. Mintha nem látnák, hogy már 
a ceruzát sem tudom megfogni a nyomorult ujjaimmal – pa-
naszkodott tovább és nyomkodta homlokát, amit egy látha-
tatlan abroncs akart összeroppantani. 

Bár testi kínjai gyötörgették egyfolytában, mégis az éjszakai 
álom járt az eszében, amelyben a túlvilágiak irányították szel-
lemét. A két szellem szünet nélkül suttogta fülébe a régi idők 
történetét, amely velük a Földön élés idejében történt, ha tör-
tént, és a hősiességükről szólt. Arról, amiről az apja is gyakran 
mesélt, de nem tulajdonított különösebb figyelmet a szavai-
nak. Sőt, olykor kezdte unni az emlékezéseit, aki az idős em-
berek megszokott regélésével, sokszor már az agyára ment. És 
most erről kellene írnia, ha épek lennének a tollat megragadó 
ujjai. Nemcsak V. Jánosnak emléket állító régi eseményt kelle-
ne megírnia, hanem P. Gyuri szelleme is azt követeli, róla is írja 
meg a számára emlékül szolgáló történetet.

Szünet nélkül sugallták akaratukat, amely a Földön élő T. 
Mihály legjobb szándéka ellenére sem teljesülhetett a testi 
hiányossága miatt. Az is igaz, ekkor még álmaiban sem gon-
dolhatta, eljön az idő, amikor számítógéppel fog írni. Ezen 
időkben még ritkán látott szerkezet volt a környezetében. 
Ha lenne gépe, akkor sem tudna vele mit kezdeni, egyetlen 
betűt sem leírni.

***
A Túlvilágról elégedetten figyelték a kiválasztott személyt, 

a gyenge akaratú T. Mihályt, akinek gondolatait teljes mér-

tékben uralni tudják a jövőben. Máris láttak benne némi haj-
landóságot a firkálásra, amit bőven lehet tovább fokozni. 
Az sem baj, ha néhány zaklatott éjszakát okoznak a nyugtot 
nem hagyó álmai miatt. Szándékukat csak ily módon képe-
sek betáplálni az agytekervényeibe, miután kínzó fejfájások 
fogják gyötörni, amitől csak úgy szabadulhat meg, ha holmi 
firkálásba kezd.

Ami pedig a számítógép hiányát illeti, már csekélység az 
agyának átformálásához viszonyítva. Ha a gép beszerzésé-
re gondolunk, mindig lehet találni egy legyengült, használt 
szerkentyűt, amely alkalmas még a betűk petyegtetésére. 

Következő napokban ez is valóra vált. T. Mihály unoká-
ja tapasztalta, hogy számítógépe gyakran lefagy, jobban le-
lassult, mint a házát hátán hordozó csiga mászása a füves 
réteken. Miután az újat megvetette szüleivel, a használtat 
a nagyapának felkínálta, aki nem berzenkedett a szokatlan 
ajándéktól, hanem örömmel elfogadta. Örömét lelte abban, 
hogy a betűkre koppintgatva csonkolt ujjaival, a monito-
ron megjelentek a betűk, a szavak. Először csak rövid szavak, 
majd a mondatok párhuzamos sorai kígyóztak úgy, mint 
gyerekkorában a szántó ekéje után a frissen felhantolt föld. 

Az eseményeket figyelő két szellem elérkezettnek látta az 
időt, hogy fülébe sugdossák a leírni kívánt emlékezéseket, 
melyek a Földön töltött idejüknek hősiessége. A kiválasztott 
csak írt és írt egyfolytában. Környezete nem tudta elképzel-
ni, miképpen képes kezelni a gépet, hiszen nem tanulta se-
hol. Nem járt tanfolyamra, mégis úgy kezeli a billentyűzetet, 
mintha ebből ette volna kenyerét az előző évtizedekben. 
Kik irányítják csonka ujjainak mozgatását a billentyűzeten? 
Honnan jönnek a gondolatai? Honnan tud a régi dolgokról, 
melyeknek papírra vetése ámulatba ejtette ismerőseit? 

Még egy csomó megválaszolatlan kérdés merült fel a kö-
vetkező időkben vele kapcsolatban. Úgy tűnt, mintha szel-
leme elhagyná olykor a testét és szórakozottá válik. Egy idő 
óta nem szívesen beszélt senkivel. Kerülte azokat az embere-
ket, akikkel korábban szívesen diskurált. Zavart elméje nem 
akart tudomást venni környezetéről, akik azt hitték meghib-
bant. Nem tudhattak arról, hogy a falu korábbi lakóinak szel-
lemei teljesen kiűzték fejéből a saját gondolatait, azért, hogy 
róluk nyomot hagyjon a firkálmányaiban. Így aztán, aki a falu 
lakóival élt eddig, annak már csak a teste volt a régi. 

A túlvilági szellemek sugallták az írnivalót, melyet szünet 
nélkül petyegtetett az elavult számítógépén. Ha néha az ut-
cára lépett, gondolatai nem követték testét. Nem beszámít-
ható állapotban lépett most is a forgalmas utcára. 

***
Ebben a pillanatban V. János és P. Gyuri túlvilági szelle-

mei, dermedten figyelték a gépkocsi elé lépő embert, miu-
tán egyszerre kiáltották:

– Mit csinálsz, T. Mihály? Meg vagy őrülve?
Ám hiába kiáltották, a szórakozott ember nem hallott sem-

mit. Egy hatalmas fékcsikorgás jelezte, valami végzetes hibát 
követett el az a kiválasztott, a Földön élő ember, aki mozdu-
latlanul feküdt most az utca kövezetén.

Ezután tapasztalhatták, hogy szirénázó a mentőautó ér-
kezik, amely szédületes sebességgel vitte a balesetet szen-
vedőt, amelyet a két túlvilági szellem alig bírt követni. Mert 
azt el kell mondani, kísérték egészen a kórházig. Nem akar-

(Folytatás a 31. oldalról)
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ták magára hagyni, akinek életben maradása rendkívül fon-
tos volt számukra. Csak ő hagyhat nyomot róluk az utókor 
számára.

***
A sikeres műtéten átesett beteg nem ébredt fel az altatás-

ból. Az orvosi konzílium megállapította, hogy kómába esett 
a beteg. Két nap multán leállt a légzésfunkciója, amit újabb 
orvosi vizsgálat követett. A vizsgálat eredménye nem volt 
más, mint a sikeres műtéten átesett ember eltávozott az élők 
sorából.

