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Dsida Jenő:

Közeleg az emberfia
Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia,
aki nem tőlem és nem tőled kap életet.
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek
nyulat, nem hordoznak emberölő
szerszámot, megjelenik az angyal és
megjelenik a csillag és tele lesz dallal
a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre
és tudni fogjuk, hogy Ő az.
Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei,
a petroleumbányák frakkos császárai
s könnyel a szemükben letérdelnek elé.
Mert Ő lesz, akinek legtisztább kék a szeme,
legerősebb lészen a karja és szelid arcáról ragyog
az örök épitők acélos vidámsága.
Ő megmutatja minden vándornak az útat,
minden töprengőnek az igazságot, minden
haldoklónak az életet. Ő megmagyarázza
nekünk a gépek dalának igazi értelmét,
megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt
legsajgóbb szavait és mosolyogni fog és kék
fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől.
Ő nem ad országot nekünk, hanem otthont,
nem ad fegyvert, hanem kenyeret.
Ma még sirunk,
mert a mosolygás nem én vagyok.
Ma még sötét
van, mert nem jöttem világosságnak,
hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról.
Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt.
Eljön Ő, minden bizonnyal eljön.

1929Miasszonyunk             Kun Éva kerámikusművész alkotása
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Adventi várakozás                             Fridel Lajos rajza

Dr. Pázmándy László

A szívem fehér
A szívem fehér,- írta egy író,
Javier könyv címe meglepett.
Pedig tudom, hogy álmodozni jó,
És titkolni kell a könnyeket.
 
Õrült spanyol, Javier Marias,
Az ember sötét mélyére látol.
Szívedre hallgatsz, mert az ad vigaszt,
Te szomorú mosolyú vándor.
 
Mert a szív, a tûzpiros virág,
Fehér lesz, ha szenved és szeret,
Mint az arc, ha átél tragédiát,
S rádöbben, már semmit sem tehet.
 
Csak illúziókat építgetünk,
S idõt, csak percek feledtetnek.
Csak mások titkáról beszélgetünk,
De titkunk csendje meg nem menthet.

Hiába hallgatunk, szemünk beszél,
Elárul félresikló tekintet.
S ha a kérdés sötétbõl fénybe ér,
A titoknak végleg búcsút inthetsz.
 
Árnyékba rejtett múlttal élni,
Vétlen tanúknak is nehéz lehet.
Te nem engeded elenyészni,
A ködbe hulló emlékeket.
 
Havat szitál a szél,- Javier,
Rád gondolok és írásaidra.
Nincs már vesztenivalónk semmi sem,
Reggelre kertemet hó borítja.
 
A világ fehér lesz,- mint a szíved,
S akik szerettek, nem jönnek vissza.
Te még a reménynek elhiszed,
Hogy a titkolt könnyeket felissza.

Varga Rudolf

Oda, túloldalra
Vetített,

vetített mezõn
megy,

megy a hold
az égen, vetített mezõn

megyen õ is,
gyönyörû,

gyönyörû ösvényen,
gyûrött földi

vonzás elkoszlott
ingét leveti,

elhajintja, párállik
sóhaja vetített

mezõ horizontján, hol
szárnyashangyák röptükben
szerelmeskedve holdkútra

járnak inni,
oda, oda túloldalra,

mi nem az, de mégis,
káprázatot létrehozó anyaméh.

Drabon József

Szonett a kertben
Odakint, kertben tombol még a nyár,
habár idõnként egy kicsit ravasz,
rég elmúlt már az illékony tavasz,
elhervadt sok illatozó virág.

Gyönyörû idõ, élni érdemes,
reménység talán újra feléled,
hogy mi jön még rám, attól nem félek,
nem számítanak földi érdemek,
bár van sok szépség, ami még maraszt,
a végsõ célig mikor érek el,
addig hatalom, Isten van velem,
ez ad igazán nyugalmat, s vigaszt.
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Fehér füsttel kémény hívogat
Akár a falu, a ház is aprócska. Sõt, ilyenkor télen úgy

tûnik, még apróbbra kuporodik, zsugorodik össze. Mintha
csak a falak, a tetõ, az amúgy is pici ablakok közelebb
szeretnének húzódni a ház mértani közepén, a konyhá-
ban vígan lobogó, meleget adó tûzhelyhez.

A fehér füsttel pipáló kémény minket is hívogat. Szép
családi ünnepet, karácsonyokat felidézõ beszélgetésre.

A család a konyha faláról „figyel” bennünket. Itt egy pó-
lyás baba, ott egy matrózblúzos lány, fölöttük sötét öltö-
nyös és katonaruhás fiatalemberek fényképei.

– Itt van mindenki – hordja végig rajtuk tekintetét Erzsi néni.
– Ha már szanaszéjjel vannak az országban, legalább

így lássam õket együtt. Hét gyerekük született, közülük
négyen ma is élnek.

Az unokák, az ükunokák összeszámolásával már ne-
hezen boldogulunk. Végül mégiscsak sikerül. Az elõbbi-
bõl tizenkettõt, az utóbbiból tizenegyet mondhat magáé-
nak a csenyétei Kavalecz házaspár.

A családfõ Kavalecz István 85 esztendõs. Zömök, hety-
ke bajszú, huncut mosolyú, tréfás kedvû parasztember. A
bajusszal kapcsolatban a feleség mondja ki az ítéletet,
miszerint anélkül nem is férfi a férfi.

Ami pedig a tréfálkozó kedvet illeti, azt már beszélgeté-
sünk legelején bizonyítja a gazda, hiszen miközben fel-
írom születési évét, 1895-öt, megjegyzi, hogy mindezt
másoktól tudja, ö ugyanis nemigen emlékszik rá.

A feleség Ákos Erzsébet úgyszintén múlt századbeli,
1899-es. Csenyéteiek mindketten, az esküvõjük is itt volt,
ebben az aprócska faluban. Ezzel kapcsolatban Erzsi néni
azt mondja:

– 1917 május 22-én tartottuk. Úgy emlékszem rá, mint-
ha csak tegnap lett volna.

Pista bácsi viszont most sem hazudtolja meg garabon-
ciás természetét: – 1917-ben?! Akkor, ha jól számolom
63 éve már, hogy veszekszik velem az asszony, ha ké-
sõn jövök haza a kocsmából…

Persze, mindezt nem kell egészen komolyan gondolni.
Nevetnek is rajta mindketten.

Mint azt fentebb már írtam, régi és mai csenyétei kará-
csonyokat felidézõ beszélgetésre tértünk be az akácfa
tûzétõl kellemes melegû konyhába. Természetesen az em-
lékezés nem nélkülözheti a Kavalecz házaspár szemé-
lyes élményeit.

– A karácsony mindig szép ünnep volt – jegyzi meg a néni,
már azután, hogy „Csenyéte nincsen benned kenyérke” szólás-
mondás keserû tartalmát megbeszéltük. – Az ünnep szépsé-
gét még a szegénység sem homályosította el…

Mert ami igaz az igaz, a szegélységbõl kijutott az erre
élõknek bõven. Kavalecz István is 22 évig aratott kepét,
míg végre némi földhöz juthatott. Nem csoda hát, hogy
terülj-terülj asztalkámra még karácsonykor sem volt mód.

– Mikor mit tudtam fõzni. Ha sikerült, akkor húsleves
volt, meg töltött káposzta és persze mákos bobajka. De
erre már cukorból kevés jutott. Aztán elõfordult az is, hogy
csak babot sikerült fõznöm. És nemcsak én, mások is.
Sõt, ha olyan nagy volt a szegénység cukros kukorica
volt a csemege. A száraz kukoricaszemeket vízben meg-
fõztük és egy kis cukrot tettünk rá. Ez szolgált ünnepi
csemegéül…

– A karácsony azért mégis csak jó ünnep volt – bizony-
gatja Pista bácsi is. – Az ünnep második napján mindig
színielõadást rendeztünk, aztán meg bált. A fiatalságnak

ez jelentette az igazi örömet. No meg esetleg a betlehe-
mezés. A betlehemesek minden házba bekopogtak és el-
játszották a szerepüket. Az ünnep kedves színfoltja volt,
kár hogy abbamaradt. Ma legfeljebb a cigánygyerekek jön-
nek el ünnepet köszönteni.

Mikor azt kérdeztem, hogy az õ idejükben milyen kará-
csonyfa volt a divat, újra Erzsi néni veszi át a szót.

– Karácsonyfát a mi fiatalságunk idején is állítottunk.
Legfeljebb a díszítése volt szegényesebb a maiknál. Szí-
nes papírból ollóval láncot vágtunk, rá meg bobajkát, diót,
almát aggattunk az ágakra. Nekünk akkor az a fa is szép
volt, s ilyenkor elfelejtette az ember minden nyomorúsá-
gát. Az együtt örülõ gyereksereg láttán a szíve megtelt
boldogsággal…

– Most új karácsony jön. Erzsi néni, hogyan töltik az
idei ünnepeket?

– Kettecskén – válaszol nevetve. – A gyerekek
Pusztaradványban, Miskolcon, Encsen vannak szana-
széjjel. Mindegyikük saját szûk családi körében . Kará-
csony estére majd fõzök káposztalevest, meg bobaj-
kát, másnapra pedig megcsinálom azt a húst, amit a
lányom küld Encsrõl. Mi leginkább a levest szeretjük,
bõven tésztával…

– S ajándékként mi kerül Pista bácsiék karácsonyfája
alá?

Mielõtt válaszolna a két öreg, egymásra tekint.
– A nap, amelyen megéltünk együtt egy újabb karácsonyt,

békességben, egészségben. Nyolcvan esztendõn túl ne-
künk már minden újabb nap, amit csak kapunk, amit egész-
ségben élhetünk meg, ajándék…

Lám, milyen kevés is elég a boldogsághoz!
      Megírta mindezeket – jó régen – 1980-ban:

Hajdu Imre

Erzsi néni és Pista bácsi, õk a Kavalecz házaspár
Csenyétérõl. Emléküket máig õrzöm
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A  szavaknak gyógyító erejük van. A szavak teremte-
nek, manifesztálják a korábban csak gondolatban megfo-
galmazott vágyainkat. Vágyakozunk. És hiszünk: a sza-
vakkal lehet negatívan befolyásolni is, sõt mi több: ütni,
rombolni, és pusztítani is. Ám szavainkkal tudunk simo-
gatni, az érzéseinket, a szeretetünket, és a gyengédsé-
günket kifejezni.

Kérdeztük ma: jobb, ha maradunk a hazugság szõtte
hálóban? Az igazságtól életveszélyes helyzetbe lehet ke-
rülni, de a kegyes hazugságba meg belerokkanhat az
ember. És mire menne a megbizonyosodás után? Mire
menne vele? Ér többet, mint a hazugság, ha nem tudunk
mit kezdeni vele? A sarokba vágják ezt a könyvet, ami
megjelent ma egy szakrális környezetben, a mezõköves-
di templom melletti téren? Mást tapasztalt és kapott hírül
a román, a tót, az ukrán.  Õk érvekkel sem megtántorítha-
tóak. Akkor mire megyünk a többlettudással?

Erre keres választ ez a kiváló kötet, mely Sebe Imre erdé-
lyi gyökerekbe gabalyodottan is, egy megrögzött vállalkozó
szponzorálásának sikere. Egy ritka emberi gesztus eredmé-
nye: könyvre áldozta nem könnyen összegyûjtött pénzét.

Halljátok ezt magyarok, 15 millióan? Szám szerint ma-
gyarok!

A bemutatót Dr. Pázmándy László, Matyóföld legjele-
sebb költõje koordinálta. Õ az egyik a nem túl népes szer-
kesztõ gárdából, aki intenzív munkával szervezte az anya-
gok gyûjtését és harmonizációját, elsõsorban az elszakí-
tott magyarság körében alkotóktól. Köszöntõjében kiemelt
figyelmet fordított a város lokálpatriótájának, az ország-
gyûlési képviselõnek, az eseményen megjelent Tállai And-
rásnak köszöntésére, valamint az Egerbõl és Budapestrõl
szép számban érkezõk üdvözlésére. S csodálkozását fe-
jezte ki, hogy egy szabadtéri könyvbemutatóra ilyen szép
számmal megjelentek az érdeklõdõk.

Sebe Imre, a könyv szponzora átfogóan, érzékletesen
és meghatóan beszélt a kötet megtervezésérõl és az al-
kotás folyamatáról. Emlékezett arra, hogy maga sem hitte
volna, hogy ennyi idõ alatt, ilyen sok írással tisztelik meg
a szerkesztõket.

 Országos kisugárzóvá nõtt könyvbemutató Mezõkövesden

Magyar az, akinek fáj Trianon

A könyvbemutatót a Jezsuiták terén tartották.
A szereplõk balról jobbra: Budai Károly, Daragó Károly,  Hajdu Imre, Sebe Imre, Dr. Pázmándy László
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Hajdu Imre, mindenkori kiváló formáját
hozva, energikusan szólt az összefogás be-
teljesedésérõl, arról, hogy az elszakított te-
rületek minden részébõl érkeztek írások,
ezeket pedig megfûszerezték a matyóföldi
alkotók, valamint a szomszéd fellegvárból
is hozzátettek jelentõs írásokat a helyiek és
az egriek.

A kiváló író és rutinos szerkesztõ Hajdu,
ostromolta az elszalasztott alkalmak miatt
a  mindenkori felelõs vezetõket, s beszé-
dét Borsod megye szülöttének, az egri di-
áknak, Padányi Viktornak írásával, megrá-
zó momentumával zárta. A békediktátum
aláírásának perceit nagyította ki, azt a zsi-
gerekig ható néhány percet, amikor meg-
szólaltak a harangok és mindenki az asz-
talra dõlve zokogott. Hisz nem volt magyar
akkoriban, aki a sorstragédiába ne roppant
volna bele.

Szíki Károly Arany Érdemkeresztes
színmûvész és Patkó Attila elõadómûvész
néhány találó részlet kiválasztásával és prezentálásá-
val emelte a döbbenetes együttlét hangulatát.

Budai Károly felolvasta a könyv elõszavát, melyet a
könyv szponzora, Sebe Imre írt. Sebe a mai magyarság
nagy példája. Egy székelyföldi  falu, Vargyas  gyökereibe
gabalyodó kiválóság, akibõl nem sok terem manapság.

Ezt érezték meg a Budapestrõl érkezõ Jackovics csa-
ládtagok is, akik Kárpátaljáról szóródtak szét a világ szá-
mos tájára, és megérezték Szíki meghívásában azt az
õsi erõt, amit õk maguk is sugároznak. Eljöttek Budapest-
rõl, majd a rendezvény végén elõálltak és azt mondták:
tudjuk, kis példányszámban jelent meg ez a remekmû,
ezért átadunk egy kis pénzt, hogy az utánnyomásra le-
gyen lehetõség, mert ezt tankönyvként kell eljuttatni az
iskolákba is. Szíki Károly és Sebe Imre átvették a je-
lentõs összeget és megígérték, hogy a San Franciscó-
ban élõ Jackovics Tamás adományát beépítik ebbe a
szép vállalkozásba. Szíki Károly, a magyar kultúra ma

élõ legnagyobb mentoráról a könyv 146-149. oldalán írt
részletesen.

 
Az elsöprõ lendületû rendezvény végén Pázmándy Lász-

ló, akit a Matyóföld legjobb költõjeként aposztrofálnak, pá-
ratlan bejelentést tett: mindenki, aki jelen van, a szomszéd
épület elõcsarnokában ingyen és bérmentve átvehet egy
könyvet. Mindez a könyv szponzora, Sebe Imre ajándéka.

Itt nem ért véget a rendezvény, mely Isten kegyelme és
sugallata által a mi gyásznapunkhoz, október 6-ához kap-
csolódóan valósult meg. A „levezetõ aktus” Bogácson foly-
tatódott, Dr. Pázmándy László présházában, ahol Sebe
Imre borspecialista borai, Pázmándi  Antal pálinkái kínál-
ták a lehetõséget a levezetõ kûrhöz.

A kultúrprogram itt sem hiányzott. Patkós Attila sokak
örömére elõadta Kölcsey Himnuszát, Pázmándy László
saját verseit olvasta fel, majd Gál Elemér erdélyi kiváló

író (Héthavas) özvegye emlékezett
Pázmándy kérésére a kiváló Gál
Elemérre, az elszakítottság lélekõrlõ
voltára, amit õ maga is átél midennap,
hiszen a származás és indulás meg-
ható és meghatározó állomását, Szat-
márnémetit nem lehet kitörölni a lélek
bugyraiból.

 
Aztán Szíki Károly sürgetésére las-

san omlott a levezetõ kûr szereplõ-
gárdája. Pázmándy még lázadt az
utolsó perceket idézõ Szíki-effekt el-
len, de megértette, hogy a holnapi
napon is helyt kell állnia, mikor már
szülõvárosában, Tiszaföldváron foly-
tatja a mai intellektuális túrát.

Jó volt magyarnak lenni jó magyarok
között Mezõkövesden és Bogácson!

Sz.K.