 V. János és P. Gyuri szellemei nyugtalanul röpködtek az 
általuk kiválasztott ember szelleme fölött. A testből kiszál-
ló lelke közelített feléjük azon a bizonyos fényes, forgalmas 
alagúton, ahol a testet elhagyó lelkek átrepülnek a valós vi-
lágból a Túlvilágba.

– Megállni! T. Mihály szelleme! Miképpen gondoltad, hogy 
máris elhagyhatod azt a testet, melyet a Teremtőtől kap-
tál kölcsön még a születésed idején? Te vagy a kiválasztot-
tunk, kinek azt a feladatot szántuk, hogy maradandó nyo-
mot hagyjál rólunk a földi világban. És most, képes lennél a 
feladatod elvégzése nélkül átrepülni e fényes alagúton? – ki-
áltotta V. János szelleme, mire a kiválasztott keserűen felelte:

– Nem saját akaratomból röpködök e két világnak határán. 
Olyan testi sérüléseim keletkeztek a baleset során, hogy a si-
keresnek mondott műtétbe is belehaltam. Én még most is 
szívesen maradtam volna családommal, ahol a Nap meleget 
ad és nincsenek kripta illatok. Az égimanna helyett beérném 
a túrós-mákos rétessel is. Most bármennyire szeretnék vissza 
fordulni, képtelen vagyok a fénysebességből egy fikarcnyit 
is lassítani! –  siránkozta a távozni készülő szellem és esendő-
en nézett az őt követő túlvilágiakra, segítsenek a fénysebes-
ségről földi sebességre váltani. Miután lenne módja vissza 
fordulni gyászolóihoz, akiknek sirató, zokogó hangjait vélte 
most is hallani.

A két szellem máris hatékonyan beavatkozott, minek hatá-
sára lassulásba kezdett a földi világból most érkező szellem 
a fényes alagútban. 

 – Kedves Gyuri sógor! Az már csak rendjén van, hogy visz-
sza küldjük a földi világba. De ki, vagy mi fogadja be a vissza-
érkező lelket? Hiszen az orvosi konzílium alig két perce álla-
pította meg, a leállt szív nem indul újra. A sikeres műtét után 
agonizált a páciens – hebegte izgatottan V. János szelleme.

– Kedves sógor! A mi feladatunk, hogy működésbe hoz-
zuk, azt a szívet, melyet nem tudott újra indítani az orvosi 
csapat – szólt olyan magabiztosan Gyuri sógor, mint kinek 
máris lenne elképzelése az élettelen tetemet életre kelteni. 
Ami azt illeti, volt is.

– Mindezt hogyan gondolja megvalósítani? Hiszen a fé-
nyes alagút e végéről nem tudjuk újra indítani a tetemben 
elcsendesült szívet. Fizikai erőt nem vagyunk képesek kifej-
teni. Legfeljebb sugallni tudjuk akaratunkat, de az erő kifej-
tésére képtelenek vagyunk – érvelt makacsul V. János szel-
leme.

– Talán ez esetben elég egy sugallás, egy erős akaratátvi-
tel, egy besuhanó szellő a nyitott ablakon. A megboldogult 
felett felakasztott kép is segíthet. Talán megbocsájt nekünk 
az orvostudomány egykori nemes doktora, akiről emléket 
állítottak e festményben.  Remélhetőleg megbocsájt az em-

léket állító hálás utókor is, amiért restaurálni kell a most ron-
gálás előtt álló emléktárgyat.

A szög, amelyen függ, úgyis rozoga, kilazult. Ha most nem 
esik le, akkor lepottyan máskor. Talán akkor, amikor egy ár-
tatlan nővérke hajlik az ágyon fekvő beteg fölé. Ha most lejt-
jük a súlyos képet, a vaságy keretére esik és ugrik egyet, mi-
által a békében nyugvó tetem mellkasára pottyan. Súlyánál 
fogva hatásosabb lehet egy defibríllátornál. Ha az újraélesz-
tés sikertelen volt az előbb, most e bakkanás sikerrel járhat.

V. János szelleme csak hümmögött sógora okoskodásán, 
végül mindketten a kép felé fordulva, teljes erővel szugge-
rálták az amúgy is kilazult szöget.

***
T. Mihály testében két borda is megrepedt. Megrepedt 

ugyan, de az újra élesztett beteg hírtelen felült az ágyában. 
A súlyos fakeretbe foglalt hajdani tudós doktor ezúttal ismét 
életet adott. Legalábbis ezt mondták a későbbiekben, akik 
csodatevésről beszéltek. Talán egy szobrot is megérdemel-
ne, amely még búcsújáró helyül is szolgálhat a jövőben. 

Ibike nővérkét küldte be az osztályos orvos, hogy az el-
hunyt kórlapját az ágyvégéről kihozza a halotti bizonyít-
vány kiállításához. Abban a pillanatban lépett be, amikor le-
zuhant a festmény. Ezt követően az előbb elhunyt felült az 
ágyon és a rémülten figyelő Ibikéhez szólt nyájas szavaival:

– Kedves Ibike! Legyen szíves, hozzon egy pohár vizet, 
mert nagyon megszomjaztam! 

A nővérke szemei e szavak hallatán kitágultak és úgy is 
maradtak. A döbbenetét egy hatalmas sikoly követte, majd 
a kezében tartott gyógyszeres tálca a járólapokra esve, csö-
römpölésbe kezdett. A következő pillanatban rohant kifelé a 
folyosóra, ahol az éppen ott elhaladó főorvos urat lódította 
meg annyira, hogy alig bírt megállni a lábán:

   – No de, Ibike! Mi történt magával?– kiáltott méltatlan-
kodva a kirohanóra, aki csak gügyögött félelmében:

– A hu…lla! A hull…a…felült az ágyon! – mutatott kétség-
beesve a hármas kórterem felé, ahonnan kirohant.

– Ez képtelenség, hiszen most állapítottuk meg, mindent 
tévedést kizáróan, agonizált a műtét utáni betegünk!–  hi-
tetlenkedett Somorjai főorvos úr, hiszen az orvos csapatnak 
ő is tagja volt.

 Pillanatok alatt nagy csődület keletkezett a kórterem 
előtt, majd együttesen berohantak, ahol a feltámadott T. Mi-
hály ülőhelyzetben várta az előbb kért pohár vizet. Ölében 
a kórház hajdani neves személyének festménye pihent, a tö-
rött üvegektől sérülten. 