Szíki Károly színmûvész és Patkós Attila elõadómûvész
részleteket olvastak fel a könyvbõl

A bemutatón mindazok ott voltak
Kövesdrõl és Dél-Borsodból akiknek

tényleg fájt Trianon
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Az utóbbi idõben az elmúlt évek számos centenáriumi
eseményét érintõ írás jelent meg a sajtóban és a könyvpi-
acon. Világháborús vereség 1918, Õszirózsás forradalom,
Tanácsköztársaság 1919, ország-csonkító trianoni béke-
diktátum 1920. Ezek sorába illeszkedik az Amiért a ha-
rang szól, Száz éve szétszaggatottan, Trianon, 1920-2020
címû gyûjteményes kötet is, ami Mezõkövesden a Hajdu
Vinpress Kiadó gondozásában 2020 õszén látott napvilá-
got. A vegyes mûfajú könyv egyaránt tartalmaz tanulmá-
nyokat, verseket, riportokat, beszédeket, mint ahogy az
oral hisrory körébe tartozó visszaemlékezéseket, stb. is.
Képanyaga a korabeli fényképek, s a jelenkori megemlé-
kezésekrõl készült fotók gazdag választékát kínálja. A
sokszínûség a témával kapcsolatos nemegyszer egymás-
nak is ellentmondó vélemények és nézetek változatossá-
gában is megmutatkozik. A kötetszerkesztõ Daruszögi
H. Imre nem a vélemények összefésülésére, vagy egy
mindenki számára kötelezõ módon elfogadandó „hivata-
los” orákulumnak a prezentálására, hanem szemmel lát-
hatóan a nézetek sokféleségének a bemutatására töreke-
dett. Helyesen, tegyük hozzá, hiszen az olvasó csak így
kaphatott hiteles képet mindarról, ami népünk sorsát száz
éve, a Nagy-Trianon palotában oly végzetes módon befo-
lyásolta, s amirõl szó és gondolat azóta is a józan ész és
a végletes érzelmek partjai közt oly sokféleképpen, olykor
bizony szélsõségektõl sem mentesen, hánykódik, s jár,
vívódik szüntelen. Ugyanezért tartom fontosnak, hogy a
kötetet Fazekas Csaba reális hangütésû, a magyar szak-
munkákat és a külhoni véleményeket is figyelembe vevõ,
a kötet többi írásának olvasásához, értéséhez is mintául,
sorvezetõül szolgáló, Trianon – történelem jelen idõben
címû mértékadó és eligazító erejû tanulmánya vezeti be.

 „A magyarok körében legtöbbször két kérdés szokott
felmerülni – olvashatjuk Fazekas Csaba írásában – az,
hogy miért éppen ott húzták meg a gyõztesek a határokat,
ahol (majdnem) ma is megtalálhatók, illetve az, hogy lett
volna-e […] Magyarországnak a fegyverletétel és a béke-
szerzõdés között valami lehetõsége kedvezõbb feltételek
elérésére akár politikai, akár katonai eszközökkel”. Az elsõ
kérdésre a válasz, írja Fazekas Csaba, hogy a nyugati
gyõztesek a wilsoni nemzeti önrendelkezés elvének alap-
ján az azonos anyanyelvû, a nemzeti egység megterem-
tésének lázában égõ népeket (leginkább a magyarok kivé-
telével) lehetõleg egységes etnikumú országokba, un. nem-
zetállamokba akarták terelni. A másodikra pedig az, írja,
hogy a gyõztesek joga volt meghatározni a legyõzöttek
számára az új európai berendezkedés mikéntjét.

Árnyalva Fazekas Csaba meglátásait, mindezt érdemes
Pók Attila: A múlt hatalma címû tanulmánygyûjteményé-
ben olvasható gondolatokkal kiegészíteni, hiszen ezzel
kapcsolatban Pók Attila egy újszerû, a párizsi békekonfe-
rencia légkörét immár meghatározó jelenségre, a bûnös-
ség vádjának a mozzanatára hívja fel a figyelmet. Arra,

„hogy az elsõ világháború veszteseit nem egyszerûen le-
gyõzöttnek, hanem egy Európa békéje elleni bûnös össze-
esküvés tetteseinek kell tekinteni”. „[A] gyõztes hatalmak
egyik elsõ párizsi döntésükkel bizottságot hoztak létre a
háborús felelõsség megállapítására”, írja Pók. Ugyanak-
kor munkájában rávilágít arra is, hogyan játszott ennek a
tipikusan a bûnbakkeresésre irányuló attitûdnek a kezére
a háború második felében fölerõsödõ irredenta propagan-
da. Az irredentizmus fõbb aktivistái Masaryk, Benes,
Seton-Watson, André Lebey, stb. voltak, s hogy már 1915,
’16-ban hangzottak el egy, a késõbbi rendezés területi kö-
vetkezményeire utaló ígéretek. A páduai konferencián pe-
dig már kirajzolódtak az irredenta igényeknek megfelelõ
rendezés körvonalai. Ám megjegyezte azt is, hogy „vesz-
tett háború nélkül nyilván nem sok figyelmet érdemeltek
volna ezek a jelenségek”, de így, idézve Jeszenszky Géza
szavait, „az ellenséggé vált Magyarország fölött a háború
végén, korábbi brit és francia barátai is könnyû lelkiismeret-
tel mondták ki az ítéletet: bûnös nemzet, földaraboltatik”.

A háború jellegére vonatkozóan, ami Magyarország sor-
sát ugyancsak befolyásolta, Pók Attila megállapította, hogy
erre a háborúra a minden korábbit felülmúló technicizáló-
dás nyomta rá a bélyegét. Ebbõl adódott, hogy a kezdet-
ben néhány hónaposra taksált összecsapás évekre elhú-
zódott. Ez viszont a kezdeti hadicélok fokozatos, Magyar-
ország számára hátrányos átalakulását eredményezte,
hiszen egyik fél sem azzal a céllal lépett a háborúba, hogy
a majdani rendezés egy az addigi status quo-t felváltó új
világrend kialakítására irányuljon. Ám a hosszúra nyúlt, s
mindenkit kimerítõ háború, összefonódva a fölerõsödõ ir-
redenta célokkal, végül is a Párizs környéki békemû az új
világ és európai békerendszer büntetõ jellegû diktátumá-
ban öltött testet.

A vesztesek feje fölül a bûnösség vádjának ódiuma az-
óta sem oszlott el. Mi több, a második világháború törté-
nései még erõsíttettek is rajta. A kérdés mármost az, hogy
hogyan lehet ezen – az egyenlõtlenség állapotát a nem-
zetállamiság struktúrájával fenntartó – helyzeten változ-
tatni, hogy Európa népei az egyenlõség státuszába kerül-
vén tekinthessenek közös Európai Uniós történetük, fejlõ-
désük elé. Hogy láthatóak legyenek, hogy a gyõztesek
által igazságosnak vélt 1920-as párizsi békemû de jure
politikai-hatalmi keretei milyen de facto, tényleges egyen-
lõtlenségeket hordoztak, s hordoznak ma is, s hogy az itt
felmerülõ ellentétek hogyan, s miképpen oldhatók fel. Azaz
az Uniónak szembe kell néznie összes népe nemzeti
egyenlõségére irányuló (vagyis a szabad nyelvhasználat-
ra, és a kulturális fejlõdésre garanciát biztosító) igényé-
vel, nemkülönben a saját kebelében hordozott, ám Uniós
államiságának ellentmondó, és a fenti jogos igények ki-
elégítését ellehetetlenítõ nemzetállamisági államstruktú-
rákkal. Közelebbrõl: a nemzetállami struktúrában az ál-
lamnemzet a maga nyelvi fölényét rákényszeríti nemzeti-

Bereti Gábor

Emlékkönyv Trianonról
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ségeire, s megakadályozza azok határon túli nemzettár-
saikkal való, a nemzeti teljességet megvalósítandó egy-
ségesülését. Az Uniós államiságnak egyrészt az állam-
nemzeti hegemóniát annulálnia, a nemzeti egységesülést
pedig a szabadság jegyében biztosítania kell. Máskülön-
ben maga sem lehet szabad. Az Unióban egymással szö-
vetkezõ nemzeteknek ezért az államnemzeti státuszukat
a nemzetállamiságtól elkülönített, saját nemzetteljessé-
gük státuszára, míg államszuverenitásukat az Uniós ál-
lamszuverenitás státusára kell átruházniuk. Az Unió ál-
lamnyelve pedig a minden nemzeti nyelvtõl egyenlõ távol-
ságot tartó eszperantó nyelv lehet. Mint látható tehát a
minden nép nemzeti szabadságát biztosító Uniós fejlõdés
ezidõtájt többek között egy utópikusnak tûnõ, közös aka-
ratot igénylõ nyelvpolitikai döntés függvénye.

Az Uniónak ezt a szabad népek, szabad szövetségét
anticipáló vízióját tekinthetjük a 20-ik századból, még a
párizsi békemû örökségeként hordozott ellentmondás fel-
oldási alternatívájának. Jövõt fürkészõ, e ballaszttól meg-
szabadulni óhajtó szándékunk aligha váltható valóra a
szabadságetalon e fenti közös projektjének megvalósítá-
sa nélkül. A sérelmeket feloldó, ám a jogosultságokat sem
veszélyeztetõ szabadságetalonnak e fenti programja egy-
ben az ettõl eltérõ megoldási kísérletek, szándékok érték-
mérõje is lehet. Itt jegyzem meg, hogy a kötetben szemlé-
lete szerint a szabadságetalon katalizátori szerepét legin-
kább figyelembe vevõ munkát, igaz ugyan, hogy nem az
Európai Unió egészére, hanem csupán a Kárpát-medencé-
re vonatkoztatottan, Tuza Richárd egyetemista jegyzi.

Az Amiért a harang szól írásait is a fentiek figyelembe-
vételével érdemes továbbolvasnunk. A Magyarországnak
és a magyar nép érdekeinek súlyos sérelmét eredménye-
zõ trianoni, igazságtalan békediktátum meghatározta a ’18,
’19-es forradalmi események után az 1920-as évek kez-
detén megszilárduló Horthy rendszer politikai orientáció-
ját. Tanulmányában Fazekas Csaba errõl a következõket
írja: „Trianon évfordulója kapcsán fel kellene vetni (nem-
csak itthon, külföldön is), hogy mindenki által igazságként
elfogadott határok egyszerûen nem voltak meghúzhatók,
mert […] minden nemzetállam csak a saját területi kiterje-
dését tartotta fontosnak”. „Nem járunk messze az igaz-
ságtól – írja –, ha azt gondoljuk, hogy a Horthy-korszak-
ban az Igazságot Magyarországnak jelszóval (amit ma-
napság is sokan használnak) a történelmi Magyarország
teljes helyreállítására céloztak, mint egyetlen elfogadható
alternatívára”. S akkor járhatnánk közel az igazsághoz –
folytatja –, ha egykori közös otthonunkat, az Osztrák-Ma-
gyar Monarchiát az azóta is itt élõ népek közös otthoná-
nak tekinthetnénk. S ezzel Fazekas Csaba tényleg közel
jut az igazsághoz. Mert hiszen, tegyük hozzá figyelmez-
tetõül, az Európai Uniót is csak akkor tekinthetnénk a te-
rületén élõ összes nép szuverén, szabad nemzetei hazá-
jának, ha pl. nem a „szuverén” nemzetállamai egyfajta
kormányozhatatlan konglomerátuma, hanem népei nem-
zeti teljességét bíró entitások szövetsége volna. S ezzel
valóban közel jutunk az igazsághoz, az igazságos megol-
dást kínáló aktuális problémakomplexumhoz. Mert az iga-
zi különbség, a probléma magva a teljesen eltérõ alterna-
tívát implikáló szuverén nemzet (azaz a nemzet minden
egyes tagját a nemzeti teljesség részének tudó entitás),

versus a szuverén nemzetállam ideológiai és államszer-
vezési gyakorlata között van.

A gyûjteményben tanulmányok olvashatók a békediktá-
tum következményeként az utódállamokba szakadt nem-
zetrészek életérõl, a történelem viszontagságainak kitett
magyarság sorsának százéves históriájából. Mihályi Mol-
nár László: Két pogány közt, reménységgel címû írása a
felvidéki magyarság élettörténetébe enged bepillantást,
Nagy Sándor: …nem vétettünk mi édes hazánknak sem-
mit sem … címmel a kárpátaljaiak sorsát dolgozta fel, vi-
téz Ilkei Ferenc: Trianon utáni esztendõ címû munkájával
erdélyi történetet tár olvasói elé, s Mák Ferenc: Trianoni
magyarok a Délvidéken címmel pedig a vajdasági magya-
rok történetét tekintette át. A kötet 94-ik oldalán pedig Dr.
Varga László idézi az Országgyûlés által 2010 május 31-
én hozott 2010. évi XLV. törvényt, amely június 4-ét a
nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. A törvény
kimondta, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett ma-
gyarság minden tagja és közössége része az egységes
magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti össze-
tartozása valóság”. Teljes mértékben egyetértve a törvény
szövegével és szellemével ugyanakkor látnunk kell, hogy
a magyarságot sújtó igazságtalanságokat nem elegendõ
köldöknézõ módon, csupán a magyarság gondjaként ke-
zelni. Hogy az ilyen és ehhez hasonló anomáliák felol-
dása, hiszen vannak ilyenek Európa más régióiban is, –
csupán – az Uniós mechanizmusok mozgósításával le-
hetséges.

A megoldás jobb esélyével kecsegtet, ha a szöveg szel-
lemét Európa méretûre tágítva, jövõnket közös jövõként
gondoljuk el, s azért dolgozunk, hogy az Unió fennhatósá-
ga alatt élõ minden egyes nép egyként kapjon lehetõséget
arra, hogy minden tagja és közössége része lehessen a
maga egységes, teljességet alkotó nemzetének, s hogy e
szuverén nemzeti teljességekként mûködõ közösségek
tagjai éppen ebbéli státuszuk okán lehessenek, s lehet-
nek az Unió egyenjogú, emancipált állampolgárai. S ak-
kor, feltéve, hogy az Unió egyetlen nemzeti közössége
sem vitatja el a másiktól a nemzeti teljességhez való jo-
got, az Unió bármely nemzetéhez tartozó egyén, nemzeti,
politikai és állampolgári jogait az Unió önigazgatói intéz-
ményrendszerén keresztül , egyenjogúan gyakorolhatja.

E fenti, az Unió jövõjével foglalkozó tanulmányokból
merített gondolatok persze utópikus mozzanatokat is tar-
talmaznak, ám aligha vitatható, hogy e jelenlegi, még a
száz évvel korábban kialakított, s az akkori, a bûnösség
vádjának szellemiségét hordozó, disztópikus világrend
reális alternatíváját kínálják. S hogy végül visszatérjünk
Fazekas Csaba már említett bevezetõ tanulmányához,
idézzük munkájának befejezõ sorait: „A történelem eddigi
rossz megoldási, feloldási kísérleteinek tanulságait is vé-
gig kell gondolni száz év elmúltával, és bízni abban, hogy
a demokráciák együttmûködésére épülõ Európai Unióban
nyílik lehetõség a nemzeti sérelmek orvoslására, az együtt-
élés normális, másokat is élni hagyó formáinak megtalálá-
sára. József Attilánál jobbat ma sem mondhatunk: ren-
dezni kellene közös dolgainkat. Ehhez persze az kellene,
hogy elismerjük õket közöseknek, és közösen akarjuk is
elkezdeni”.
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  Hajdu Imre

Mayer fõjegyzõ úr
Részlet egy hamarosan megjelenõ regénybõl

Már a Petõ Nyomda készíti Hajdu Imre legújabb köny-
vét, amely dr. Mayer Alajos egykori bogácsi fõjegyzõ
változatos életútját – interjúban elbeszélve – mutatja
be. A hamarosan megjelenõ könyvbõl – ízelítõnek szán-
va – egy rövidebb részletet mutatunk be itt a Kaptárkö-
vek decemberi számában. Mayer Lojzi bácsi így idéz-
te fel katonai besorozása történetét.

– Az 1916-os esztendõ tavaszán, katonai sorozásra
kerültek az 1898-ban születettek, így jómagam is. Mint
kispapok, mi április 18-án kerültünk a sorozó bizottság
elé. Szám szerint öten. Minket nem a többi hadköteles
fiúval, hanem külön teremben soroztak. Az egészség-
ügyi vizsgálaton például nekünk nem kellett teljesen pu-
cérra levetkõznünk, mi az alsó lábravalót magunkon
hagyhattuk.

Velünk kispapokkal kezdték a sorozást az arra illetéke-
sek, s ötünk közül hármunkat katonai szolgálatra alkal-
masnak találtak, magyarul besoroztak. A megyei kikül-
dött, aki egyébként a sorozóbizottság elnöke volt, próbált
felmentetni minket hármunkat is, de a sorozó zsidó fõor-
vos errõl hallani sem akart, s nem is másította meg a dön-
tését.

Amikor  én – lábravalóban – a magasságot mérõ mérce
alatt álltam, s altiszt bemondta a 169 centis magasságo-
mat, az íróasztalnál ülõ orvos hátra sem nézett, csak annyit
kérdezett:

– Van valami betegsége?
– Nincs – feleltem, s az orvos már írta is a papíromra,

hogy „fogyatkozás nélkül alkalmas”. Ezzel a minõsítés-
sel, egyik napról a másikra katona lettem.

Amikor felöltöztem és az írnok elé kerültem az adataim
kiegészítésére, kértem õt, hogy a miskolci 10-es honvéd
ezredhez osszon be, mert Miskolcon lakik a bátyám és a
nagybátyám is, mindketten a megyénél dolgoznak.

– Már nem tehetem a 10-es honvédekhez, mert már az
egri 60-as gyalogezredhez osztottam be – felelte az írnok.

– Miért nem szólt hamarabb?
Látta, hogy a hír hallatán lehangolt lettem, ezért a kö-

vetkezõ tanáccsal próbált vigasztalni.
– Bevonulás elõtt adjon be egy kérelmet a honvédelmi

minisztériumba, s családi helyzetére hivatkozva kérje át-
helyezését a miskolciakhoz.

Minket, amint a sorozásunk lezajlott, kiengedtek, de kö-
zölték velünk, hogy fél egyre térjünk vissza az eskütételre.

Amint eljöttünk a sorozás helyszínérõl, azonnal vettünk
nemzeti színû szalagot, s azt a reverendánk egyik gomb-
lyukába tûztük úgy, hogy a mellünkön csak egy-két centi
látszott ki belõle.

Nem mentünk vissza a szemináriumba, hanem – érez-
ve egy kis szabadságmámort – a vár alatti Dobó utcában
lévõ cukrászdába vettük az irányt, ahol mindhárman bol-

dog, büszke hangulatban töltöttük el az idõt az eskütéte-
lig. Igen, büszkék voltunk rá, hogy katonák lehettünk.

Aztán megtörtént az eskütétel, s utána természetesen
visszatértünk a szemináriumba, méghozzá egy kicsit han-
gosabban a megengedettnél. Hallva a visszatértünket, a
tanterembõl minden tanár, tanulmányi felelõs, és az összes
teológus kirohant a folyosóra, ahol tüstént be kellett nekik
számolni, mi is történt velünk. Mi meg büszkén újságol-
tuk, hogy mindhárman katonák lettünk.

A rektort, a spirit (spiritualist), a praefektusokat annyira
lehangolta a hír, hogy az aznapi délutáni elõadások elma-
radtak a teológián. Ugyanis a rektor nagyon bízott abban,
hogy a megyei megbízott, aki mint már mondtam, a soro-
zás elnöke volt, minden kispapot mentesít a besorozás
alól. Nem sikerül neki, mert az orvos nem volt hajlandó a
kérését teljesíteni.

Így, mint azoknak a VII. osztályban tanuló fiúknak, aki-
ket besoroztak, katonai szolgálatra kellett bevonulnunk a
kijelölt ezredükhöz. Nekünk mindössze annyi „kedvez-
mény” járt, hogy nem május utolsó napjaiban kellett bevo-
nulnunk, mint az 1898-ban születettek zömének, hanem

Dr. Mayer Alajos, aki elõbb Szentistvánon, aztán
Tibolddarócon volt segédjegyzõ, majd 1931-tõl 1948-ig
Bogácson fõjegyzõ. Utóbbi helyén 1971-ig élt, akkor

költözött el Budapestre
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csak június 30-án, vagyis a Péter-Pál utáni napon. Ennek
pedig az volt az oka, hogy nekünk a VIII. osztályos tan-
anyag elsajátítására egy gyors, úgynevezett elõkészítõ
tanfolyamot szerveztek, mely után azonnal érettségi vizs-
gát tehettünk.

Ezen a tanfolyamon már voltak olyanok is, akik a harc-
térrõl tértek haza tanulmányi szabadságra. Bár az volt a
tapasztalat, hogy akik a frontról tértek vissza befejezni a
középiskolájukat, nemigen voltak hajlandóak egy hónapot
könyv mellett tölteni. Ezt emberileg meg is értették a kul-
tuszminisztériumban, és épp ezért szervezték meg ne-
künk a gyors érettségit még a bevonulás elõtt. Megállapí-
tást nyert, hogy akik éppen akkor fejezték be a gimnázi-
um VII. osztályát, egy gyors VIII. osztályos tananyag
tanfolyammal, sokkal többet tudnak az érettségi vizsgán,
mint azok, akik két évet katonaként töltöttek, s utána
próbáltak leérettségizni. A két év alatt ugyanis rengete-
get felejtettek.

Az elõkészítõ tanfolyamot befejezve, 1916 június 25-én
délelõtt érettségiztem, jól érett minõsítéssel. Pedig az érett-
ségi vizsga indulása kétségbeejtõ volt. Vizsgázni kellett
magyarból, latinból , oknyomozó történelembõl, fizikából
és számtanból.

Magyarból Madách: Az ember tragédiája címû tételt húz-
tam. Fogalmam sem volt, hogy a mû mirõl szól, mert nem
olvastam. Nem is lehetett volna érettségi tételünk, mert
magyartanárunk kijelentette, nincs rá idõnk, hisz ezzel a
mûvel rendes, normális körülmények között legalább 7-8
órán át kellene foglalkoznunk.

Szerencsére a két mellettem érettségizõ tudta a saját
tételét, azzal hamar elkészültek. Észrevétlenül mutattam
az egyiknek a tételem címét, s jeleztem, ha tudja, súgja
meg a mû tartalmát. A másik oldalamon ülõ is tudott róla
valamit, õ is súgott.

Mire rám került a felelés, elfogadhatóan ismertem a mû
tartalmát. Amit tudtam róla, minden elmondtam. A nyelv-
tanban, illetve a stilisztikában otthon voltam, az a rész
simán ment, úgyhogy magyarból kettessel, vagyis jó osz-
tályzattal érettségiztem.

Magát Madách mûvét az érettségi után 8-10 évvel ké-
sõbb aztán elolvastam, sõt, mondhatnám „jóvátétel” cí-
mén, a darabot színházban is megnéztem, méghozzá a
pesti Nemzeti Színházban.

A következõ tantárgy a latin volt. Már nem emlékszem
melyik római írónak, vagy politikusnak a könyvébõl kellett
fordítanom. Igen nehéz szöveg volt. Csak gagyogtam, de
nem ment sehogy sem a fordítás. Arra emlékszem, hogy
volt benne egy idézet – „Summum ius summa iniuria” (a
legfõbb jog a legnagyobb igazságtalanság). A szöveg lé-
nyegében arról szólt, hogy a szegénység földet kért, mint
azóta is mindig az évszázadok során. Ez az idézet lénye-
gében azt jelentette, hogy a népnek joga van a földhöz,
amelyet a nép maga dolgoz meg, s ez igazságos is. De ha
azt mástól kell elvennie, az viszont igazságtalanság, va-
gyis a legfõbb jogtalanság. Csak hármasra, vagyis elég-
ségesre sikeredett a feleletem. A további kérdés is kelle-
metlenséget hozott számomra, mert amit tételként a ró-
mai régiségtanból húztam, ahelyett a tanárom egy másik
tételt kérdezett, amihez pedig nem volt joga. De nem téte-
leztem fel róla akkor sem, és most sem – sok évtized
múltával – a rosszindulatot. Viszont akkor az a váratlanul
kapott kérdés nagyon meglepett, nem csoda, hogy vála-

szom döcögõsre sikeredett. Pedig két héttel korábban, az
érettségit megelõzõen, kettesre, vagyis jóra zárt le a tanár
úr latinból, az érettségin viszont ez az eredmény nem  jött
be.

Mivel az elsõ két tantárgy a várakozásomnál gyengébb-
re sikeredett, bizony megijedtem és féltem a folytatástól.
A következõ tantárgy az oknyomozó történelem volt, ott
végre mellém pártolt a szerencse, jó tételt húztam ki, és a
feleletemre 1-est, vagyis jeles osztályzatot kaptam.

 Szerencsém volt a számtannál is, ugyanis jó tételt, a
számtani haladvány címût húztam ki, egy megoldandó
példával. Kitûnõen sikerült, az osztályzatom jeles lett.
Hasonlóan jól sikerült a fizika vizsgám is. A galván-volta
elemek címû tételt „lottóztam” ki, s a feleletemet szintén
jelesre értékelték.

Amint a vizsgának vége lett, most már „éretten”, rohan-
tam vissza a szemináriumba, de csak azért, hogy gyor-
san összecsomagoljak. Már ebédelni sem ebédeltem, máris
rohantam az állomásra, hogy a kora délutáni vonattal in-
dulhassak haza.

A szemináriumban kérdezték, hogy nem várom meg a
bizonyítvány kiosztását? Mondtam, hogy nem, hiszen arra
csak az érettségi vizsgát követõ harmadik napon kerül
sor. Azt tudtam, hogy melyik tantárgyból milyen ered-
ménnyel vizsgáztam, a bizonyítványomat meg majd ki-
küldik a kompolti címünkre, vagy késõbb édesanyám be-
megy érte Egerbe.

Ifjúságom utolsó három napját töltöttem el otthon! Há-
rom nagyon boldog napot! Talán azért is éreztem annak,
mert tudtam, hogy a három nap múltával belépek a felnõtt
korba, s az igazi megpróbáltatások ezután várnak rám.

Mondanom sem kell, az a három önfeledten boldog nap
gyorsan elröppent. Június 30-án reggel 8 órára már az egri
nagykaszárnyában kellett megjelennem, jelentkeznem a
60. közös gyalogezred felvételi irodáján. Ott tudtam meg,
hogy az ezredünk már kint harcol az olasz fronton, míg a
pótkerete Csehországban, Kuttenberg városában állomá-
sozott.

Az egri kaszárnya udvarán rajtam kívül még hét falusi
legény is várakozott, akiktõl megtudtam, hogy nekik is
– hozzám hasonlóan – aznap reggelre kellett bevonulniuk.

Dél tájban az írnok beszólított az irodába és a követke-
zõket mondta. – A menetlevelüket kiállítottam, és azt a
kint várakozó hét embert is magával viszi Kuttenbergbe.

Meglepõdtem.
– Hogyan vigyem õket Kuttenbergbe, amikor még Buda-

pesten sem voltam?
– Tud németül? - kérdezte az írnok.
– Amennyit a gimnáziumban tanultam – feleltem.
– Az a tudás bõven elegendõ lesz ahhoz, hogy Ausztri-

án, Bécsen keresztül eljussanak Kuttenbergbe.
Amikor ott Egerben vonatra szálltunk, magyarjaimban

lehetett érezni a magukkal hozott bornak  „búcsú fájdal-
mat fokozó”  hatását. Pestre érve – útközben a bor és a
pálinka is elfogyott – és elmúlt az otthontól való elszaka-
dás fájdalma is. Akkor már torkaszakadtukból nótáztak.
Éljenezték a háborút, ontották a különféle katonanótákat.
De azt már nem merték nótázni, amit 1914 nyarán, a nagy
mozgósításkor százezer katona tele tüdõvel, s persze tele
reménnyel énekelt: „Megállj, megállj te kutya Szerbia, nem
lesz tiéd Bosznia”.

(Folytatás a 10. oldalon)
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Budapestre érve, a Keleti pályaudvaron találkoztunk ka-
tonai irányítókkal, akik felültettek bennünket arra a vonatra,
amellyel Bécsig utazhattunk. A vonaton nagyon sokan vol-
tunk, ráadásul éjszaka utaztunk, a fáradságtól hamar el-
aludtunk. Hajnaltájt ébredtem fel  a fülkénkben, láttam, hogy
a magyarjaim mélyen alszanak. Feltûnt, hogy a magyar
beszéd mellett sok idegen szót is hallottam. És nemcsak
németül beszéltek, hanem más idegen nyelveken is.

Nagy szorongás közepette érkeztünk meg Bécs egyik
pályaudvarára (arra már nem emlékszem, hogy melyikre).
Ilyen messze még soha nem voltam el otthonról! Ebben
az otthontalanság érzetben a legnagyobb, következésképp
kellemes meglepetést jelentett számomra, hogy ott a bé-
csi pályaudvaron mindenfelé magyar szót hallottam. Való-
jában több magyart láttam azon az állomáson, mint néme-
tet, osztrákot. Megjegyzem, sok idegenrõl az alapján de-
rült ki magyarsága, hogy a magyar „istentisztelõ szótár”
minden szavát használták, méghozzá sokféleképpen va-
riálva. Magyarán, káromkodtak elég csúnyán.

Az állomáson egy irányító magyar tiszt pártfogás alá
vett bennünket. Elkísért egy barakkba, ahol meleg teát és
reggelit kaptunk. Ott elmagyarázták azt is, hogy milyen
irányba induljunk el gyalog, egy elég messze lévõ villa-
mosmegállóhoz. Onnan villamossal kell tovább utaznunk
ahhoz a bécsi pályaudvarhoz, ahonnan majd a vonatunk
indul Kuttenbergbe.

Gyalogolva, elõbb kijutottunk egy hatalmas térre, majd
onnan elindultunk abba az irányba, amerre az eligazítóink
mondták. Közben kérdezgettem a helybelieket a német
nyelv általam tanult, tudott szépirodalmi stílusával, hogy
jó irányba tartunk-e. Nagysokára, sok gyaloglás után, jó
fáradtan, végre megérkeztünk a jelzett villamos megálló-
jába. Útközben a magyar testvéreim, a rám bízott hét baka
állandóan a Jóistent, Szûz Máriát és a hétszentséget em-
legette.

Jöttek a villamosok, jó tömötten, s bizony nem vettek
fel bennünket. Nem csoda, mindegyikünknél katonaláda
volt, a magyar testvéreimnél még tarisznya is. Négy vagy
öt villamos is nélkülünk robogott tovább, míg végre jött
egy, amelynek a kalauznõje egy fiatal nõ volt, s akinek
elmondtam, hogy hová szeretnénk menni, de eddig egyet-
len villamos sem vett fel minket. Õ megszánt bennünket,
a civil utasokat beküldte a villamos belsejébe, a katonalá-
dáinkat pedig a kocsi végébe egymásra tetette, így végre
csak eljutottunk a másik pályaudvarra.

Délelõtt volt, a pályaudvaron közölték velünk, hogy csak
este indul az a vonat, amellyel eljuthatunk Kuttenbergbe.
Az alkoholtól elbágyadt magyar testvéreim akkorra már
teljesen elkókadtak, már se inni, se nótázni nem volt ked-
vük. Szó szerint elanyátlanodtak.

Az állomással szemben volt egy parkféle, de már elég-
gé legázolva, kitaposva. Az embereket odavezettem, s
kértem õket, hogy pihenjenek egy nagyot, mert estig vára-
koznunk kell. Én viszont elmentem oda, ahol a nagy óri-
áskerék forgott. Nem messze volt az állomástól. Akkor
tudtam meg, hogy azt a helyet Práternek hívják. Az em-
berek még akkor is jóízûen aludtak, amikor a Práterbõl
késõ délután visszatértem. A pihenéssel, az alvással na-
gyon „kiûzték” magukból az alkohol hülyítõ hatását, vi-
szont annak helyére depresszió, letargia lépett. A család,
az otthon hiánya váltotta ki belõlük ezt az állapotot. Döb-

benet, reménytelenség – így jellemezhetném valamennyi-
üket. Este vonatra szálltunk és másnap kora reggel ér-
keztünk Kuttenbergbe, illetve a városon kívül lévõ állo-
másra, ahonnan aztán egy katonai busz szállított be ben-
nünket a városba, és tett le minket közvetlenül az ottani
kiegészítõ parancsnokságnál.

A pótzászlóalj irodáján felvették a személyi adatainkat,
majd a velem érkezett embereket egy irodaszolga elve-
zette ahhoz a századhoz, ahova be lettek osztva.

Onnan az irodából, engem egy önkéntes õrvezetõ vitt
fel a Barbara kaszárnyába, amely egy partra épült. Két-
emeletes hatalmas épület volt, eredetileg jezsuita kolos-
tornak építették. Abban az épületben a kísérõm átadott az
önkéntes század (ahhoz készültem) írnokának, aki felvet-
te az adataimat. Azt követõen az önkéntesek körletébe
vittek, ahol nagy tisztelettel megmutatták: melyik lesz az
ágyam, a fogasom és a polcom.

Az egyenruhát ott vettem fel elõször. Tetszett, mert az
is egyenruha volt, mint az a másik, a reverenda, amelyet
csupán három nappal korábban vetettem le magamról. (Ma
is fájdalommal emlékszem vissza rá.)

Az önkéntes század férõhelye, elhelyezése a kaszár-
nya második emeletén, a sarokszárnyban volt, a temp-
lomtól tíz méterre.

Odaértem után rövid idõn belül találkoztam a századpa-
rancsnokkal, akinél katonásan jelentkeztem, akkor még
magyar nyelven. Rövid idõn belül megkaptam a szakasz
beosztásomat is, a teljes katonai felszereléssel együtt,
és ezzel valójában elkezdõdött a két éves katonai szolgá-
latom, amely  – most már így utólag minõsítve, s ahogy
mondani szokták „csak a szépre emlékezve” - változatos
(és nem csak szép) élményekkel volt tele.

– El tudom képzelni, Lojzi bátyám. Magam is voltam
katona, igaz én csak békeidõben, de megtapasztaltam,
hogy az az élet, az az egyenruhás élet nem érzékeny, úgy
is mondhatnám nem „paplelkületû” embereknek való.

– Való igaz, átéltem több olyan szituációt, amit egyetlen
porcikám sem kíván, a lelkem meg pláne nem, de az élet
olyan kiszámíthatatlan, furcsa, olykor gyönyörû, máskor
viszont kegyetlen, sõt olykor még undorító is. Az ember
az utóbbi esetekben  nem tehet mást, mint elviseli a rá-
mért sorsot, mert ha nem, akkor belepusztul. Azt pedig
egy testben, lélekben egészséges, az életet igenlõ, sze-
retõ ember nem akarja.

– Kedves Lojzi bátyám! Idõközben az órámra pillan-
tottam, s csak most látom, hogy mennyire elszaladt az
idõ. Elmúlt egy óra, itt az ebéd, aztán meg a fürdõzés,
pihenés ideje. Javaslom, itt szakítsuk meg a beszélge-
tést, itt a katonakorod kezdeténél, hogy aztán, majd
holnap innen folytassuk tovább! De mielõtt a mai nap
hátralévõ részére elbúcsúznánk, azt egy pohár bor él-
tetõ áldásával tegyük!

– Kedves Imre! Semmi jónak nem vagyok az elrontója,
egy pohár jó bornak pedig pláne nem. Öblítsük le hát elmon-
dott életszakaszom porát egy pincehideg bogácsival, és az-
zal a reménnyel, hogy holnap újra, ugyanitt találkozunk!

 Poharainkat harmadszor is, ezúttal shiraz szõlõfajtából
készült rozé borral töltöttem tele. Egymás szemébe néz-
ve mondtuk:

– Egészségünkre!
– Egészségünkre!
Mindkettõnk szeme boldogan csillogott.

(Folytatás a 9. oldalról)
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Akác István

Sebeimre rózsát
Ha tarthatatlan szerelmed legázol,
a szótlan lényemrõl végképpen levetlek, -
úgy állok majd a holdas ég alatt,
mint a húsától megfosztott eretnek.

A máglyán csak csontjai füstölögnek,
akár rekedten síró harsonák.
Bár sejtettem, hogy ilyen véget érek, -
ha belekezdtem, nem mondtam tovább…

Sebeimre rózsát sosem reméltem,
de mi történt, azért azt mégsem vártam.
S most mégis így sikoltok meghatottan: -
mindent köszönök, miattad és értem.