A berohanók csak a feltámadót láthatták. Nem láthatták azt 
a két túlvilági segítőt, akiknek köszönhetően, Mihály vissza-
fordult a Földtől egyre távolabb vezető, fényes alagútban.

– A most születő Jézuska feltámasztotta!–  kiáltották töb-
ben is azok közül, akik berohantak a kórterembe, mivelhogy 
éppen Karácsony volt.

A Túlvilág szellemei, T. Mihály túlvilági segítői, azt akarták, 
hogy mielőbb készüljön el a róluk szóló emlékezés. Fejezze 
be, mert a semmivé vált vagyonukról már senki sem tudja, 
élt e Földön valaha V. János és P. Gyuri. Azok, akik úgy gyűj-
tögették a vagyonukat, mintha a Túlvilágra is magukkal vi-
hetnék.
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Schneider Tóni
Fiatalabb koromban körvadászaton 

néhányszor hajtóként vettem részt. 
Itt ismertem meg Schneider Tónit.  Az 
öreg az apró vadakban gazdag Csábor 
vadőre volt. 

Nagy múlttal büszkélkedett.
Az a hír járta, hogy egykor híres orv-

vadász volt. A háló és hurok nagy szak-
értője. Amikor csősz nem mutatkozott 
és rendőr sem tévedt a pusztára, elő-
szedte mordályát valamelyik szalmaka-
zalból. Olyankor hangos volt a határ a 
puskája ugatásától.

Jó szimata lehetett, mert miután for-
róvá vált a lába alatt a talaj, felhagyott 
az orvvadászattal. Éppen akkor, amikor 
a csábori vadásztársaságnak vadőrre 
volt szüksége. A vadásztársaság pedig 
szívesen alkalmazta a terepet jól isme-
rő pusztai lakost. Így lett Schneider Tó-
niból, a vadak réméből a vadak őre.

Új beosztásában a hivatása magas-
latán állt. Az orvvadászokat üldözte és 
rendőrkézre juttatta. A kihelyezett csap-
dákat, hurkokat naponta megsemmisí-
tette. Védte a fiatal vadállományt és se-
gítette a fejlődését. Sokan féltek tőle, de 
még többen haragudtak rá. 

A puskások viszont becsülték, mert 
a vadászat sikere nem kis mértékben 
függött tőle. Hiszen ismerte a vadak já-
rását, tudta, hogy a határ melyik része a 
nyulak kedvenc tanyája, hol bújik meg 
a legtöbb fácánkakas, melyik lapost 
szeretik legjobban a foglyok és a fürjek. 
Ritkán tévedett, jobb szimata volt, mint 
a vizslának. Nimród késői utódai elis-
merésnek tekintették, amikor egy-egy 
sikeres lövést a szeme sarkából oda-
vetett pillantással díjazott. Igaz, csak 
a jobb szemével, mert a bal szemébe 
orvvadászat közben sörét tévedt. 

Történt, hogy egy időben a kóbor 
macskák olyan nagy pusztítást végez-
tek a vadállományban, hogy az már a 
vadászat sikerét veszélyeztette. Sürgő-
sen lépni kellett.  A megoldást a vadász-
társaság Schneider Tónira bízta. Vettek 
neki egy Flóbert-puskát és megbízták, 
hogy az elébe kerülő kóbor macskákat 
kíméletlenül lője le. Hogy kedve is le-
gyen az öregnek, minden macskafaro-
kért száz forintot ígértek neki. Bizonyí-
tékul csak azt kérték tőle, hogy az elej-
tett állat farkát vágja le és mutassa be.

A vadőr először szabadkozott, de a 

míves fegyvert látva vállalkozott a fel-
adatra. Kezdetben nem sok sikerrel. Pa-
naszkodott, hogy kijött a gyakorlatból, 
sokat hibázik. Hiába cserkészem be a 
fránya kóbormacskákat, azok úgy el-
szelelnek előlem, mintha a föld nyelné 
el őket - jegyezte meg sajnálkozva. 

Nem baj, vigasztalták a vadászok. 
Megy ez még jobban is, csak egy kis ki-
tartás és gyakorlat kell hozzá.  

Ment is! Tóni minden piaci napon át-
adott a vadásztársaság megbízottjának 
8-10 macskafarkat. Idővel a beszolgál-
tatott macskafarkak száma olyan ijesz-
tően emelkedett, hogy azt a vadász-
társaság költségvetése is megérezte. 
A vadásztársaság azonban a megbíza-
tást nem merte visszavonni, mert attól 
tartott, hogy az ismeretlen fenevad to-
vább tizedeli a vadállományt.

Kitartottak Schneider Tóni mellett, 
pedig a vadásztársaság már a puszta 
lakóinak haragját is magára zúdította. 
Nem véletlenül, mivel egyre több házi 
egérfogó vesztette el a farkát. Csábor 
polgárai azonban nem tudták kideríte-
ni, hogy a macskáikat ki csonkítja meg, 
a vadásztársaság viszont nem feltéte-
lezte a vadőrről, hogy Tóni a tanyasia-
kat szolgáló macskák megcsúfítója. 

A házi kedvencek levágott farkainak 
értékesítése jól jövedelmező üzletnek 
bizonyult. Addig tartott, míg Tóni bele 
nem sétált az egyik rendőrkézre jutta-
tott orvvadász csapdájába. Tóni nem 
vette észre, hogy a piacra dobott zsák-
mányban a „kollega” által megjelölt 
macskafarkak is vannak. Így nem tehe-
tett mást, szánakozva bevallotta, hogy 
tilos útra tévedt. Vadőr tovább nem le-
hetett, de a puskások a vadállomány 
téli etetésében ezután is számítottak a 
segítségére. Ezért nem meglepő, hogy 
a későbbiekben is került „szerzett” vad-
hús Tóni és a kuncsaftjai asztalára.  

Ha megkésve is, de én is megtudtam, 
hogy miért szaladgál olyan sok farkat-
lan macska a pusztán. Az egyik körvadá-
szat előtt a vadásztársaság elnöke azzal 
bízott meg, hogy Tóninak vigyek el egy 
fontos levelet. Úgy jött ki a lépés, hogy 
az öreget nem tudtam értesíteni az ér-
kezésemről. Egy szép, kora őszi napon 
eredtem útnak, de annak nyugalmát 
a hirtelen támadt zivatar megzavarta. 
Gyorsan szedtem a lábam, hogy a kel-

lemetlen fürdőtől megszabaduljak. Sze-
rencsém volt, mert még időben elértem 
a puszta egyik kunyhóját.  Itt a jó illa-
tú szénán leheveredtem és mivel meg-
éheztem, elővettem az elemózsiám. 