Juhász József

Mózes Imája
Valahol a nincs és a nem között
növekedtem föl vesszõkosárban,
telt szívvel és üres gyomorral,
rivaldáktól messzebb,
mint a rafinériáktól.
Nád közé nyílt világ ablakait
lestem az emigrációból, míg
csenevész kórók s hitvány karók
erdõi szûrték kilátásaimat,
melyek még a lehetségest sem
merészkednek megközelíteni.
Fösvénynek mondott kezek adnak
rám ruhát, tej helyett savót,
bögrémben csecsszopók éhsége lapul,
árvizek mosták lábamat, arcomon
siralmak sós folyói eredtek,
naponta álltam a sötét estben
s anyámtól vettem a staféta imát:
„Ne vígy minket kísértésbe!”
De hát hova vittél Uram? – Mégis?!
Kinek házában ültettél asztalhoz,
ahol mérgezett a kenyér is,
és vértõl szennyes a víz.
Hogy áldod meg ezt a vacsorát,mit
hamis mosolyok szervíroztak fel?
Kinek hazája lett ez a föld?
Tiéd vagy a gonoszoké már?
Jó Uram, vezess ki innét inkább
                                   a pusztába!

Sorstalan                                        Mezey István rajza

Dudás Sándor

Add meg, Uram!
Egy szisszenés, vagy már annyi se:
s békesség, szentséges mise
könyörgõ hangja
száll jó Uram feléd, remélve,
hogy ránk figyelsz, s akkor megérte
hullunk a porba
Nem fényt várunk, - világosságot!
s ne fogjon rajtunk újabb átok,
törjön a karja.
Búzatáblák vére, pipacsok
tûzpirosra fessék a napot
délben, nyaranta.
Õszi áldás lobogjon rajtunk,
a hálát súgva remegje ajkunk:
add meg Uram, ma.
Legyen hó is, hideg szelekkel,
bújjon össze emberrel ember,
ha úgy akarja.
Nyíljon tavasz, tele virággal.
tele hittel: majdcsak kilábal
mélybõl a napra
az is, aki mankót szorongat.
Legyen áldott a ma, s a holnap
ezer alakja
Néma-béna koldus a sarkon
szívderítõ dalra fakadjon,
kacagó dalra,
hisz’ ebben az öldöklõ harcban
támadni én sosem akartam
kincsre, javakra.
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A cukkkorka volt
az örökké áhított lu-
xuscikk, amivel soha
nem lehetett betelni.

Nem értettem, hogy
az õsszel betakarí-
tott sáros cukkkor-
répafejekbõl hogyan
lesz olyan elképesz-
tõ finomság. Nem értettem milyen átalakuláson megy át a
répafõdön gúlába rakott mocskos termés, amivel annyira
mennyeivé tudják varázsolni a cukkkorgyárban.

A betakarításnál magam is komoly hátramozdító vol-
tam. Addig kekeckedtem, amíg adtak egy rozsdás bö-
kõt, hogy azzal nyiszáljam le a fonnyadó leveleket a ré-
pákról.

Mindent kézi erõvel csináltak az emberek. Nem voltak
még olyan mindentudó gépek, amik sérülés nélkül vájják
ki a fõdbõl a répafejeket, és abban a minutumban lemet-
szik azokról a lapukat is. A gúlába dobált répahegyeket
megszemlélte a viharkabátba öltözött, kezében állandóan
viharlámpát lóbáló átvevõ.

Lefitymálta a termést, és agyba fõbe sértegette a ter-
melõket.

A termelõket, akik gumicsizsmáik szárától a fejük búb-
jáig sárosak voltak mindvégig, amíg betakarították a ter-
mést.

Sáros volt még az ég is ottan. Én meg addig lábatlan-
kodtam az út szélére hordott gúlák között, míg végül ke-
zembe nyomták a slagot, amivel a sár nagyját kellett le-
mosni a répákról.

A lajtoskocsival odahordott vizet is kézzel pumpálták ki
a tartályból, úgy, mint a karos nortonkutakkal a fõdbõl.
Amúgy már csak azért is megérte ottan téblábolni, mert
sok nagyfontossságúúú dógot megtanultam. Ottan tanul-
tam meg fütyölni is.

Addig, ha ugyanúgy, mint a többiek, nagyfiúsan kellett
volna fütyölni, mindig csak a számat csücsörítettem, és
azt mondtam, hogy:

– Fütyûûû!
Egyébként meg olyan történeteket hallhattam nap mint

nap, melyeket máig nem felejtek.
Például akkor hallottam elõször a rézfarkú bagolyról, ami

éccaka elragadja a rossz gyerekeket.

Eszter néni hadiözvegy.
Egyedi lehetõséget kapott a községi tanácstól, hogy a

falu közepén, a templom és a tanácsháza közötti poros
placcon, ahol a búcsúi sátrakat szokták felverni, meg fel-
építeni a körhintát, amin eccer úgy repültem tíz percen
keresztül, hogy nem voltam beláncolva. Szegény hintás-
legény ijedtében majd seggre esett, amikor a menet vé-
gén ki akarta oldozni az ülõkémen fityegõ láncot és meg-
látta, hogy abijony nem vót beakasztva.

– Hogy csesszemeg! Mindegy. Most má ne törõggyé
vele – kacsintott rám.

Szóval, megengedték a tahóságok, hogy ott, azon a
poros placcon, ottan nyisson Eszter néni egy bodegát. Az
volt az õ bodegája. A kölyökvágyak netovábbja, a barnára
mázolt deszkákból összeszegelt láda, amibõl Eszter néni

a maga gyártotta
nyalókákat, sava-
nyúcukkkorkákat
árulta.

A ládán kicsi ablak
volt. Eszter néni
azon át adogatta ki a
portékát. A nyalókák
is, a savanyú-

cukkkorkák is celofánba voltak csomagolva. A nyalóka
tûzpiros volt. Kátrányízû. Babát ábrázolt. Feje és teste is
volt. A nyalókababa talpából hurkapálcika állt ki. Azzal
lehetett megfogni. Egy forintba került egy nyalóka. A
savanyúcukkkorka is pont annyiba.

Már nem tudom mi okból adódott alkalmam arra, hogy
elmenjek Eszter néni otthonába, ahol a nyalókákat gyár-
totta. Egy jellegtelen parasztház hátsó fertályán lakott al-
bérletben.

A félhomályos szobában ágy, asztal, szekrény. A min-
denkor fekete gyászruhába öltözött Eszter néni kék tep-
sik közt ücsörgött. Nem csinált semmit. Jóformán szét se
nézhettem, már elintézett volt a dolog, amiért oda kellett
mennem. Eszter néni kitessékelt, pedig még maradtam
volna kicsit a szurok és kandiscukkkor szagú szobában.

Hetekkel késõbb, nem tudom mi módon, szert tettem
egy forintra. Szaladtam a bodegához. Vettem egy nyaló-
kát. Letéptem a celofánt és leharaptam a baba fejét. Ujj-
begynyi, szürke faggyú fordult ki a baba fejébõl, minthacsak
a nyalóka agyveleje loccsant volna ki. A számba csorgott
faggyút kiköptem.

A nyalóka maradék részét megtisztogattam az ingem
aljával és elnyaltam.

Varázslatos kölyökkorom sok csodája közül a legfur-
csább az ingyenbót vót.

Az ingyenbót, ami gondolataimban maga a mennybót
vót, ahol minden ingyé van, valamelyik, Baktakékhez kö-
zeli faluban mûködött. Mûködött, mégpedig éppen a busz-
megálló szomszédságában, a falu központjában. Apukám
bazsalyogva súgta a fülembe, ha arra járok, menjek csak
be nyugodtan. Kérhetek ottan, ahogyan õ mondta
cukkkorkát, csokkkoládét vagy bármit, ami szemnek, száj-
nak ingere.

– Na de mibûl? – értetlenkedtem.
Apám rám kacsintott. Azt mondta, ne törõdjek vele, mert

az egy ingyenbót. Csak egy évvel késõbb derült ki, hogy
édesapám azokat az ingyen kapott cukkkorkákat,
csokkkoládékat derekasan megszolgálta. A titkot egy ha-
talmas családi veszekedésbõl tudtam meg.

Az egetverõ sértésekbõl és tányércsapkodásból kihal-
lottam, hogy az én apukám a bótosnénit, hogyan is mond-
jam, izé, hát, megszeretgette, amikor ott kellett éjszakáz-
nia. Merthogy esténként érkezett, és csak másnap kora-
reggel indult vissza a városba.

Amúgy meg, spongyát rá, a lónak négy lába van, mégis
... Sok idõnek kellett eltelnie, míg végre megértettem, sem-
mi sincs ingyér. A fõdivilágnak ebben a csilivili sötétkor-
szakában nagy árat kell fizetni minden fölös kacatért.

Az persze más kérdés, hogy amennyiben fizetünk, az-
zal láccólag önkéntesen tagozódunk be a pézrendszernek
mondott káoszba, a pokol legmélyebb bugyrába.

Varga Rudolf

Cukkkorka!
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Akkorában a buszok még nem igazán a
menetrendhez igazítva jártak.

Egykét órás késés simán belefért az embe-
rek idejébe. Az emberekébe, akik egy-egy
megálláskor leugráltak a buszról, és iszkoltak
befelé az italmérésbe. Amikor jó messze volt
a sofõr a várostól, olyan messze, ahová a leg-
elszántabb ellenõr sem követte, a fakabátok
meg egytõl egyig haverok voltak, akkor már õ
is bevágott egykét felest. A zsernyákok cimbik
voltak, és amúgy õk is szittyóztak mindenhol,
ahol leesett egy kis potyolinó. Na, mindegy.
Váljék egészségükre!

A sofõrök nem siettek, ahogyan mostaná-
ban sem csipkedik magukat. Nemrégiben,
amikor a szüleim és nagyszüleim sírjára vit-
tem a halottaknapi koszorúkat, a vajdi nótári-
us megszánt, és elvitt Baktakékre. Azt mond-
ta, onnan fél óra múlva indul egy busz Miskócra.
Janeknak valami dóga akadt, hát továbbgurult
Encsre, ha már megtette a fele utat miattam.
Engem kitett a megállóban.

Eltelik egy fél óra, meg még egy fél óra, meg
még egy, de sehol a busz. Janek már vissza-
felé tart Encsrõl. Kérdezi, hogyhogy még mindig ottan szob-
rozok. Én meg széttárt karokkal bámulok kifelé a fejem-
bõl. Nemsokára kiderült, hogy a buszos elment csalánt
vágni a kacsáknak, oszt kiesett a fejébõl, hogy neki járat-
ba kéne indulnia.

Minden vonatot lekéstem, és csak hajnali fél kettõre
kecmeregtem fel Pestre.

Kölyökként nekem is sokszor kellett csalánt, ahogyan
mondtuk, csanalat vágnom.

Vágtam is, mert azzal gyógyítottam apukám reomátúl
fájós vállát, hátát. Kipeneltem a temetõ mellé, ahol sûrûn
nyõtt a veszedelmes növény. Egyik kezemen apám kétuj-
jas kesztyûje, a másikban sarlót markoltam, és kötegszám-
ra vágtam a csípõs csanalat.

Otthon apukám levetette az ingét. Kicsit komikus volt a
bicepszétõl lefelé négerbarna, attól fölfelé pedig fehér bal-
karja, amit sofõrkarnak neveztek a népek. Hasmánt fe-
küdt a lócára, én meg nyakától a derekáig csapkodtam a
hátát a csanállal. Apukám nagyokat nyögött a nyuvasz-
tástól.

Néha feljajdult, de azért tovább biztatott:
– Ne kíméjjj inaaas, az anyád úristeniiit!

Óránként mondják be a rádióban, hogy Bajkonurból fel-
lõtték a világûrbe a Szputnyikot.

Az amcsik sokkot kaptak, mi meg kicsit hitetlenkedünk,
de azért örülünk a hírnek. Ünnepel az egész ország, az
egész világ. Vagy ha mégsem az egész, de legalábbis a
cucizmust építõ felvilágosúúúltak, azok tutira. Örülünk mi
is, családilag. Megyünk a városi rokonyokhoz, ahová csak
a ritka, piros betûs ünnepeken jutunk el.

Vidámvásár. Talán az elsõ a kishazában a második nagy-
háború és azok után a bizonyos sajnálatos események
után. Mindenki arról faggatja a másik embert, hogy ugyan
mondja már meg, szerinte is vége már az öldöklésnek.
Ugye, hogy soha többé nem gyün el a rettenet.

A sátáni média nap mint nap riogatja a népeket az újabb
háború rémével. Tudatosították a beáldozásra szánt né-
pekkel, a második nagyháború csak fõpróbája volt az iga-
zi pusztításnak. Annak ellenére mindenkinek szent meg-
gyõzõdése, hogy olyan többé nem következhet be. Nem
is sejtettük, hogy azon a napon kezdõdött a harmadik vi-
lágégés, amikor a második befejezõdött. Merthogy mi is a
háború? Nem más, mint nagyméretû erõszakos összeüt-
közés. A szemben álló felek érdekérvényesítése, mely-
nek célja a területszerzés, a gazdasági erõforrások meg-
szerzése és megtartása, vallási és politikai ideológia ter-
jesztése.

Egy háború a hadüzenet bejelentésével, illetve annak
hiányában az elsõ harci érintkezést követõen kezdõdik. A
háborút hivatalosan akkor tekinthetjük lezártnak, ha a har-
coló felek békét kötnek egymással. Békét kötnek. De vé-
leményem szerint, olyan még nem történt a jelenlegi em-
beriség történetében. A háború típusai a globális, az egész
fõdre kiterjedõ világháború, a helyi vagy polgárháború, il-
letve az etnikai.

Nem szeretnék pápább lenni a pápánál, de mostanság
éppen itten tartunk, merthogy a srájnerek titkos páholyai-
ban a skót rítus helyett már régóta a Koránra tesznek es-
küt a sátán szolgái.

Na, most akkor beszéljünk magyarul, úgy, ahogyan kell.
A háború nem is ez, nem is az, hanem a háború az,

amikor a világot leigázni akaró bûnbandák számára busás
hasznot hoz az, ha emberek milliói halnak meg, országok,
városok égnek porrá, melyeknek az újraépítése számukra
komoly profittal jár.

Úgy vélem, az sem igaz, amit Montecuccoli nevéhez
társít a hazug politika, miszerint a háborúhoz három dolog
kell, péz, péz, péz. Valójában a háborúhoz a péz az ke-
vés. Kevés, ha nem társul hozzá mérhetetlen aljasság.
Úgy érzem, hogy zsoldosokkal, pézzel, nem lehet semmi-

(Folytatás a 14. oldalon)

A cukkkorka mellett õk is érdekeltek. Korán érõ gyerek voltam
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lyen háborút megnyerni.  Meg aztán azt gondolom, csatát
igen, de a háborút soha nem lehet megnyerni.

A Búza tér sátrakkal, a vásározók kirakodóasztalaival
telezsúfolva.

A máskor poros, sáros talaj most vörös troszkával fel-
hintve. Csodaszép minden. Még ringlispíl is van, meg cél-
lövölde, elhajlított csövû légpuskákkal, ahol a szabadsá-
gos katonák, ha futi a zsoldból, megmutathatják tudomá-
nyukat, mert azoknak a kanyarpuskáknak a lötyögését
nem is olyan eccerû kitanulni. De mit számít az. Fõ a
magyar virtus.

Bömböl a zene a hangosbemondókból. Szív küldi szív-
nek, szívesen. Mindenfelé rogyásig megrakott cukkkorkás
standok, lacipecsenyés, sültkolbászos bódék. Van min-
den, mi szemnek, szájnak ingere. Minden, mi mérgezõ,
ami emberi fogyasztásra alkalmatlan. Hadd hulljon a fér-
gese, dörzsöli markát az árnyékban sunnyogó kalmár, nem
tudván, õ maga is csak eszköz, hullásra ítélt rabszolga. A
többi romlásra ítélt taplóagyú meg rácuppan a moslékra.
Valamitõl meg kell dögleni. Mindegy mi az, csak ártson.
Azzal is hamarább gyün a kaszás.

Úgyis csak az a megváltás.

Vidámvásár a sok gyász, szomorúság után.
Édesapám és anyám fiatalabbik öccse a talponálló bódé

pultjára ültetnek, el ne kódorogjak. Attól kezdve nyugod-
tan szürcsölhetik a tisztítatlan vízbõl készült sörüket, tab-
lettából kotyvasztott borukat. A tikkasztó napon egyha-
mar nyûgösködni kezdek. A magaslesre hajazó alkalma-
tosságon gubbasztás is fáraszt, pedig eleinte még önfe-
ledten lógáltam lábamat, az emberek feje fölül nézve a
forgatagot.

Éhes vagyok. Szomjas vagyok. Pisilni kell. Kakálni kell.
Minden bajom van. Endre, akinek én vagyok a második
keresztapja, merthogy szúrós bajsza miatt Szúrósnak
neveztem el, s az a név élete végéig rajta is maradt.

Szúrós felém nyújtja a korsó habzó sört. Meghúzom,
ahogyan kell, emberesen. Na lám! Mindjárt szebb a világ.
Minden kitágult. Andalítóan hullámzik az embertömeg oda-
lent. Némán gubbasztok a pult tetején. Édesapámék ész-
re sem veszik, hogy lefittyed a kobakom.

Amikor rábukok a pult deszkájára, csak akkor kapnak
észbe:

– Hú, a szentségit! Nehogy már valami …
Felhörpintik maradék italukat. Leemelnek a pultról, de a

lábam rogyadozik.
Tántorgok, mint a komoly korhelyek.

Szúrós a nyakába kap, de fejem hátrahanyatlik.
Apám vesz ölbe, úgy cipel a rokonyokhoz.
A kapu elõtt talpra állítanak:
– Hé, inas! Szedd már össze magad, naaa! – sarkall-

nak, aztán taszigálnának befelé, de összeakad a lábam.
A kapun túl két oldalról kezeimet markolva emelnek pár

centire a fõd fölé:
– Gó-lya vi-szi a fi-át, hol le-te-szi, hol meg-á-á-á-l-l-l –

próbálnak viccelõdni, kótyagosan, rossz lelkiismerettõl fá-

tyolos hangon.
Odabent az

asszonyok per-
sze rögtön észre-
veszik, hogy mi a
búbánatot csinál-
tak velem apá-
mék. A szobából,
ahová lefektet-
nek, hallom a ve-
szekedést, a han-
gos korholást, vá-
daskodást.

Aztán elalszom.

Késõdélután
ébredek kábula-
tomból.

Kikecmergek
az ágyból. A
felnyõttek a kony-
haasztal körül dis-
kurálnak. Már na-
pirendre tértek a
malõr fölött. Szú-
rós különös ked-
vességgel ültet a
térdére. Tíz forin-
tot vesz elõ buk-
szájából.

Rózsának, a feleségének fagyos pillantásai közepette
nyomja kezembe a hatalmas összeget:

– Vegyél faszárú nyalókát magadnak!
Barackot nyom a fejem búbjára. Letesz a fõdre.
A ritka alkalmat kihasználva, nehogy még meggondol-

ják magukat, sompolygok kifelé az ajtón. Akár a postaga-
lambok a tubaház felé, toronyiránt haladok a hangszórók-
ból bömbölõ zene irányába, a vásárba. Dehogy figyelem
én, hogy hol megyek be a forgatagba.

Semmi nem számít, csak ott lehessek a cukkkorkával
megrakott pultok elõtt.

Sötétedik.
Már égnek a lámpák mire seggére verek utolsó fillérje-

imnek is. Indulnék hazafelé. De hogy merre, azt nem tu-
dom. Majdcsak lesz valami. Sipirc! Szaporázom léptei-
met az idegen utcákon, mint egy kóbor kölyökkutya.

Sehol egy ösmerõs ház, egy sarok. Sötét van, és én azt
érzem, hogy elvesztem. Még azt sem tudom megmonda-
ni, milyen utcában, hány szám alatt laknak a rokonyok.
Csak azt, hogy a templom mellett. De a városban van egy
csomó templom, azt még én is tudom. Mintha azt kalapál-
ná a szívem, hogy el-vesz-tem. El-vesz-tem. Én vég-leg-
es-en el-vesz-tem. Az már biz-tos-tos-tos ... El-vesz-tem.

Közel hatvan év távlatából sem tudom hogyan, de
visszatalálok. Apám és Szúrós, anyám és Rózsa a kapu
elõtt állva marakodnak. Épp a rendõrségre indulnak. Már
messzirõl hallom az ordítozásukat.

Hallgatom messzirõl, az idõben egyre messzebbrõl és
messzebbrõl.

(Folytatás a 13. oldalról)

Télen fakutyáztunk a Hernádon  vagy
a Bársonyoson. Ez is emlék
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Petõ János

Néha látom...
 

Van élet, nagy bazár,
tombol rikoltva, rí, rikít,
fény, a talmi lárma
naponta elvakít.
 
Utakra dõl a nép,
tolong tétován, zúg a had,
van itt árja, tarka lump,
aj, csak el ne hagyd magad.
 
Vannak árva bolondok,
vannak szentek, szösz-babák,
papok, ácsok, fakopácsok,
rosszak, vasból katonák.
 
Sörbe fulladt sorba mind,
a délután, az este, reggel,
s mennek évek át, nyarak el,
vonulnak a nagy sereggel.
 
De néha látom azt az embert,
halvány, mint az árnyék,
mintha meghajolva menne,
arca néha falfehér,
néha mintha véres lenne.
 
Szorongva nézem, fogva tart,
tudom soha nem ereszt el,
néha látom azt az embert,
egyedül megy, nagy kereszttel.

Dudás Sándor

Megrezdül
az õszülõ bokor

Petrán Lajos osztályfõnökömnek

Amikor hiányoltad a soraimból
a víg kedélyû szavakat, mondatokat,
arra bíztattál, fusson s ne battyogjon a ló,
bút feledve röptessek daloló
madarakat, csengõ - dallamosat,
rigót, s közülük is a sárgát,
amely sûrû rekettyés között is átlát.
Azt is mondtad még, mindenki várhat
csodát, hisz egy baráti kézfogásnál
elbóbiskolhat megannyi bánat,
a hogy higgyem el, bár már elmúlt dél,
de elszontyolódott felhõk hóna alól még
kikandikálhat õszi nap és fénye.
És most mégis, mint már annyiszor,
ha megrezdül az õszülõ bokor,
a ha hideg ködök szitálnak egyre- másra:
marad a kérdés s magyarázkodás,
hogy mit, miért, hogyan, a miért nem?!
Most délután van, borongós. Na és?!
Délutánra talán más tud lenni,
mint volt reggel, mint volt délelõtt
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 koszolódott eget,
a hiába hisszük, hattyú nem integet
szelíd tóról a megsebzett partra,
és a zeg-zugos sikátorok
gáncsoskodó 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 idõsebb jogán mondd el ezt is,
s mond, van miért tágra nyitni
egyre szûkûlõ pupillánkat,
az ígérgetések útvesztõin,
a ha mindent elhiszünk vigasztalásnak,
hányadik cafatos bõrünk fogja
díszíteni kínzókamrák falát?!

Bükkábrány, 2000. november 15.Csordás                     Mezey István grafikája
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Az úton bóklásztam, vártam, jöjjön
végre egy autó, hogy a sofõrre szív-
bajt hozva átszaladhassak elõtte, mi-
nél közelebb, szinte súrolva a lökhá-
rítót. Az idõ alján szundikáló kis falu
a miénk, ide még csak félig tette be
lábát a civilizáció. Bokáig érõ sárban
habuckoltunk, a tévérõl még csak ha-
rangozni hallottunk, azt mondják olyan
rádió, amiben látni lehet a szereplõ-
ket.  Nem csak hallani, látni is, érted.
Értettem, de nehéz volt elhinni, afféle
pletykának tûnt az egész. Fantáziá-
mat Verne Gyula határolta be, az én
szememben kétárbocosok úsztak
széltõl dagadó fehér vitorlákkal. Pista
barátommal össze is bütyköltünk egy
házi vitorlást az édesanyja dagasztó
tekenõjébõl,a sifonból elemelt lepedõ
volt a vitorla. Úgy reméltük, hogy a
Fekete-tengerig meg se állunk, de
hajónk, mint a tervünk is, léket kapott.

Az unokatesómmal eszeltük ki ezt
az esztelen bátorságpróbát. Egyszer
az egyik megdühödött sofõr kiugrott a
fülkébõl és átkozódva jól megcsavar-
ta a fülemet. Azt hittem, hogy lesza-
kad.  A sofõr szája széle remegett,
viselkedése teljesen érthetõ, bár fáj-
dalmas volt.  Ha ritkán zúgott is fel itt
autó, amikor árut hozott a boltba vagy
kocsmába, azért történtek olykor ki-
sebb balesetek, elõfordult hogy elgá-
zolt egy-egy figyelmetlen tyúkot, libát
a négykerekû. Egyszer éppen a mi
kövér libánkat vasalta ki egy ilyen.
Édesanyám keserves jajgatásba fo-
gott, míg én örültem a gyászos dolog-
nak, ugyanis nagyon szerettem a li-
bazsírt és a tepertõt, a libamájról nem
is beszélve.  Ez az elgázolt liba pedig
szép kövér jószág volt, dísze a fajtá-
jának.

Hosszú várakozás után feltûnt egy
döcögõ csotrogány, a csiga megelõz-
te volna. de hangja az volt neki, meg
orrfacsaró szaga. Igen meglepõdtem,
sõt megijedtem, amikor egy kátyúban
nagyot zökkenve az autó platójáról le-
esett egy henger alakú fémdoboz, ami
tele volt cukorkával. Leesett a fedele,
kiborult belõle az összes cukorka a
tehénszaros, poros útra. Úristen, mit
csináljak most, ezt kérdeztem Józsi
bácsitól, aki éppen akkor ballagott ha-
zafelé a kocsmából. Mondott egy cif-

rát, hogy mit kéne csinálnom, és a
zsebeit gyorsan megtömte. Vitte az
unokáinak. Bátortalanul én is tettem
néhány szemet a zsebembe, már bán-
tam, hogy nem voltam ügyesebb. Köz-
ben azon görcsöltem, mi lesz a szál-
lítókkal, lehet, hogy megbüntetik õket.

Láttam, hogy jön Bori néni, a bolt-
ban lehetett bevásárolni, a kezében
teli cekkerek. Gondoltam kihasználom
az adódó alkalmat, a kapuba álltam
és rázendítettem kedvenc versemre:
„Sose hull le a vörös csillag:/ Nap,
Hold, Vénusz lehullott régen/  S õ
dölyföl a keleti égen.” - Nem régen ta-
nultam, különösen a dölyföl szó tet-
szett, igaz fogalmam se volt, mit je-
lent. Szívesen szavaltam a hozzánk
látogató rokonoknak, nagybácsiknak,
nagynéniknek. Tûzbe jöttem a
versmondástól,olyankor kipirosodott
az arcom és a fülem.  Többnek érez-
tem magamat a verstõl.

Azt hiszem maga a költõ is meg
lehetett volna elégedve velem. A fér-
fiaktól jókora barackokat kaptam a fe-
jemre, a néniktõl nyálas puszit. Nem-
szeretem puszik voltak ezek, alig
vártam, hogy fölszáradjanak tüzelõ
arcomon. De azért büszkeség da-
gasztotta a keblemet, mint hajók vi-
torláit a szél.

 Fecske Csaba

Thália szomorú papja

Bori néni elõször nem tudta mire
vélni a dolgot, mi történt velem hirte-
len, hiszen az elõbb még semmi ba-
jom se volt, segítettem neki megfogni
az ebédre szánt kendermagos tyúkot,
de azért megdicsérte a produkciót,
ilyen lelkes versmondást még aligha
hallott életében, pedig nem volt már
fiatal. Szép, szép, nagyon szép,
mondta, miközben elvágta a kapáló-
zó tyúk nyakát.

Kónya Lajos verse viszont gondot
okozott, amit a kultúrház színpadán
kellett elmondanom egy április
negyedikei ünnepségen. Nem is annyi-
ra a verssel volt nekem bajom, hanem
a közönséggel, amely farkasszemet
nézett velem, és tagjai mind ismerõ-
sök voltak, ünneplõbe öltözött nénik,
bácsik, akik miattam mosakodtak
meg és jöttek el ide, dolgaikat félreté-
ve. A felvégbõl, az alvégbõl, fiatalok,
öregek, csupa ismerõs. Kiszáradt a
torkom, izzadt a tenyerem. Ott volt az
iskolaigazgató, az esperes úr, és ott
a tanácselnök. Lámpalázas voltam, a
lábaim remegtek. Amíg kicsi korom-
ban szívesen szerepeltem közönség
elõtt, nagy volt bennem a szereplési
vágy, most gátlásos és szégyenlõs
lettem. Minden bajom volt, ha nyilvá-
nosság elé kellett lépnem.

„Bújj-bújj zöldág”. Úgy rémlik ennyi év távlatából, hogy ezt is játszottuk,
amikor még kissrác voltam. Errõl a képrõl  ez jut az eszembe
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Összeszedtem a bátorságomat.
Nagy rössel indultam ki a közönség
elé, amikor megbotlottam egy göcsör-
tös deszkában, és hason csúszva ér-
keztem a függöny elé, a közönség
nagy megrökönyödésére. Megfagyott
a levegõ a teremben. Elõször csak
pukkadoztak az emberek, de aztán
elemi erõvel bukott ki belõlük a röhö-
gés. Földrengésszerûen. Vigasztalha-
tatlan voltam, megszégyenülten hát-
ráltam vissza a függöny mögé.  Sze-
rettem volna föld alá süllyedni szégye-
nemben, gyûlölni kezdtem minden
verset, minden költõt, aki verset írt,
úgy éreztem, az én bosszantásomra.
Ha eddig nem szerettem verset mon-
dani, ezek után még úgy sem, ami
persze nagyon is érthetõ.

A világ persze nem áll meg, késõbb
szerepeltem egy színdarabban,
amelyben drótos tótot alakítottam igen
sikeresen, már amikor megjelentem a
színpadon kitört a nevetés, összeve-
rõdtek a tenyerek. Ruházatom váltot-
ta ki a közönségbõl a tetszést, nem
pedig színészi játékom. Valahogy úgy
nézhettem ki toldozott-foldozott ru-
hámban, mint egy sikerültebb madár-
ijesztõ.  Szerepem mindössze két
mondat volt. Az egyikben így is meg-
botlottam, de ez csak fokozta a nézõ-
téren a derültséget. Nem sokára elját-
szottam Szendét a Hófehérke és a
hét törpében, a kultúrház engem olyan
kegyetlenül megtréfáló színpadán.
Szendének a többi törpéhez hasonló-
an térdig érõ szakálla volt, amit össze-
ragacsozott a madártej, amit mind a
heten nagyon szerettünk. Szívsza-
kadva vártuk, hogy Hófehérke föltá-
lalja. Mohón szürcsögtünk, mint ma-
lacok a vályúnál. Ez volt számunkra
az elõadás csúcspontja.

Egyszer aztán Hófehérke üres tálat
rakott elénk az asztalra. Megütközve
néztünk Marira, aki abban a pillanat-
ban csöppet se hasonlított Hófehér-
kére. Miki befalta az egészet súgta
riadtan szegényke. Kényszeredetten,
tessék-lássék imitáltuk az evést,
bosszúsan, tüntetõleg csörgettük ka-
nalainkat. Miki a királyfit játszotta.
Addig is, amíg várt a színfalak mö-
gött, hogy sorra kerüljön, felzabálta az
elõadás legfontosabb kellékét. Nem
tette ki az ablakba, amit tõlünk kapott.
De bármit is mondhattunk, mégiscsak
õ volt a királyfi, a nyerõ.  Amíg mi tör-
pék a bányában gürcölünk, õ szó nél-
kül lelép Hófehérkével, hasában a hét
adag madártejjel, amit Hófehérke ne-
künk készített. - Apa, de jó lenne, ha már karácsony lenne!                     Fridel Lajos rajza

Dr. Pázmándy László

Ígéret
 

Ha, majd az éjszakákból,
Nem lesznek nappalok,
S nem vigyázzák álmod,
Jótékony angyalok.
 
Ha, a csend virágai,
Magánnyá bomlanak,
S lehulló szirmai,
Mindent borítanak.
 
Ha, minden sivatag lesz,
S elveszik az a pont,
Ami még elvezet,
Oda, hol béke volt.
 
Ha, majd tép az élet,
S nem lesz kapaszkodód,
Széttörik reményed,
S nem lesz vigasztalód.
 
Ha, minden összedõl,
S nem látod az eget,
Szólj, - én eljövök,
És megfogom a kezed.

Varga Rudolf

Örökkön
örökké
Fejjel lefelé lógva

áll örökkön örökké napfényes,
napfényes mezõben, delejes réten

áll,
áll,

áll az idõben. Lábánál három farkas,
Lédi, Frédi, Frici

harmatos
felhõsarjúszénában hancúroznak
örökkön örökké. Áspis, kerekes,
útifüves, leveles, bíbola, bíbola,

bang! Repedt harang kondul
kobakjában, a fent, a lent talpra áll.

Postás csenget, ajánlott
levelet hoz.

Sasbehívót küld a kozmosz?
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     Fodrászok, Kozmetika, Illatszer, Szívbót,
Hortobágyi, Méterárú, Tera néni, artézi kút,
pösölde, köszörûs, híd, Murányi hentes, Zöld-
ség-bót, Fényképész, Szemfelszedés, Kardos-
bót, 56-os bódé, Kardos-tér.

Hát valahogy így nézett ki  a Szabó ktsz utá-
ni rész, még Mátyás király nélkül. de egy újsá-
gos bódéval. meg egy mütyür árúsító másik
bódéval a kis parkban.

A fodrászok  a 48-as hõsök terérõl, a „hideg-
oldalról” a kocsma meg a cukrászda mellõl köl-
töztek ide a sarokra. Vásárhelyi ,Tóth Laci bá,
Szabó Mátyás, még maszeksága elõtt Kaló Jani
bá  neve ugrik be, de legalább két ember neve
kiesett  a feledés rostáján.

A kozmetika ajtajáig járt csak a szemem,
mégis halványan emlékszem egy Bak lányra,
így keresztnév nélkül. A mellette lévõ illatszerbõl késõbb
arany-ékszer lett, itt meg tanulóként kezdett a  késõbbi
Hudákné.

A Szívbótba ritkán jártam, mert ott volt nekünk Edõcs
Pista bá, viszont úgy rémlik, hogy az eladók fehér  kötõ-
ben  szolgáltak ki, az ajtóval szemben hosszú pultról.

Vagy huszat kellett lépni, hogy Hortobágyi kalapos  vit-
rinjét  lássuk magunk elõtt, meg azt, hogy vagy ki- vagy
bemegy a kapun Õ maga. Hogy mikor dolgozott azt nem
tudom. Valójában a pálinkafõzde udvarán laktak Patayék
mögött,  meg Micsurinék (dr. Juhász Pál) mellett.  Az egész
családot jól ismertem,  Jancsi fiával pertuba is voltam idõ-
sebb kora ellenére. Jóval késõbb  tudtam meg, hogy bo-
hémsága ellenére 56-os  forradalmár volt, ha forradalmár-
nak lehet nevezni azért, hogy a Kincs állatorvos fiával, õk
lövöldöztek az oroszokra a gimibõl.