Nem sokkal azután, hogy falatoz-
ni kezdtem, a kunyhóban egy macska 
is megjelent és nyávogva kérte, hogy 
szánjam meg némi ennivalóval. Levág-
tam a szalonnámból egy kis darabot, és 
hogy jobban lássam a házi egérfogót, a 
lábam elé dobtam. Nagyon meglepőd-
tem, mert egy farkatlan cirmos volt a 
vendégem.     

Befejezve az uzsonnát felkerestem a 
kunyhó gazdáját, hogy megköszönjem 
neki a tanyázást. Több mint vártalan 
volt, hogy a házának küszöbén is egy 
farkatlan macska dorombolt. 

– Mondja gazduram: Mi történt az 
egérfogójával? – kérdeztem. – A nya-
valya tudja! Talán valami kóbor eb ha-
rapta le a farkát. Már a fél puszta macs-
káinak hiányzik a farka – válaszolta az 
atyámfia.  

Elfelejtve a farkatlan macskák képét, 
siettem, hogy átadjam Tóninak a rám bí-
zott levelet. Az öreg a konyhában ült, és 
pipázva múlatta az időt. Az ölében egy 
fehér kandúr aludt, dorombolva, szép 
hosszú farka majdnem a földig lógott.

Tóni hellyel kínált és beszélgetni 
kezdtünk. Beszélgetés közben a sze-
mem véletlenül a nyitva hagyott kam-
rába tévedt. Azt hittem káprázik a pis-
logóm, de jobban kinyitva láttam, hogy 
ott egy madzagon macskafarkak lóg-
nak. Az öreg nem csinált titkot abból, 
hogy sejtek valamit, mert gyorsan ma-
gyarázatot adott. 

– Igen, jól látod fiam, azok valóban 
macskafarkak! A közelmúltban kilőtt 
kóbor macskákról vágtam le. Még nem 
volt időm Font Sanyinak átadni a zsák-
mányt. Pedig megint nagyon jól jönne 
egy kis aprópénz.

Vén betyár, te már sohasem változol 
meg! 

Szlovák Sándor



35

A készülődés jegyében
Ma  (október 12-én) reggel szomo-

rúan ébredtem, mert eszembe jutott, 
hogy ma lenne drága Édesanyám  száz 
éves, de a szomorúság hamar átváltott 
derűsebb hangulatba, hiszen az „éjjel, 
nappal fénylő csillagom” csodálatos csa-
lád-gyermekszeretete eredményekép-
pen értem el mindent: emberi, tanulási, 
zenei téren, így Édesanyám fénylő csilla-
ga végig kísért egész életemen.

Az üzleti világban már elkezdődött a 
készülődés az egyik legnagyobb katoli-
kus ünnepre, a kis Jézus születésének, a 
szeretet csodálatos érzésének ünnepé-
re. Sajnos, csak az üzleti életben, pedig 
a legfontosabb az lenne, ha a lelkünk ké-
szülődne a Megváltó fogadására! Emlék-
szem, ártatlan kis gyermekként milyen 
izgalom fogott el, hogy mivel szerez-
hetünk örömet családtagjaink számá-
ra – pénz nélkül! Mert akkor még nem a 
pénz volt a fontos, hanem a tiszta érzés, 
az igaz szeretettől vezérelt ajándékozás!

Lehet, hogy Édesanyám még most is, 
Fentről is segítségemre siet, hogy meg-
könnyítse készülődésemet? Néhány 
napja hallottam ugyanis az egyik rá-
diócsatornán, hogy a „Hatvani diákjai” 
című daljáték – melyet 1955-ben adtak 
elő legnagyobb magyar színművésze-
ink, operaénekeseink – megjelent CD-n. 
Azonnal újságoltam a hírt volt évfolyam-
társamnak, Kedvesemnek, aki már este 
arról tájékoztatott, hogy megrendel-
te számunkra a CD-t, most éppen egy 
hölggyel beszél telefonon, később hív-
jam újra. Hamarosan kiderült, hogy a 
hölgy a daljáték zeneszerzőjének lánya 
volt, akit teljesen lenyűgözött, hogy ezt 
a kedves daljátékot nem csak hallgat-
ják, hanem meg is rendelik. Kedvesem 
elmondta a Hölgynek, hogy milyen ala-
pon van neki kapcsolata   a daljátékkal, 
hogy én érettségim évében, 1961-ben a 
Mezőkövesdi Gimnázium ötvenéves ju-
bileumán Hatvani professzor famulusa, 
Kerekes Máté szolgadiák, az egyik fősze-
replő voltam.

Az információ tovább csigázta Ke-
mény Egon lányának fantáziáját – no 
és persze az enyémet is! Nem is tud-
tam megállni, és felhívtam a CD terjesz-
tőjét, jól elbeszélgettünk, s ő tájékoz-
tatott arról, milyen kapcsolatban van 
a Dankó Rádió „Túl az Óperencián” mű-
sorvezetőjével, szerkesztőjével, aki már 

Ezzel az örömszerző rádióriporttal 
még nem ért véget Édesanyám égi se-
gítsége (melyet kiegészített poroszlói 
Kedvesem beajánlása a Dankó Rádió-
ba). A riporttal szinte egyszerre került 
sor Sugár Mátyás matyó társam könyv-
bemutatójára „A CSODAVIRÁG NYOMÁ-
BAN” címmel. Könyvében közli egyik írá-
somat (Mezőkövesdi lettem. Emlékeim a 
Sima Iskolából), s vele együtt fényképe-
met. Feltünteti  nevem a mezőkövesdi 
szellemi alkotók között is. Ennyi jót nem 
is érdemeltem drága jó Édesanyám! Kö-
szönöm közbenjárásodat, hiszen ezek 
pénzben ki nem fejezhető értékeket, 
ajándékokat jelentenek számomra!

Ezek a történések fel is kavarták az el-
múlt napokat, hiszen mindazok, akik 
hallottak a rádióban, telefonon őszin-
tén gratuláltak a tartalmas, nem is rö-
vid, több mindenre kiterjedő nyilatko-
zatomhoz. (Mindig is vallottam, hogy 
aki tartja az emberekkel a kapcsola-
tot, nincs egyedül, és színes, tartalmas, 
eleven életet él!) Nagyon hálás vagyok 
azon képességeimért, melyek még het-
venhat éves korban is lehetővé teszik 
számomra ezt az aktivitást!

Készülődésem az ünnepekre abból 
áll, hogy még két szereplésem lesz ad-
dig, melyekre nagy lelkesedéssel gyako-
rolom az éneklést, hegedülést – bízom 
benne, hogy örömet szerzek hallgató-
ságomnak! (Egyébként is vallom, hogy 
aki elfecséreli a jó Istentől kapott képes-
ségeit, az bűnt követ el!) Természetesen 
publikációval is készülök! No és van csa-
ládom, akiket szintén meg kell lepnem 
valami nem mindennapi dologgal! Bi-
zony, akik velem együtt örömet akarnak 
szerezni szeretteiknek, nem kis gonddal 
küszködnek!

A készülődésben nagy figyelmet kell 
fordítanom lelkem rendbetételére is, 
mely a templomba járáson kívül otta-
ni aktív tevékenységemet jelenti, hiszen 
rendszeresen felkérést kapok felolvasás-
ra a mise keretében.

Bízom benne, hogy lelkes Olvasóim is 
hasonló érzelemmel várják a kis Jézuska 
megszületését, s nem a sok pénzt igény-
lő ajándékok beszerzésére, hanem lel-
kük tisztába tételére fordítják figyelmü-
ket, s így készítik fel gyermekeiket, uno-
káikat is a Kisded várására!

ÁLDOTT SZENT KARÁCSONYT KÍ-
VÁNOK A KAPTÁRKÖVEK OLVASÓI-
NAK!

Dr. Szedresi István

másnap felhívott, közölte, szeretne ve-
lem telefonriportot készíteni, melyet le-
adna a Kemény Egonra emlékező vasár-
napi (13-iki) műsorban. (Én néhány írá-
somat, melyek már megjelentek – köz-
tük két a „Hatvani diákjai”-val kapcsola-
tosat – papíralapon elküldtem Kemény 
Anna Máriának.)

Nagy Ibolya énekművész-szerkesztő 
október 12-én 19:30-kor valóban felhí-
vott, a telefon-interjú szinte csak az én 
emlékezésemből állt, de a Szerkesztő-
nő nagyon örült az információknak (Ő 
egyébként két évig a Kecskeméti Kato-
na József Színház operett-társulatának 
volt tagja). (Nagyon sokáig pedig a Mis-
kolci Nemzeti Színházé – szerk. megj.)

A világ legtermészetesebb dolga, 
hogy a fentiek hatására én is zaklatottá 
váltam, különösen azért, mert Nagy Ibo-
lya úgy búcsúzott, hogy megtartja elér-
hetőségemet, mert szüksége van még 
rám!

Október 12-én a Dankó Rádió az (ál-
talam zavarosnak ítélt) interjút 9-9:30-
ig bejátszotta. Többször meghallgat-
va, s Szerkesztőnő dicséretét is kivívva, 
az előadásom nagyon jól sikerült, kerek 
egész lett. Reklámoztam a mezőkövesdi 
gimnáziumot, beszéltem Balázs Árpád 
zeneszerző és Kemény Egon nagyszerű 
kapcsolatáról, melyről Balázs Árpád tá-
jékoztatott, reklámoztam a Kaptárköve-
ket, az Emlékezünk orvosainkra folyóira-
tot, és múltbéli ének-zenei szereplései-
met. A  műsor végén köszönetet mond-
tam Nagy Ibolya művésznőnek a nagy-
szerű bejátszásért.
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Közel tíz éve, /pontosabban 2011. októ-
ber 3-5. /, annak, hogy a Komádi „Arany-
kor” Városi Nyugdíjas Klubbal, a néptánc-
csoport tagjaként jártam Bo gácson, az 
Országos Nyugdíjas Találkozón, ahol a 
dunántúli néptáncot mutattuk be nagy 
sikerrel. Sok emlék fűz ehhez a háromna-
pos találkozóhoz. A szíves vendéglátás, a 
gyönyörű táj, a kilátó, a gyógyfürdő, és itt 
nyertem meg a senior férfi szépségver-
senyt is.  - A szépségversenyen legjob-
ban a hajdú-bihari versenyzők szerepel-
tek. A férfi szépségverseny harmadik he-
lyezettje is komádi nyugdíjas, Lődi József 
lett, míg a női szépségverseny győzte-
se Csegöldi Lászlóné, hajdúnánási nyug-
díjas volt. A szépségversenyre jelentke-
zők sorszámot kaptak, lefotózták őket 
(én az egyes sorszámot kaptam). A ver-
senyzőknek a színpadon be kellett mu-
tatkozniuk, a fotójukat a strand területén 
kihelyezték, és a megjelent 300 fő szava-
zata alapján hirdették ki a győzteseket. - 
Nekem az első helyért járó díjat Csetneki 
László az MNGSZ Észak Bükki Régió elnö-
ke, a Szabadtűzi Lovagrend főkancellárja 
adta át. Az első díj egy diploma, valamint 
„Béka királylány” plüss volt, aminek a hát-
só részén volt egy „erszény”, mint a ken-
guruknak és abban egy üveg bor volt.

Szerettem volna olyan embert is talál-
ni Bogácson, aki nálamnál sokkal jobban 
szintén kötődik a településhez. Így talál-
tam rá földimre, K. Nagy Balázsra, akinek 
Bogáccsal régóta élő kapcsolata van. - 
Felkeresve őt, megkértem meséljen töb-
bet nekem erről az üdülőfaluról. 