Most pattant  ki, hogy  Hortobágyi elõtt pontosan Kincs
doktorék laktak  az udvarban. Kati lánya elõttem járt a
gimibe, az idõsebb lány meg  gépben járt, áldozata volt a
paralízisnek. Igen, csapkodott ez a kór. Mi már szeren-
csések voltunk, mert elõször alkarba, bõr alá kaptunk
megelõzõ oltást, majd utána jelent meg a Sabin csepp,
amit kockacukorra cseppentve kaptunk meg és be, a cuk-
rot egyébként vinni kellett.

A méterárú boltban  az öreg Tepper Gyula bácsi  vitte a
prímet, karján a  koncentrációs táborban kapott tetoválás-
sal. Késõbb Szabó József szabó lett a fõnök, miközben a
felesége már régebben ott dolgozott.

Tera néni  háborús özvegyként kapott jogot  bodegát
üzemeltetni.  Árult Õ mindent. Cigaretta, dohány, cigaret-
ta papír, gyufa, penge, nyalóka, stollwerk, frutti, cukorka,
kitûzõk, vízipisztoly, gyerekjátékok,  ja és szotyola, meg
még mást is, amin már nem is gondolkodom. Az ártézikutat
csak azért említem, mert azon túl, hogy marokból sok-
szor ittam belõle,  húsvétkor, amikor odáig értünk a lo-
csolkodásban, addigra ki is fogyott a kislányból a pacsuli

és  jó artézi vízzel feltöltve mentünk tovább a szagos víz-
zel locsolni a lányokat. Takarni kellett az üveget, mert a
vízzel a maradék kölni majdnem tejfehér lett.

De álljunk meg , mert elfelejtem. Tera néni, jobban mond-
va az árúja segített megismerni elég korán a cigiket. Igaz
jó apám dohánybeváltós volt, de hát Ó mégsem lehetett
ebben a tanítóm. Szóval  Tera néni  a „jólét” okán darabra
is árulta a cigarettát, akarom mondani egész dobozzal jó-
val kevesebben vettek, mint darabra. Akkor még gyereke-
ket is ki lehetett szolgálni, mert mondjuk az apjának vagy
a nagyapjának vette. Ezt pedig be lehetett tanulni. Így is-
mertem meg az akkor még szigorúan mezítlábas cigaret-
tákat, Sellõ, Sport, Mátra, Tulipán, Daru, Symphónia, az
ismert Kossuth, ezüst Kossuth, Munkás (nikotex) 5 éves
Terv, no és a Csongor szivar. Kezdetben 3 éves volt a
Terv, majd letelte után lett 5, végül rájöttek,  hogy elég
lesz csak Tervnek nevezni, de a gyárkép, meg a piros
háttér maradt, persze meg a kénes íze is. Mondhatom
kóstoltam mindet és írás közben minden doboz színe,
mérete , formája megjelent elõttem. Ám megjelent elõttem
Juhász Dezsõ bácsi is. Fizikát tanított az általánosban és
nikotex Munkást szívott, meg mi is, mert az óra közepén
kivett egy szál cigit, egy bicskát és kettévágta  a kated-
rán, majd beletette egy szipkába, rágyújtott, utána kinyi-
tott félig egy ablakszárnyat és hozzáfogott az óra anyagá-
nak magyarázásához.

Úgy közbevetõleg megjelent ám három szó is , mégpe-
dig a  lövöm a rigót szöveg, amit akkor mondtuk, amikor
rövidült a csikk és még szinte mindenki szívni akart szi-
gorúan egyet a már megtört fûszállal fogott csikkbõl.  Ki
az a mindenki? Mondok neveket: Ádám Peta, Pacza
Gazsa, Nagy Jóska (Csaszi). Ezt a csikket azonban nem
Csikkes Rozitól, de nem is Kokár Pannától kaptuk.

Nem egy sikersztorinak élem most meg a cigis múlta-
mat, amikor már közel 20 éve egy keddi napon februárban
abbahagytam, még ha  valamikor a stikába szívás felszí-

Kövesdi emlékeim

Egy régi fotó Kövesd központjáról, a Szent László térrõl
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nes örömöt is adott vagy  nagy fiús látszatot akart kelteni.
Alig van olyan emlékem, amikor örömmel, elégedettség-
gel, jólesõ érzéssel szívtam volna a cigit, viszont van né-
hány emlékezetes rossz emlékem. Az elsõ ,  az elsõ  tü-
dõzés utáni rosszullét és mégsem hagytam fel vele örök-
re. A második, amikor apám kukoricacsutkával verte el
mindkét kezem , mert a tetõgerincen eregettem a füstöt,
miközben Vinkovits Sándor bácsi  klarinétórát adott az
unokabátyámnak  a  szemben lévõ gimnázium elsõ eme-
letén nyitott ablaknál, de hogy miért csutkával verte el a
kezem apám mai napig nem értem.

A harmadik  rossz emlék: a Gazdakörben  nagyterem,
TV nézés, valamilyen válogatott focimeccs, félidõ, a ház-
tartási bolt felõli ajtón kimentünk, Murányi Misi, Õ már
gimis volt, megkínált egy Tervvel, szívtam hármat négyet,
forogni kezdett velem a világ, otthagytam a meccset. Soha
többet Tervet nem vettem a számba.

 Otthon apám vágott dohányt sodort, mivel  még nem
Virginia volt, hanem  kapadohány, ezért azt még stikában
sem szívtam, de megtanultam sodorni, késõbb meg tölte-
ni is, apám  dózniját mai napig a múlt kincseként õrzöm. A
Virginiát persze késõbb megkóstoltam, annak ellenére ,
hogy apám a hüvelyeket számon tartotta.

De folytassuk az utat! A zöldre festett  pösöldérõl  azon
kívül, hogy árasztotta a kátrányszagot és sokakon könnyí-
tett szükség idején, nem sokat lehet írni, legfeljebb annyit,
hogy simán  a Gangeszba folyt  a leve,  ja és volt víz a
patakban, olyannyira, hogy lejjebb  kacsát is tudtak nevel-
ni a vízén. Jó mi? Arról nem is beszélve, hogy a „köszö-
rûs” a híd felõli oldalon élesítette a késeket, miközben az
üzlet elõtt volt idõ dumálásra is a haverokkal.

No, de menjünk át a hídon, mert a húsbolt következik a
sarkon. Két nap kivételével  húsmentes volt az üzlet, az-
tán sorbaállás valamiért, mert szegény anyám sem tudta
mit mérnek aznap és milyen része jut, úgyhogy soha nem
odafelé, hanem hazafelé gondolta ki, hogy mit lehet ebbõl
fõzni. Ez a fajta árúsítás összefüggött a ninccsel, meg a
technikai háttérrel, mert a ventillátoron kívül  a táblás jég
jelentette a hûtést, az meg köztudottan hamar elolvad.

Van ide két történetem, kissé késõbbi idõkbõl. Dupla
Gazsinak vagy Kacor Gazsinak hívtuk a volt osztálytár-
samat, aki hentes lett. Tagintézménybõl került a Szent
Imrébe ötödikbe. Mértan órára körzõ, szögmérõ, háromfé-
le vonalzó szükségeltetik. Bezárt bennünket Köviné Bori-
ka néni, mindenkinek ötvenszer kellett leírni a fenti elõ-
írást aszerint, hogy mije nem volt aznap. Volt, aki nem
hozott semmit. Az írás csendjében két nagy pofon csat-
tan Gazsin, mint kiderült, leírta ötször és aláírta, hogy neki
ez annyi, mintha ötvenszer írta volna le. Szóval  ma úgy
mondanák, hogy SNI-s volt. Késõbb történt, hogy Dr.
Kaveczkynél várakoztam bokatörés utáni gipszlevételre,
ahol megjelent az akkorra  hentessé lett barátom bekötött
újjal.  A mi történtre  lazán elmesélte, hogy el akart menni
szabadságra, – nem engedték – és a tõkén lecsapta az
újjpercét és kötözésre jött.

Ki volt az elsõ zöldségboltos  a húsbolt után azt nem
tudom, de késõbb a Damjanich úti Petõ Józsi bácsi lett.

A szomszédos fényképészrõl annyival többet tudok, hogy
Dr. Szabó Pálnénak hívták és Kriston leányként, és ro-
konként született, viszont csak dédapámnak voltak fiú-
testvérei, így csak harmad-unokatestvére volt apámnak,
Pali meg Éva lánya nekem negyedfokú. A fényképezõgép
nem volt annyira divat a családokban,  fénykép  pedig
elég gyakran kellett az ilyen-olyan igazolványokba, csalá-
di emlékbe, ezért sokan, mi is, álltunk, ültünk a nagy,
meleget árasztó lámpákkal szemben, megörökítendõ
magunkat.

Sokáig gondolkoztam, hogy  ugyan mi volt még a Kar-
dos bolt elõtt, mert, hogy volt az biztos, mire egyszer be-
ugrott, hogy szemfelszedõ. Õ volt az, aki a felszaladt nylon-
harisnyát „újjá”  varázsolta nagy kerek nagyító alatt, erõs
fényben. Felszaladt az egyik harisnya, nem baj,  elvitte az
üzletbe, – megcsinálták – nem kellett a párját eldobni. Ha-
risnyanadrág még akkoriban nem létezett, szigorúan comb-
középig érõ, gumiszalaggal, vagy derékra csatolt haris-
nyatartóval lehetett rögzíteni. Bejárata lépcsõ nélküli volt,
nem úgy az elõtte lévõ üzleteké.

Kardos úr maga is, de a Kardos bolt fogalom volt  Köves-
den. Nekem magasnak tûnõ, kopaszodó, szemüveges õsz
ember jut eszembe. Ha valami nem volt más üzletben azt
mondták, menj el a Kardos boltba, ott biztosan kapsz. Az
akkori „aktuális” idõben volt banán, narancs, citrom, füge,
de még téli szalámi is… de nem mindenkinek. Elsõk vol-
tak az ismerõs törzsvásárlók, azután az urak vagy és in-
kább az elvtársak és úgy, hogy senki sem dõzsölhetett.
Késõbb Tóth Gyula bácsi  lett a fõnök meg a felesége,
mondhatom változatlan színvonalon. Gyuszi fiuk évfolyam-
társam volt a gimiben, erdészeti és faipari egyetemet vég-
zett.

Csak én hívom 56-os bódénak a tér sarkában lévõ trafi-
kot, mert ott történt a fiatal pár  halála. A Pesti patika
melletti sarkon lévõ kenyérbolt elõtt sorállás volt, onnan
rebbentek szét  az emberek, Õk pedig a bódé mögött re-
méltek menedéket. Nem ismerem a valós történetet, de
én sokáig láttam a sorozatlövések nyomát  egészen az
árúházig a tetõ alatti vakolatokon. Annak azonban tanúja
voltam  a kapunkon kinézve, amikor egy Belsped kocsi
lehajtott oldalakkal  két koporsót  vitt a temetõ felé, a ko-
csison kívül senkit nem láttam  és majd csak másnap jött
hozzánk is a hír, hogy menyasszony és võlegény volt a
fiatal pár, akik a bódé mögött próbáltak elbújni.

Ez a tér kisgyerekként mondhatnám óriásinak tûnt. Nem
egyszer feleségemet – jóval késõbb – a mostani Lottózó-
nál vártam és többször arra gondoltam, hogy  nem is olyan
nagy ez a tér, mint valamikor, hiszen itt álltunk sort, hogy
láthassuk a bálnát, az Eötvös utca felõli oldalon volt felál-
lítva a „sergõ”, meg a csónakhinta, Cirkusz is megjelent
néha, miközben az emlékmû akkor is ott volt. Csalóka az
egész, csak gyerekként tûnt nagyobbnak minden.
Most, hogy jobban belegondolok a képzeletbeli emlékros-
támon is megjelent már a rozsda, itt-ott darabok törtek le
belõle és lassan nem is találok olyan „mestert”, aki a luka-
kat befoldozná. Ezért  örülök, hogy még leírhattam.

Dr. Kriston Mihály
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Hideg volt a villamoskocsi peronján, behúzódott a zsú-
folt, tolóajtóval zárható utastérbe. Megmorogták a háttal
állók – már megint betolakszik valaki a peronról, pedig
hát, így is alig van hely. A kalauz kilukasztotta átnyújtott
szakaszjegyét – csak a pályaudvarig szól! – figyelmeztet-
te mogorván.

A pályaudvaron túl szürkült az ég a lóversenypálya fe-
lõl. Az érkezési csarnok piszkos, üvegborítású tetõszer-
kezete fölött már kivehetõ volt a félsötét ég hátterébõl ki-
váló kormos füst, ahogy a gumigyár takarásban lévõ ké-
ményeibõl szétterült laposan. Nem figyelhette az ég szí-
neváltozását, a kétkocsis szerelvény lelassult és megállt
a járda mellett. Sokan leszálltak vele együtt. Most az a
kicsi meleg kiszáll az utastérbõl – gondolta –, vacoghat-
nak, míg belehelik a tovább utazók.

Ahogy a forgalom engedte, átsietett az út túlsó járdájára
és elindult a következõ sarok felé. Hullámokban söpört
végig a jeges szél, metszõ hókristályokat sodort föl a fé-
mesen csillanó villamossínekrõl egyenesen a gyalogosok
szemébe. Összehúzta magán a kabátot, lábai nagyon fáz-
tak a teljesen átvizesedett nyári cipõjében. – Muszáj be-
adjalak – motyogta alig hallhatóan és megsimította kabát-
ja hajtókáját.

A kapualjban a korai óra ellenére ácsorogtak néhányan
a nyitott, rozettás kapu takarásában. Nõk, a sötétben is
jól kivehetõ színes sokszoknyában. Hivalkodóan tarka
kendõ fedte a fejüket szemükig lekötve. Nehéz, ujjatlan
posztómellény, alatta néhány réteg pulóver védte felsõ-
testüket a téltõl.

– Van valami eladó? Aranygyûrû? Jó pénzt fizetek ara-
nyoskám…

Gyorsan hátra ment az udvarban az üvegbetétes vas-
tag faajtóig, ami fölött tányérlámpa világította meg a táb-
lát: Bizományi Áruház Vállalat Zálogfiók. Menet közben
levette magáról a kopottas télikabátot, kifordította és el-
igazítva bal alkarjára simította.

A hosszában két félre osztott helyiségben meglehetõ-
sen sokan voltak. Egymás melletti sorokban álltak a köl-
csönre várók az ÉRTÉKBECSLÕ pult és a PÉNZTÁR fel-
iratú, üvegtáblákkal elkerített kicsi, hátul nyitott helyiség
elõtt. Az utolsó pultrészlet fölé lógatott KIADÓ tábla alatt
senki sem várakozott. Nem kellett sokáig álldogálnia –
bár a kinti idõhöz képest kellemes, naftalin illatú meleg-
ben ezt most szívesen tette –, míg rákerült a sor. A kabát
minden zsebébe benyúlt, gondosan vasalt és hajtogatott
vászonzsebkendõjét találta csak, táskát szorongató ke-
zébe gyûrte.

– Mit hozott? – kérdezte a középkorú férfi választ sem
várva, míg szétterítette a télikabátot a pult fényesre ko-
pott fafelületén. – Használt, kopottas nõi télikabát vatelin
béléssel… nem tudok többet kínálni… – fölnézett a kabát
tulajdonosára, látszott a szemén, hogy fölismerte az
asszonyt. Sokszor látta már õt ezt-azt zálogba tenni, de
arra is emlékezett most, mindig ki is váltotta a tárgyakat a
lejáratuk elõtt, ha nem, a meghosszabbítás vége elõtt biz-
tosan.

– Kétszázötven, három hónapra, jó lesz?
– Legalább háromszázra lenne szükségem, ha csak két

hónapra, az is segítene most rajtam…

– Nõi télikabát, használt, háromszáz, két hónapra… –
mondta hangosan a férfi, miközben kitöltötte a zálogje-
gyet, egyik végérõl a perforáció mentén letépte az ellenõr-
zõ szelvényt, amit gondosan rátûzött a kabát hajtókájára.
Vállfát dugott a kabátba és a háta mögé, egy kerekes csõ-
vázra emelte. Ismét letépett egy részt a jegybõl, kitöltött
felét a pénztáros fülke mögött benyúlva egy gyûjtõtálcára
helyezte, a maradék részt pedig átadta a nõnek.

– Tessék a pénztárhoz menni!…  – de szeme már a
következõ kölcsönigénylõ elé nyújtott tárgyát mustrálta.
Vizsgált, ellenõrzött, meghatározta a nyújtandó zálogköl-
csön mértékét, szûken alkudozott – a megszokott rend-
ben végezte a munkáját. Olykor végignézett az elõtte
összegyûlt- és a pénztárfülke vastag, ablakos üvege elõt-
ti sor hosszán. Megpróbálta kitalálni, a sorban állók mit
hozhattak fölbecsültetni. Látta azt is, hogy az iménti téli-
kabát gazdája szorosabbra igazította vézna nyaka körül a
fekete pamutsálat, fázósan magához húzta kézitáskáját
mielõtt szürke cérnakardigánjában kilépett a világosodó
udvarra. Cipõje után kifelé mentében is vizes foltok ma-
radtak a helyiség sakktábla-szerûen burkolt járólapjain.

*
December elsõ napján a próbaidõ végét töltötte a fatele-

pen. Reggel még besegített a vagonkirakásba, de a mun-
kavezetõvel közölte, nincs tovább, megy intézni a kilé-
pést. Egy hónapja vállalta el ezt a munkát, vacakul fizet-
tek, de a munkakönyvébe így is magasabb órabér került,
a következõ helyen majd az lesz az alap. Végigjárta az
ilyenkor szokásos összes irodát, begyûjtötte az aláíráso-
kat, pecséteket. Ha kérdezték, miért lép ki, azzal vála-
szolt, hogy ezt most így tartja helyesnek, ez általában
elejét vette a további faggatózásnak.