K. Nagy Balázs: – Mint tudod, 
Komádiban élek, immár 72 éve. Az olva-
sóknak mondom, ez a kisváros a Sebes-
Körös partján, a Sárrét vidékén, a Berety-
tyóújfalu, Nagyvárad, Gyula háromszög-
ben található. Ez a lakóhely nagyban be-
folyásolta a tudatom fejlődését. Szép 
tiszta időben, onnan az Alföld széléről 
tisztán lehet látni a váradi dombokat, tá-
volabb az Érc-hegység havas csúcsait, és 
még a Meszes hatalmas, erős hegyolda-
lát is. Ez a távolság 60-80 km légvonalban. 
Mindig szerettem volna közelebb kerülni 
a hegyekhez. 40-50 évvel ezelőtt indul-
tunk el a feleségemmel, gyermekeim-
mel az országba világba. Egy ilyen uta-
záskor jutottam el a Bükkaljára Bogács-
ra, aminek jótékony hatású vizébe azon-
nal beleszerettünk. Első élményem a für-
dővel kapcsolatban az volt, amikor egyik 
kirándulásunk alkalmával, derékfájással 

érkeztünk meg a fürdőbe. Néhány órai 
fürdés után azt vettem észre, hogy nem 
fáj a derekam! Azt követően rendszere-
sen jártunk Bo gácsra. Néhány év után 
megfogalmazódott bennem, hogy ven-
ni kell egy ingatlant. Vettünk is egy telket 
Bükkzsércen. De akkor az volt a rendelke-
zés, hogy egy tulajdonosnak csak egy la-
kóháza és egy víkendháza lehet. Nekünk 
lakóházunk volt Komádiban, víkend-
házat pedig Bükkzsércen nem engedé-
lyeztek építeni. Így el kellett adni a telket. 
De nem lettünk hűtlenek Bükkaljához, 
Bogácshoz!

Majd eljött az idő, amikor rátaláltunk 
egy kis „alpesi házra” a faluban, amit 
megvettünk. Azóta mi még inkább Bo-
gács szerelmesei lettünk. Heti rendsze-
rességgel járunk ide. – Hogy miért éppen 
Bogács? – ez a kérdés akkor fogalmazó-
dott meg bennem, amikor egy alkalom-
mal Jánoshalmáról érkezett turisták el-
tévesztették a kilátót, és a mi kis zsákut-
cánkba tévedtek. És tőlem megkérdez-
ték, elég indulatosan: – „Mi van ezen a 
Bogácson?” Akkor én megpróbáltam el-
mondani, hogy milyen hely Bo gács. Tá-
volabbról indítottam, elmondtam a Bükk 
hegység fontosságát, kirándulási, kul-
turális lehetőségét. Eger-Miskolc: isko-
lák, egyetemek, várak. Egerben - Miskol-
con színházi, zenei élet. Ezek után bemu-
tattam Mezőkövesd és a matyó-térség 
szépségét és Bogács - Tard - Szomolya 
- Cserépfalu - Bükk - Szilvásvárad látni-
valóit, a kaptárköveket, a barlanglaká-
sokat. Azokat a szorgalmas embereket, 
akik itt élnek, akik meglátták a lehetősé-
get a falusi  turizmusban. Nem beszélve a 
bo gácsi pincesorról, a Hintóvölgye étte-
remről, ahol nyári időben hajnalig szól a 
retró zene, és a magyar nóta, ahol a ven-
dégek igen jól érzik magukat. Különös 

érdekesség, hogy 3-4 élő zenekar is szó-
rakoztatja az embereket! 

 Nagyon ritka Magyarországon, hogy 
élő zenekar működjön. A kilátóban nyár-
esti tárogató szól, ami csodálatos, pihen-
tető. 

Beszéltem a bogácsi Színészliget-
ről, ami egyedülálló! Bogács megbe-
csüli a színészóriások emlékét. Az utób-
bi években Császár Angela és Kovács Ist-
ván színművészek lettek Bogács díszpol-
gárai, a Kaptárkövek főszerkesztőjének, 
Hajdu Imrének ajánlatára, javaslatára. 

A Kaptárkövek egyébként egy pol-
gári, lokálpatrióta folyóirat, amely a tér-
ség, Bükkalja közönségének művelődé-
sét segíti. Örülök, mint irodalom és szín-
ház szerető ember, hogy a folyóirat olva-
sója lehetek. Érdekes cikkeket, verseket, 
visszaemlékezéseket olvashatok. Egyik 
nagy élményem a tavaly megjelent Ady 
cikksorozat volt, olyan embernek, akinek 
a Peceparti Párizs /Nagyvárad/ és Ady a 
szerelme. Mi a családommal 15 km-re la-
kunk Nagyváradtól. Sok-sok éve járunk a 
Pártiumba, színházba, kirándulni, ápol-
juk a magyar és erdélyi hagyományokat. 

Bogácson katolikus hívők élnek, és mi 
„vastagnyakú kálvinisták” is nagy szere-
tettel járunk a bogácsi katolikus temp-
lomba, ahol igen színvonalas igehirde-
tést-misét celebrál a helyi katolikus lel-
kész - németül és lengyelül is elmond-
ja az igét. Ez a multikultúra része. Na-
gyon kevés dologról beszéltem, de még 
megemlítettem a bortúrákat a pince-
soron, és például a híres Kompa Pincét, 
ahol finom, jó minőségű „hegy levét” le-
het fogyasztani. Egész évben színvona-
las szórakozást és gasztronómiai érde-
kességeket kínál Bogács. Ezekért aján-
lom mindenkinek! 

Cserép Imre  

Miért éppen Bogács?

 K. Nagy Balázs háza Bogácson
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Dudás Sándor versei

Megrezdül 
 az őszülő bokor

Petrán Lajos osztályfőnökömnek

Amikor hiányoltad soraimból
a víg kedélyű szavakat, mondatokat,
arra biztattál, fusson s ne battyogjon a ló,
bút feledve röptessek daloló
madarakat, csengő-dallamosat,
rigót, s közülük is a sárgát,
amely sűrű rekettyés között is átlát.

Azt is mondtad még, mindenki várhat
csodát, hisz egy baráti kézfogásnál
elbóbiskolhat megannyi bánat,
s hogy higgyem el, bár már elmúlt dél,
de elszontyolódott felhők hóna alól még
kikandikálhat őszi nap és fény.

És most mégis, mint már annyiszor,
ha megrezdül az őszülő bokor,
s ha hideg ködök szitálnak egyre-másra:
marad a kérdés s magyarázkodása,
hogy mit, miért, hogyan, s miért nem?!

Most délután van, borongós. Na és?!
Délutánra talán más tud lenni,
mint volt reggel, mint volt délelőtt
a karót nyelt, egyenes derék?

Nincs kegyelem, és sajnálat sincsen,
és szomorú, hogy lassacskán itt benn
egyre halkabb lesz a nótaszó,
varjak pettyezik az egyhangúságtól
bús-szürkére koszolódó eget,
s hiába hisszük, hattyú nem integet
szelíd tóról a megsebzett partra,
és a zeg-zugos sikátorok
gáncsosodó kövei jót nevetnek
hanyattesésünk ügyetlenségén.

Azt rebesgetik, jó bornak is kell cégér,
ezért ha máskor biztatsz, azt is mond el,
e vadvizes világban ugyan hol lel
a családi oázison túl „ egy kis
független nyugalmat” az ember,
az idősebb jogán mond el ezt is,
s mond, van miért tágra nyitni
egyre szűkűlő pupillánkat,
s barangolni gyerekes szemmel
az ígérgetések útvesztőin,
s ha mindent elhiszünk vígasztalásnak,
hányadik cafatos bőrünk fogja
díszíteni kínzókamrák falát?!

Bánat Fridél Lajos grafikája

Világolhat itt
Cseh Károlynak

Csillag csilingel est nyakán
szellőlebbentett sál sosog
balgák a bölcsek s pásztorok
csupán csak úgy hiszik talán

tamáskodásuk kétkedés
nyakukba veszik lábukat
szemük egy csillagot kutat
vallják hogy csak hinni kevés

világolhat itt égi jel
szemekhez szívekhez közel
gyarló az ember s az ami

egyszerűbb elvegyülni tán
bámészkodva a Golgotán
s „Feszítsd meg”-et kiáltani.

Holtomiglan
Uram, kié a tág határ,
hol aratódalt zengtünk,
s pacsirtaszóval röpködött
tört szárnyakkal is lelkünk?

Kié a rét a völgy ölén,
s tücsökzene a réten
vadvirágillatok kötött,
hol ifjúkorban, régen

csodáltunk lepkeszárnyakat,
s hevertünk hanyatt fekve?
Kié a csermelycsobogás,
s hűs patak habszerelme?

Kié csalit fácánvarázsa,
a tölgy pöttyes enyhe,
hol megpihenhetett a vad,
a jóllakottan renyhe?

Uram, kié e barna föld,
kié mindaz, mi itt van?
Minket szívünk köt ide: első
jajunktól holtunkiglan!
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Írások az asztalfiókból
Rovatunkat - most már hagyományosan - eb-

ben a számban folytatjuk. 
Szeretnénk Önökkel kíhúzatni az asztalfió-

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

Akiknek van merszük és bátorságuk, azok je-
lentkezzenek!

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

Szőkéné Tóth Katalin

A bogácsi borok 
dícsérete

(egy pincelátogatás után)

Te vándor, ki ősszel, ha erre jársz, 
Ne kerüld el a Dél-Bükk vonulatát.
Ha nem tudod, hogy mit keress,
Csak kövesd a frissen szedett szőlő illatát.

Csalódni, bánkódni nem fogsz, -  csak kóstold,
Élvezd  és érezd a hegy levének mámorát,
Szíved, lelked, fejed dalolja, hogy a pincékben
Megtaláltad a vidék legjobb borát.

Tüzes, mint a szép lány, tüzes, mint a hegytető,
Melyben gyökeret eresztett és nevelte őt.
Forr tőle az ember vére, szive, lelke beleremeg,
Mint a vulkán, mikor a felszínre tör.

A bor, mint a Nő, ki megfog, átölel s nem enged,
Érzéki csókokra, ölelésre, érintésre csábít,
S elringat Téged, mint  Ő, ki szerelemre vágy. 
Ereidben újra érzed ifjonti véred kábulatát.

A bogácsi bortól az ember fia nem búsul,
Lopott csókok ize jut eszedbe,s szerelemre gyúlsz.
Tőle emlékszel  bőre illatára, karja melegére,
Mosolyára, szeme kékjére, hangja bűvöletére.

Bogácsi bor – az érzékek tárháza, - ha iszod,
A semmiből a Mindenbe szállsz.
Hiheted újra – még ha csak néhány pillanatra is -,
Hogy ismét fiatal vagy, aki előtt még az Élet áll.

Ma már nem baj, hogy ez  - csak illúzió, - de volt!
A pince gyertyafényénél érzed, - egykor átélted,
S mivel tudod: ifjúság, szerelem mulandó,
Két pohár között rájössz, ez nem is olyan borzasztó!

Igen,  voltam ifjú és rajongóan szerelmes.
Egy megélt mese, egy  igaz tündérvilág.
De ma már sajnos egyik sem vagyok,
Sem  szerelmes, sem ifjú, sem rajongó,
Csak, egy  - jó bort mértékkel szerető - bor-barát!

Cserép Imre

Valahová mindig 
tartozik az ember

Van, aki vár reád, 
van, akit te vársz.
De tudod, hol a hazád,
hol a helyed; - ne tétovázz!

Van, aki szeret,
van, akit szeretsz.
Tudod, hol van a helyed,
s hová mehetsz.

Nem lehet úgy élni,
hogy senkit sem szeretsz.
Bárhová tartozol, bárhol is élsz,
ezt el ne feledd!

Valahová tartozik az ember,
valahol élnie kell.
Emberek! Ezért gyűlölet helyett,
egymást szeretni kell!

Fotó: Tóth Balázs
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Útjaink
Voltál e már úgy, hogy elgondolkodva ballagsz utadon ha-

zafelé, aztán, egy hírtelen esemény felébreszt fásultságod-
ból? Lehet tudat alatt de, vágysz valami szépre, ami bekövet-
kezik! Engem egy, a könyvtár sarkánál beforduló busz hangos, 
pöfögő fékezése ébresztett. Eszembe juttatta életem utazása-
it. Azt a kellemesen bizsergető érzést, amikor feltűnik a mesz-
szeségből a várva-várt busz, vonat, és nemsokára átölelhe-
ted a szeretett személyt. A boldog találkozás örömét, szülő-
vel, gyermekkel, társsal, jó baráttal. 

Mert utazni jó! Kitörni a megszokottból, megismerni ide-
gen tájakat, meglátogatni távolban élő szeretteinket, neve-
zetességeket csodálni, amikről eddig csak hallomásból tud-
tunk.. Soha nem felejtem, hogy, az az erdélyi kislány, aki én 
voltam egykoron, hogyan csodálta történelemkönyvének ké-
pei között Rómában a Traianus oszlopát, Londonban a Big-
bent, vagy Koppenhágában a Kis hableányt. Nem is merve 
remélni, hogy több évtizeddel később, majd élőben állhat e 
szépségek előtt. Képtárak híres festményeinek élménye válik 
elvehetetlen kincseiddé.