Alaposan kiszámolta, ezzel az ezerötszáz forintnyi kifi-
zetéssel márciusig bírja – ha úgy gazdálkodik, mint eddig
–, akkor már tavaszodik, jobban talál alkalmi munkát egy-
egy napra. De kerülnie kell minden helyet, ahol rendõr fel-
tûnhet, forgalmas útszakaszokat, központi kocsmákat,
mert egy hónap után lefoghatják közveszélyes munkake-
rülésért. Hiába is magyarázná, dolgozik õ, naponta nyolc-
tíz órát az írásain. De kellett most ez a lopott szabadság,
ment az írás, nem ritkán három verset is meg tudott for-
málni egy nap, nem kellett töprengjen. De a kemény, napi
munka után ez meglehetõs kilátástalannak tetszett. Cipe-
lés közben, gondolatban folyamatosan írta a verseket, amik
így már egy-két kivétellel sosem kerültek papírra. Na, most
máshogy lesz! Jegyzetfüzete egész nap vele lesz, aztán
késõ délután, ha hazaér, javít ahol kell, átteszi gépbe a
kéziratot.

*
– Mama, legalább három hónapig nem vállalok munkát. Itt

kidolgoztam a próbaidõt, de nem maradok tovább. Megy az
írás, elkapott a lendület, nem tudom ezt elodázni. Ne hara-
gudj rám, valamicskét most adok a lakbérbe, de nem fogok
veletek enni, csak magatoknak fõzz. Kérlek ne erõszakos-
kodj majd, egy falatot sem tudnék elõletek megenni.

– De elvisz a rendõr munkakerülésért, nem volt elég
bajom a bátyátok disszidálása miatt, még majd ez is?...
és mibõl fogsz élni, hol eszel?...

– Ne aggódj, kiszámoltam, amennyi naponta kell, ke-

Czipott György

Karácsonytól alkotószabadság...
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vés, annyi van, aztán meg találok alkalmi munkát bármi-
kor. Tehervagon, Posta... lesz valahogy... de az nem ér-
dekes, csak az írás.

– De nem vagy te író, költõ sem, nem való neked az az
élet... gondolod, hogy tárt karokkal várnak egy osztályide-
genre bárhol?... ezek mindig utánad nyúlnak majd... ne
hagyd cserben az öcsédet egy ábrándért épp most, az
utolsó félévében... ha már rám nem gondoltál...

*
A mûhelyirodában lett rosszul. Elsötétült szemei elõtt a

világ, szörnyû görcs rántotta össze a gyomrát, elhagyta
minden ereje. Elõre bukó homloka nagy koppanással érte
el az íróasztala lapját. Rendet tartott maga elõtt mindig,
balra a beérkezett-, jobbra ugyanolyan gyûjtõben a teljesí-
tett megrendelések. Üvegpohárban golyóstollak, tintace-
ruza. Papír képtartóban egyedül nevelt négy fiának fény-
képe, a legidõsebb Kanadában él öt éve, a második már
egy éve, hogy megnõsült és elköltözött otthonról, a két
kisebb még vele él. Elõtte kézalátétnek egy hellyel-közzel
egyenesre vágott linóleum darab – ezen koppant a feje.
De nem hallotta. Csodálkozott, milyen papírt hagyott elõl,
ami tompította az ütést, de minden homályba úszott hang-
talanul. Lassan annyira kitisztult a tudata, észlelte, szó-
longatják – ...lábra tud állni? fölmegyünk az orvosiba...
tud lépni?... – bólogatott és két férfi segítségével, akik a
galvanizáló mûhelyben dolgoztak, valahogy följutott az
üzemorvosi rendelõbe.

– Feküdjön kedves a vizsgálóágyra. Elõfordult már más-
kor is, hogy elvesztette az eszméletét ? Krebsz doktor va-
gyok, de hisz tudja... Itt a rendelõben már nem érheti baj!...

– Semmi bajom doktor úr, csak megszédültem, bizto-
san az év végi fáradtság... tényleg, semmi bajom...

– Meglátjuk, meglátjuk. Alacsony a vérnyomása. Be-
teg, volt mostanában? Megfázás, köhögés? – az idõs or-
vos minden kórokot próbált meglelni, kizárni, de általános
gyengeségen kívül semmi okát nem találta az ájulásnak.
Az X-es kategóriajelû beteg kartonján föl volt jegyezve a
galvánban kötelezõ, negyedik negyedéves szûrõvizsgálat
negatív eredménye, nem igazán értette a hirtelen rosszul-
létet.

– Érez valahol fájdalmat talán?
– A gyomrom fáj, de az szokott olykor, biztosan elron-

tottam valami zsíros étellel, doktor úr... – az idõs orvos
föltolta homlokára a szemüveget, félrefordult fejjel kicsit
megnyomkodta a gyomortájékot, de a soványságon kívül
mást nem észlelt. Homlokára tolt szemüveggel gondolko-
zott a lehetséges okokról...

– Mit evett ma? Evett ma egyáltalán valamit? – nem
várt választ, már sejtette, mi okozta az eszméletvesz-
tést. Íróasztala fiókjából elõvette a kistányérra gondosan
elõkészített tízóraiját. – Na, ezt a vajaszsömlét itt elõttem
megeszi, pihen keveset. És nem ellenkezik! Aztán lemegy
a munkahelyére, a csoportvezetõjének odaadja ezt a re-
ceptlapot, ráírtam, engedjék haza, ha nélkülözni tudják.
Már úgysincs sok a mai mûszakból... De így tesz! Ellen-
õrizni fogom... most pedig pihenjen! Ha nem eszik sem-
mit, abba belehal, üres gyomorral sose jöjjön munkába...

*
– Emberek, kettesével állnak össze egymás után átló-

san, három-négy méter távolságot tartva. Úgy lapátolnak,
mintha homok volna, alátolják a lapátot, aztán balra, a
szélére forgatják. Az elsõ, lapátéllel föllazítja, ha lefagyott
réteget talál, de nem áll le, a követõ majd szélre forgatja.
Óránként tíz perc pihenõ, kétóránként kapnak forró teát...
ha kiküldi a központ... Tudnak mindent, remélem melegen
öltözködtek, kifogást nem fogadok el. Mûszak tizenegytõl
hatig, de nyolc órának számoljuk el. A teljes ledolgozott
mûszakért háromszázhúsz forintot fizetünk, mert beleszá-
mítjuk a sürgõsségi prémiumot. Munkára! Elsõ menetben
megtisztítják a hótól a hídfõ környékét és a hidat, nyom-
ják meg, ne a hídon érje magukat a pihenõ, mert bepisál-
nak a jeges széltõl. Ja, még annyi, nem érdekel ki nõ, ki
férfi. Azért jöttek havat lapátolni, mert kell a könnyû kere-
set. Hát eszerint dolgozzanak!(

Eleinte, akik nagyon okosnak gondolták magukat, pró-
bálták társaikat ellátni különféle tanácsokkal, de az elsõ
pihenõnél már mindnyájan szótlanul topogtak, csak a hü-
velyk- és mutatóujjak közé csippentett, felparázsló ciga-
rettájukat nézték, vagy gallérba húzott állal meredtek ma-
guk elé, a hóesésben erõlködõ gépkocsik útjából elállva.(

Nedvesedõ télikabátja csak kevéssé védte a jeges szél-
tõl. Kopott bõrkesztyûje éjjel két óra felé nyílt szét a te-
nyerén, alig védte kezét a hidegtõl, aztán csak arra volt jó,
hogy elgémberedett ujjai szorításából mégse essen ki a
hólapát nyele. Izzó fájdalmat érzett már tagjaiban, nyári
cipõje teljesen átázott, a fagytól tûszúrásokat érzett a tal-
pában. Csak kibírja hatig, csak kibírja valahogy... Az elõt-
te haladó nagy darab férfi néha hátranézett jön-e és igye-
kezett alig hagyni havat maga mögé. – Bajban az ember...
úgy ismerszik meg – gondolta. Ebbe a gondolatba bele is
kapaszkodott, segített tovább lépni.

Öt óra elõtt néhány perccel, mielõtt elkezdték fémbög-
rékbe szétmérni a meleg, cukros teát, összeesett. Nem
vesztette el az eszméletét, csak nem bírt állni. Rádõlt a
fölhalmozott hókupacra. Mozgás támadt, körbevették, pró-
bálták talpra állítani.

Merre?                                         Fridel Lajos grafikája

(Folytatás a 22. oldalon)
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Gépiesen kiegyenesedett, de addigra már odaért a mun-
kavezetõ, akiért valamelyik túlbuzgó alkalmi munkás el-
szaladt.

– Maga mindjárt megfagy vagy meghal itt nekem..., na
azt már nem! Tessék kiállni a sorból és hazamenni! Nem
kell nekem a vizsgálat meg jegyzõkönyvek, még majd jár-
kálhatnék bíróságra is maga miatt. Hogy gondolta, hogy
ilyen öltözetben kibírja az éjjelt kinn ebben a hidegben.
Eriggyen haza jóasszony, nem magának való volt ez...

– De a bérem..., megkapom ugye..., na jó, levon belõle
egy órát. De a többit becsülettel kidolgoztam...

– Szó sem lehet róla! Megmondtam! Tizenegytõl hatig
tart a mûszak. Nem ötig és nem hétig... csak ezért jár a
fizetés, kivétel nincs! – mondta egy ripacs taglejtéseivel
kísérve. – Aki elõbb hagyja abba, annak nem jár semmi.
Maga alkalmi hómunkás, nem irodista kisasszony, magát
nem vettem föl... vagy úgy emlékszik, kértem a munka-
könyvét?

– De ezért a vacak kis pénzért fagytam majd’ halálra,
mert szükségem van rá..., nem érti? Ezt az órát kibírom
még, csak hagyjon békén dolgozni... – de már alig bírta
kinyögni az utolsó mondatot, zokogott és össze-össze-
koccantak a fogai a reszketéstõl.

– Szó sem lehet róla, menjen haza... – a körben állók
morgolódni kezdtek, de hisz alig van még valami a mû-
szakból..., igazán kiadhatnák a bérét..., ez disznóság...,
ilyet emberrel nem lehet csinálni..., azonban a mûszakve-
zetõ rájuk dörrent – Akinek nem tetszik, alighanem az sem
akar dolgozni, akkor mehet együtt az asszonnyal! Nem
szakszervezeti gyûlés ez emberek! Mehet, aki akar, de
aki hatkor nincs itt, bért se kap, fillért se.

Föllépett az elsõ villamosra ami begördült a híd felõl. A
kalauz beljebb tolta a peronon, fölhúzta a fémkorlátot és
megrántotta a lecsüngõ bõr csengõszíjat. Azonnal vissza-
lépett a tolóajtóval zárt elülsõ utastérbe, ott valamivel több
volt a hely és melegebb is volt a testektõl, lehelettõl. Õ is
föllépett a kicsit magasabb padlószintû, kétoldalt fapadok-
kal ellátott kocsitérbe. Leülni nem tudott, de fájó lábain
állva is kellemesebb volt itt, mint a nyitott peronon. Egy
szakaszjegyet õrzött a zsebében a hazaútra, elõkotorta
és a kalauz felé nyújtotta. Arca még nedves volt a szét-
maszatolt könnytõl, de aki látta, azt gondolhatta, megol-
vadtak bõrén a sûrûn szálló hópihék. De ezzel szilveszter
napján senki nem törõdött, így hát nem is gondoltak felõle
semmit.

– Nagyságos asszony, kérem, ne felejtse el, újévben
másodikán már le kell adnom a lakbéreket, ha teheti, hoz-
za le nekem – szólt a kardigánban didergõ, földszinti laká-
sa felé sietõ asszony után a házmester, aki éppen söpör-
te a havat a bejárat felõl az udvar közepére, amikor meg-
látta a nõt. Gondolta, talán kikísérte a kisebbik fiút a kapu-
ig, a gyerek ilyenkor szokott menni az ipari iskolába, el-
csodálkozott, úgy tudta, most téli szünet van azoknak is.

– Megmelegszem kicsit a lakásban, aztán hozom Kollár
úr, néhány perc, majd csöngetek az ajtaján, ha nem volna
már kint.

– Az nagyságos!... mi!?... én meg csak Virágné!... Rö-
högni kell, nagyságosék a szoba-konyhából... Még szarni
is a közösre jár a Nagyságosné... Hát mivel nagyságo-
sabb ez a nõ nálam, Kollár elvtárs? Vagy nagyságos Kol-
lár Háziúr?... Magamfajta proli hogyan szólíthatja? Csak
nehogy megemlítsem ezt valahol... vagy az uram!... – kárált
egy kifestett arcú, középkorú nõ az elsõ emeleti gang kor-

látjára hajolva. Szürke gyapjú télikabátja gallérja fölött ha-
mis rókaprém keretezte az arcát, közé húzott dagadt feje
úgy hatott alulról, mintha vörös álszakállt viselne. Aprókat
köpködve, szûrõ nélküli Terv cigarettáját szívta, hosszan
maga elé fújva a füstöt.

– Jobban teszi Virágné, ha bemegy a lakásába és nem
veri föl a lakókat ezzel a rikácsolással. Senki sem kíván-
csi magára! Ivott talán? Aztán meg nehogy én említsem
valahol, hogy mibõl telik magának és az iszákos férjének
ilyen angolgyapjú kabátra... Nehogy valaki utánajárjon en-
nek Virágné!... Valahol... – ez hatott, a vörös boa-szakállú
nõ tehetetlen dühében a házmester elé pöccintette a ciga-
rettacsutkát, de beiszkolt a gangról nyíló lakásába.

*
Napok óta bejárt különféle irodalmi lapok szerkesztõsé-

gébe, úgy gondolta, a személyes jelenlét célravezetõbb,
na meg a postabélyegek árát igazán nem tervezte a szük-
séges költségei közé. A szerkesztõk, segédszerkesztõk
arcából elég jól ki tudta már következtetni, milyen típusú
fogadtatásra, elutasításra kerülnek versei. Pedig érezte,
tiszta, jó írások, de hol a „nem vág a lap profiljába”, hol
meg a „nagyszerû írás, csak hát nézd meg, ennyi van
ezekbõl” – és az íróasztalon halmozódó kéziratokra mu-
tattak ilyenkor. Olyan is volt, aki kerek perec megmondta,
ismeretlen szerzõtõl nagy kockázat megjelentetni valamit,
ha már valahol máshol megjelenik, nagyon szívesen köz-
lik õk is az írásokat. Számított a fogadtatásra, tudta, talán
a következõ hónapokban sem lesz másként, de mindegy,
a kutya ugat ha kell - ha nem, hogyan is lehetne elvárni
tõle, hogy csendben maradjon. Minden nap eltöltötte vala-
hogy az idõt lefekvésig, akkor hazament, leterítette a gyé-
kényét a szõnyegre, csendesen beszélgettek keveset,
aztán aludt kora reggelig.

A szilveszter elõtti nap különösen hideg volt, szakadt a
hó, gondolta, be kellene állni egy hóeltakarító brigádba, jó
pénzt fizetnek ilyen hamari alkalmakkor. De végig nézve
magán, ezt azonnal el is vetette. Vékony a kabátja, nem
megfelelõ a cipõje és az a napi fél kiló kenyér tíz deka
parizerrel kevés muníció egy ilyen munkához. Szokott idõ-
ben hazaért néhány perccel kapuzárás elõtt, de csak öccsét
találta otthon, már fekvéshez készülõdött.

– Bélus, Mama hol van, miért vagy magadban?
– Azt mondta, valami év végi leltározási különmunka

van a gyárban, az õ irodájukban is, visszamegy, nem tud-
ja mikor végeznek, de hajnal elõtt semmiképp. Adnak érte
valami külön pénzt, majd holnap reggel hazajön korán, nem
vár éjszakai járatra a hidegben. Azt mondta, feküdjünk le
nyugodtan, ne várjuk.

A reggel ugyan úgy indult, mint bármelyik, töltött egy
bögre forró teát, úgy gondolta, erre nem bûn számítania
naponta, cukrot nem tett bele. Egyre inkább élvezte a for-
rázott tealevél zamatát, két tenyerébe fogott forró bögré-
bõl szürcsölte, nem is hiányzott a régebben megszokott
édesítõ. Elgondolta, melyik ismerõs presszóban fog üldö-
gélni, gondolkozni, írni, ahol elnézik, hogy csak néha fo-
gyaszt valamit. Fontos volt, hogy rendõr közel se legyen
a helyhez, nehogy igazoltatásba kerüljön. Sorravette azo-
kat a szerkesztõségeket, ahol régebben járt, ma azok kö-
zül valamelyikbe fog ellátogatni, ha más haszna nem lesz,
legalább jót beszélget.

De ez a nap valahogy az elején kisiklott, az ismerõs
pincérnõ valamiért idegesebb lehetett, mert kitessékelte a
szokott sarokasztal mögül, ha nem rendel semmit, ne fog-
lalja a helyet fizetõ vendégek elõl – pedig összesen ketten
voltak az üzletben. Szó nélkül fölállt, kiment a hóesésbe.

(Folytatás a 21. oldalról)
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A szerkesztõségben csak a titkárnõt találta, aki közölte
vele, szilveszter napján ezen ne is csodálkozzon, de már
õ is megy intézni a dolgát. Ténfergett keveset a Városli-
getben, a kis botanikus kertet szerette leginkább. De az-
nap ez sem esett jól, belefáradt, hogy figyelje, nem jön e
valahol egy szolgálatos járõr. Gondolta, hazamegy, ren-
dezgeti a kéziratokat, bepótolja, ha még nem tett át vala-
mit gépbe, aztán eltelik ez a nap is.

*
– Mit csinálsz a ballonkabátoddal, Mama? – anyja a ki-

fordított átmeneti kabát selyembélése mögé, biztosítótû-
vel gyûrött újságlapokat tûzködött. – Ezt miért csinálod?
Meddig leltároztatok, még nem voltál itthon, amikor elin-
dultam reggel...