Mert utazni soha nem késő! Mindig tud adni új élménye-
ket. Utazunk vonattal, repülővel, busszal, sőt, utazni időben, 
gondolatban, álmunkban is lehet! Az élet is egy nagy utazás! 
Ő maga az út, amit hol magunk választunk, hol kijelölnek ne-
künk, min menni kell tovább! Lesznek zsákutcák, elágazások, 
s bár tervvel indulunk, szabad akarattal, meglehet nem min-
dig a kitűzött célhoz érkezünk. Választanunk kell, s ha az elter-
vezett út, mihez saját vágyunk ad erőt, sikerül, megvalósítot-
tuk önmagunkat!

Mennyi út, mennyi emlék! Első utunk a szülői ház felé, mit 
még csak hallomásból tudunk, majd a tanuló évek, minek kez-
detén az óvó, szülői kéz vezet, a házasság küszöbén átlépő, át-
emelő, életünk újabb szakasza, vagy az utolsó út, amire mi kí-
sérünk másokat. Az ellenkezőjéről, mi már nem is tudunk… 
Várunk vagy búcsúzunk. Örömmel várni az érkezőt, vagy bú-
csúzni tőle könnyes szemmel, remélve, hogy nem utoljára. 

Utazni kell, mert hasznos, érdemes! Kikapcsol, szórakoztat, 
tanulsz belőle, más ember leszel. Magadba szívod a látotta-
kat, majd megújult erővel térsz haza és kamatoztatod az él-
ményeket. Kicserél kívül-belül, és nem csak tested-lelked, de 
kipihenten, új dolgokat megismerve, kedvet ad újítani laká-
sodon, magadon, tarsolyodban új gasztronómiai receptekkel, 
jobban élvezed majd biztos, békés otthonod!

Több utam során tapasztaltam, hogy már a kezdetén meg-
változom, más ember leszek. Belépek egy közösségbe, egy 
tranzit várójába, és szinte repülök. Az idén jöttem rá a magya-
rázatára, legutóbbi utamon. Megéreztem egy nyüzsgő, vidám 
hangulatú terem auráját. Felszabadult, csillogó szemű embe-
rekkel volt tele. Egy boldog várakozás reményében, minden-
ki kötetlenül, szabadon, a vágyott út előtt. Mert az utazás sza-
badság, és az ember szabadnak született!

Sok híres ember írt a helyes útkeresésről. Én Szepes Mária 
tanácsaival zárom „utazó”soraim: „Az aki nem a saját útját jár-
ja, megbetegszik, hiszen minden fizikai fájdalom, rossz érzés 
üzenet a lelkünktől, hogy rossz úton jársz. A lényeg, hogy az-
zal foglalkozz, ami te vagy, találd meg életedben a segítőtár-
sakat, és teremtsd meg a belső harmóniádat. Csak az számít, 
semmi más!”

Sok, boldog utazást mindenkinek! 
Gál T. Olga



Egykor – ez nem is olyan régen volt –, az egyetlen 
fungáló párt több taggal büszkélkedett kis hazánk-
ban, mint Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs lakossága 
együttvéve.

Ma a nyilvántartott pártok és pártocskák száma ta-
lán több mint az összes várossá nyilvánított magyar te-
lepülésé, ám az össz taglétszámuk messze-messze el-
maradt az egykori, egyetlen párté mögött. 

A magyarázat kézenfekvő. Ma nem kötelező, ponto-
sabban nem egzisztenciális kérdés a politikai hovatar-
tozás demonstratív kinyilvánítása. Legalábbis a több-
ség számára nem az! Hál istennek!

Ugyanakkor amellett se mehetünk el szó nélkül, hogy 
egyesek számára most is életcél a párttagság. Ők azok, 
akik nem kényszerből, hanem önként dalolva – régen is 
voltak ilyenek – vállalják a politikai hűséget, amit vala-
milyen hol világos, hol ködös eszméket valló tömörülés 
mellett, jawohlt kiáltva, fegyelmezett katonaként ki is 
nyilvánítanak. Ezt (duma, hogy meggyőződésből, sok-
kal inkább) kisebb-nagyobb politikai vagy gazdasági 
pozícióért teszik, amihez a párt jóvoltából „hűbéri juss-
ként” hozzájuthatnak.

Arra a kérdésre, hogy ki lép be ma egy akármilyen 
mezszínű pártba Magyarországon, nem tudom az 
egyetlen és pontos feleletet, mert valószínűleg nincs is 
egyetlen és hajszálpontos felelet, de eszembe jut egy na-
gyon is lehetséges válaszként az, amit Márai: Föld, föld! 
című könyvében akárki elolvashat. Abban 1944. márci-
us 18-án este, a németek bevonulása előtt közvetelenül, 

Sándor-nap ünneplésének apropóján, boros állapot-
ban (borban az igazság), az alábbi jelenet zajlott le az 
író és egy nemzetszocialista atyafi között:

„Borosan verte az asztalt és elismételte a „kitartás” és 
„szövetségi hűség” vezércikk-igéit.

Amikor ellentmondtam, meglepő válasszal felelt:
- Én, nemzetszocialista vagyok – kiáltotta. – Te – és 

reám mutatott – ezt nem értheted, mert tehetséges 
vagy. De én nem vagyok tehetséges és ezért szükségem 
van a nemzetszocializmusra.”

Azt gondolom, hogy ebben a néhány sorban kimon-
dott igazság nem csupán 1944. március 18-19-re érvé-
nyes igazság. Sokkal inkább általános érvényű, hisz ma 
is akadnak (annyira nem is kevesen), akik úgy gondol-
ják magukról (de ha ők nem, akkor mások egyértelmű-
en tudják róluk), hogy tehetségtelenek. Ám, hogy ne 
maradjanak szürkék, sikertelenek, ezért „menedéket” 
keresnek egy párt kötelékében. S onnantól kezdve vala-
kik lesznek –, legalábbis magukról így gondolják, hisz a 
párttól némi hatalmat (ilyen-olyan tisztséget) és anyagi 
egzisztenciát (egy saját szemétdombot) kapnak.

De egy dolgot egyetlen, még a legerősebb párt sem 
tud adni! Nevezetesen: tehetséget! Ezért az „érintet-
tek” tisztséggel, döntési joggal, gazdasági hatalommal 
együtt is csupán szürke egerek.

Ui.: (Eme eszmefuttatás a lényegesen kisebb szám-
ban fellelhető tehetséges párttagokra – mert komo-
lyan gondolom, hogy vannak ilyenek is –, természete-
sen nem vonatkozik.)

Daruszögi H. Imre

Amit egyetlen párt sem tud adni!

A téli erdő tavaszról álmodik