– Nem leltározni voltam, ki kellet vennem a maradék
szabadnapjaimat, mert nem nézik jó szemmel, ha átvi-
szem jövõre, ezt mondta csoportvezetõm – itthon vagyok
két napja. Elmentem rendkívüli hómunkásnak tegnap este,
de hajnal öt felé rosszul lettem és elzavart az ottani mun-
kavezetõ. Még a napibérem se adta ki, mert nem dolgoz-
tam végig a mûszakot – mondta csöndesen, köhécselve.
Folytatta a kabáttal az érthetetlen bélelést, nem nézett föl
a fiára, aki döbbenten ült a kanapé szélére.(

– Havat lapátoltál egész éjjel?... minek?... ha elfogyott
a pénzed, miért nem mondod? Anyám, megáll az eszem...,
és ha most megbetegszel? Nem fér a fejembe! És még te
mondod, csökönyös vagyok, mint a szamár..., no hiszen,
volt kitõl örököljem! Hát... ötig lapátoltál a hóesésben!...
Mama!...

– Aztán beadtam a télikabátom a zálogba, a jegygyûrût
még nem váltottam ki, abból nem csinálhattam pénzt, ezt
az átmeneti kabátot meg kibélelem vastagon újságpapír-
ral, jobb télikabát lesz mint az igazi. Kipróbáltam, ha elõt-
te összegyûrkölöm a papírt, nem zörög rajtam a kabát – ki
mondaná meg, mitõl meleg?... Bélusnak be kellett vinni
ma kétszáz forintot valami szakkönyvre, azt mondta a
mestere, aki abból készül a szakmunkásvizsgára, bizto-
san átmegy jó minõsítéssel. Csak a lakbérre való pénzt
tudtam félretenni fizetésig, de azt muszáj volt ma odaad-

nom, januárban elõbb viszi Kollár úr a házbért. De ne ag-
gódj, így, a záloggal minden rendben van... Féltem kicsit,
beveszik-e a kabátot, mert eléggé átnedvesedett rajtam,
de az ismerõs becsüs volt a pultban, tudja az, nem adnám
be, ha nem kellene a kis pénz is.

– Van még ezerkétszáz forintom, több is, mint nekem
kellene, felét odaadom, meg talán jön valahonnan honorá-
rium is, tehát kérem a zálogcédulát, megyek, kiváltom a
télikabátodat. Nem járhatsz újsággal bélelt ballonkabátban
sem télen, sem semmikor. Bélusnak el ne mondd ezt az
egészet, elég, ha nekem fájdítod a szívem...

*
Márciusban már csak a napi fél kiló kenyér volt biztos,

másnaponta vehetett még valamit hozzá. Éhes volt, min-
dig, de már annyira megszokta, hogy még hasznosnak is
találta, éhes gyomor segítette gyakran világra a nagy gon-
dolatokat – nyugtatta magát. Csakhogy, a teste kezdte
föladni. Minden ruhája lógott rajta, Bélustól kölcsönvett
bõrövet kellett a nadrágjába fûznie, de még azon is újabb
lukakat fúrt, hogy a csat akasztópálcájának legyen hová
illeni. Tétova lett. Azt vette észre, hogy sajnálat ül ismerõ-
sei arcára ha találkoznak valamelyik szerkesztõségben
és minden áron meg akarják hívni egy „sörre... vagy vala-
mire”. Ahogy eddig, ezután se fogadta el, gyomrára, fejfá-
jásra, idõhiányra hivatkozott, ha nem volt fontos, az udva-
rias „köszönöm, de nem”-en kívül nem mondott egyebet.

Tizenötödikén nem mert kimenni az utcára, anyjának,
öccsének azt mondta, pihennie kell, ha tehetik hagyják
aludni egész nap, mert nagyon elfáradt egy baráti össze-
jövetelen. Valójában már rendesen is mindenütt rendõrö-
ket vélt látni, akik õt lesik, hogy mikor csaphatnak le rá a
közveszélyes munkakerülõknek kijáró, teljes törvényi szi-
gorral. De nem ment el az esze, tudta, ha máskor csak
képzeli is, ezen a napon tele a város rendõrökkel, fedett
nyomozókkal, spiclikkel. Ezen a napon csakugyan nagy
kockázat volna az utcákat róni.

Átaludta az egész napot és éjjelt is a gyékényén, anyja
idõnként fölé hajolt, lélegzik-e. Másnap leltárt csinált ma-
gában az elmúlt hetekrõl, hónapokról, mennyit hoztak és
mennyit vittek. Úgy találta, nem kell szégyellnie semmit,
amit szeretett volna létrehozni ebben a három hónapban,
az elkészült, egy vastag dosszié õrizte azokat a verse-
ket, elbeszéléseket, amikbõl akár egy könyvet is kiadhat-
na, akinek volna hozzá mersze. Õ, maga-magának nem
maradt adósa.

Végig böngészte az újság álláshirdetéseit, megakadt a
szeme egy kereskedelmi vállalat felhívásán. Lakásukhoz
közel, egy reguleráru raktárba segédmunkást kerestek.
Bekarikázta a hirdetést, tudta is, melyik raktárhelyiségrõl
van szó – szinte minden nap elsétált mellette évek óta.
Elhatározta, még aznap megnézi a helyet és ha meg tud-
nak állapodni, elvállalja a munkát. Nem is saját maga ér-
dekében – bár a pénztelenség olyan bélyeget égetett rá,
amitõl mindenki megijedt és nagyon röviddé, formálissá
váltak a találkozásai –, hanem anyja és az öccse megér-
demlik, hogy rájuk is gondoljon. Zokszó nélkül viselték az
õ elvonulását és tudták, megbántanák, ha ráerõszakolná-
nak akarata ellenére ételt, bármit. Bélus ugyan nem értet-
te, miért tart ki annyi elutasítás után. Azonban egyre tisz-
tábban belátta, szakadatlan döntések sorát rejti minden
nap és a következmények teljes elfogadása talán még
fontosabb dolog, ebben a furcsa világban. Nem élhet sen-
ki úgy, hogy reggelente vágya támadjon tükörbéli, saját
képmására köpni.

Mit hoz a jövendõ?                              Fridél Lajos rajza
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Drabon József

Karácsonyi emlékek
Sok karácsonyom emléke kísér,
szinte érzem fenyõfák illatát,
visszaidézem jó üzenetét,
távolból hallom csengõcske szavát.
Hóval borított tetõk, csend, béke
ráborult a falura s vidékre.

Szerény ajándék, illatáradat
visszaáramlik mind, kedves emlék,
lelkem legmélyén búvik, megmaradt,
így vártuk mi Jézus születését:
Anyám, testvérem, öreg nagyszülõk –
emlékük örök, rég meghaltak õk.

Sötétbõl jóremény fénye csillant,
kántálók hangja zengett boldogan,
ilyenkor bánatunk is elillant,
s rajtunk kívül még hiszem, hogy sokan,
kik csak lélekben lehettek velünk,
hozzájuk eljutott szeretetünk.

Fehér lepellel borította táj,
csillagmilliárd, távol messzeség,
hitünk erõs volt, mint igazi vár,
odakint áldott karácsonyi éj,
biztatott minket ragyogó remény,
született Jézus, aki minket vár.

Feszület         Mezey István rajza

B. Mester Éva

angyalok
kopott cipõben

divatjamúltan

rejtõzködnek az angyalok

semmijük nincs már

fáradt a szárnyuk

szétszórtak minden csillagot

állok a ködben

reményvesztetten

te sem hallod a dallamot

gyufásdoboznyi

meleg kezemben

lehet hogy én is megfagyok

Laboda Kálmán

Esti kívánság
ökrök villázzanak

gyönyörû szarvukkal

széna-almot

fáradt tested

nehéz álmod

alá

fejednél

a legszebb feküdjön,

- csöndes kérõdzéssel,

szarvai közt

az ezüstös holddal, -

a kegyetlen halál.

Merre vagy, Kisjézus?                       Fridél Lajos rajza
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– Mért írták alá?  Mért írták alá? Mért írták alá? Mást
nem tudsz mondani, csak ezt, hogy mért írták alá?

– De, tudok mondani!
– Mondd!
– Nem kellett volna aláírni!
– Õrület! Te teljesen kihagyod a történelmi szituációt?

Mégis, hogy képzeled, mit kellett volna tenni?
– Mondom még egyszer! Nem kellett volna aláírni. Nem

számított, hogy ha valaki rossz döntést hozott a történel-
münk során, mindig megmagyarázta aki hozta, vagy ha
belehalt a döntésébe, mint II.Lajos király, akkor jöttek a
történészek, az udvari értelmezõk és mindig megmagya-
rázták a döntést  a rossz döntést hozó körülményeivel, a
véletlenekkel, mások hibáival, stb. Az imént Tisza István
háborúba lépésének körülményeirõl beszéltél, hogy mennyit
szabódott, húzta az idõt, stb, de a vége mégis az lett,
hogy belépett a világégésbe. Most meg a Trianonba kikül-
dött munkatársak kézjegyét hitelesíted.

– Azt hiszem, elvakult vagy, a gyûlölet elvette az esze-
det. Ha a békeszerzõdést…

– Békediktátumot!
– Ha ezt nem írják alá, akkor…
– Akkor mi történik?
– Éppen ezt próbálom észérvekkel bizonyítani! Az alá-

írás megtagadása esetén Magyarország teljesen elszige-
telõdött volna, katonai téren elsõsorban.

– Horthynak megvolt a serege, akkorra összeálltunk.
– Mondom! Magyarország teljesen elszigetelõdött volna.
– Ennél jobban? Ugyan! Ha nem írjuk alá, akkor ki

kényszerített volna bennünket a jóvátétel kifizetésére?
Senki! Ha nincs szerzõdés, nincs érvényes követelés!
Megmarad az ezer tonna arany, amibõl  csak kihúztuk
volna valahogy, nem?

– Hadifoglyok százezrei sínylõdtek idegen, távoli tábo-
rokban.

– Akiket persze azonnal hazaengedtek, kinyitották a
kapukat, ellátták õket útravalóval, tessék egy kis uzsi,
köszönjük, hogy itt volt! Ugyan!

– Semmi esélyük nem lett volna hazatérni!
– És gondolod, Horthy ezt nem rendezte volna?
– Teljesen életképtelen páriává váltunk volna, kirekeszt-

jük saját magunkat.
– Mibõl? Be voltunk zárva a saját börtönünkbe!
– Nem fogadták volna el a magyar úti okmányokat, útle-

veleket…
– Na, ne! Persze, abban a helyzetben mindenki utazni

akart, világot látni! Micsoda ostobaság ez? Százezrével
akartak Triesztbe utazni, nem?  Luxusjachton körözni
egyet az Adrián! Ez észbontó érv!

– Teljes zár alá vettek volna minden külföldi vagyontár-

gyat, követségi épületektõl a vasúti kocsikig.
– Nem ez történt azután, hogy alákörmölték azt a gyil-

kos iratot? De, ez történt! Vagy hallottál olyat, hogy gyors-
postán megérkeztek a hajóink, vasúti kocsijaink, felhal-
mozott élelmiszereink… Kiktõl, a románoktól várnád talán
ezt, vagy azt, hogy a budapesti rablóhadjáratban leszerelt
és ellopott gépeket, vagyontárgyakat majd visszaadják?
Visszaadtak 2020-ig valamit is abból, amit az oláh haderõ
1919-ben Pestet megszállva ellopott?

– Mirõl beszélsz?
– A teljes gépiparunkat birtokba vették, leszerelték a

gépeket és vonatra rakták, vitték a lopott holmit Bukarest-
be. Nyomdagépek, szivattyútelepek tûntek el egyik óráról
a másikra. A teljes nyersanyagkészletet lopták el az eny-
ves kezû oláh testvérek.

– Ugyan, lehet, hogy valami kisebb érték lábra kapott,
de nem ez a háborúk sajátja?

– Kisebb érték? A Weiss Manfréd-gyárat 800  millió ko-
ronás kár érte. A Wolf-bõrgyár 25 millió koronás kárt szen-
vedett, de kihajtottak Romániába minden mozdonnyal,
vagonnal, amit el tudtak kötni, ami autót találtak, azzal
Aradnak vették az utat, de ellopták a lovas kocsikat, lova-
kat, minden ami mozdítható volt, vetõmag, búza, és ittak,
mint a kefekötõ. Ami nem ment le a vastag gigájukon, azt
vagonokba rakták, mintegy 20 ezer hektó minõségi bort.
Gátlástalan rablók voltak, s maradnak mindhalálig.

– Ámen. És mennyi az összes kár?
–Te láttál valami elismervényt, arról, hogy alulírott  Mociu

Tardonescu elvittem ezt, meg azt, fizetem ekkor, meg
akkor? Tréfának is rossz, amit kérdezel, hiszen ahol elvo-
nultak, mint a sáskák, lelegeltek mindent, megerõszakol-
tak minden nõt, akit elértek, és megöltek mindenkit, aki
nekik nem tetszett. Ez a baráti hõs román sereg, akit te
védelmedbe veszel! Szerencsére a mûvészet nem igazán
személyiségükhöz tartozó valami, mert azt is vitték vol-
na, de könnyen lemondtak róla, inkább legelték a vidéket
és vertek, öltek mindenkit, papot, vasúti baktert, templo-
mi harangozót, gyógyszerészt, sekrestyést. Majd ezután
a megszálló csõcselék fõparancsnoka megfogalmazta…

– Kicsoda?
– Mardarescu rablóvezér, hogy: „a román hadsereg min-

dig arra törekedett, hogy a csapatoknak Magyarországon
való jelenléte a lakosságnak a lehetõ legkisebb mérték-
ben legyen terhére.” Kétségtelen, hogy a terheinken könnyí-
tett. Valami hasonló dumát adtak ki 1990-ben a marosvá-
sárhelyi pogrom után a hivatalos szervek. Úgy látszik, 70
év után ugyanaz a süket duma ment, mint a magyarok
kirablás idején.

– Térjünk vissza oda, miért kellett aláírni a szerzõdést!

Szíki Károly

És mi történt volna,
ha nem írjuk alá?

(Folytatás a 26. oldalon)
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– Térjünk vissza, miért nem kellett volna?
– Például azért, mert nem fogadták volna el a koronát

fizetõeszköznek.
– Igen, a kereskedelem jól ment akkor. De ha nem ren-

delünk tõlük, akkor az nekik baj, nem gondolod? Ha a szaj-
rét nem tolják ránk, abból csak nekik lett volna káruk, úgy-
hogy ez igen gyenge érv, mondj jobbat!

– Nem továbbították volna a magyar postabélyegzõvel
ellátott leveleket…

– Belehalt volna a hazai magyarság, ténylegesen bele-
halt volna! Kérlek, ha nincs erõsebb indokod, ne rakd ezt
a mérleg egyik serpenyõjébe, mert gyenge érvelés ez ah-
hoz képest, hogy mekkora kártérítést kellett fizetnünk, mert
köteleztek rá minket.

– A remény azoké, akik a poklot is megjárták már!
– Még egyszer mondom, hogy megértsd! Ha nincs szer-

zõdés, nincs kötelezvény. És megismétlem, hogy gyenge
elmédhez is eljusson: Amerika, Oroszország nem írta alá
a  firkálmányt!

– Szabályos, szépen szerkesztett szerzõdésrõl beszélsz
ilyen megvetõen!

– Szépen megszerkesztett rablásról, hazugsággyûj-
teményrõl,mely gyújtósnak is rossz, mert csak füstölne,
hiszen ördögbõl van.

– Dobálod a sarat, mely visszahull rád! Nem látod,
mennyire összefröcskölöd magad?

– Csak téged látlak, aki a sötétség foglya lettél. Mert
valóban volt egy tudós csapat, akik szépen megszerkesz-
tettek egy tanulmányt, de sajnos nem személyesen vitték
el, mutatták be azt, így félrerakták, mint egy csomag WC
papírt. Ez a munkacsoport heroikus munkával próbálta
menteni a menthetõt, és aprólékosan bemutatta a Kárpát-
medence földrajzi egységét, fókuszálva arra, milyen kárt
szenved az ökoszisztéma ha megbontják, mert az egy-

ség megtartása, annak karbantartása a rendszer mûködé-
sének alapelve.

– Értem. És?
– Te feltételezed az oláh elvtársaidról, hogy õk majd a

geográfiai egész kondicionálásával foglalkoznak? Hiszen
egy árok, egy kisebb csatorna karbantartása is meghalad-
ja ma is a képességüket. Vagy gondolj arra, hogyan mér-
gezték meg a Tiszát ciánnal, csaknem kihalt a halállomá-
nyunk!

– Kárpótoltak, nem?
– Úgy, ahogyan én a hülye kérdéseidet, amiért rendes

fizikai kárpótlás járna, de nem kapod meg. Így kaptunk mi
is, pestiesen, a pofánkra egyet!

– Tovább!
– Belegondoltál abba, hogy a rablás miatt mennyi mun-

kaórát, befektetést veszítettünk csak azzal, hogy az ár-
vízvédelmi rendszerbõl 150 000 hektár ott maradt román
földön? De ezeknél is nagyobb kár az, ami a figyelmed
meg sem érintette, az országcsonkítás egyik legnagyobb
vesztesége az erdõket és a papírgyárakat ért veszteség.
Az erdõinknek 13,4 %-a maradt meg, a papírgyárak ter-
melésébõl az 1910. évinek csupán 1%-a maradt meg. El-
vették a búza vetésterületének 54 százalékát, a rozsénak
37 , az árpának 52, a zabénak 68, a kukoricának 61 szá-
zalékát, s a Bácska és Bánát elcsatolásával súlyos csa-
pás érte a malomipart. Érzékeny veszteség érte a mezõ-
gazdaságot is: a szántók 43%-a, a kertek 25%-a, a rétek
25, a legelõk 30 százaléka és a nádasok 54 százaléka, a
szõlõterületek 68 százaléka maradt határon kívül, és a
tokaji termõtáj jó része maradt a tótoknál, s még õk ugrál-
nak az aszú név használatának elsõbbségéért. Ez vérlá-
zító, s nincs, aki orrba vágja õket pimaszságukért!

– Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj. Tudod? Mit
mondanak másnak e számok?

– Igen, a térkép! Mocskos hazug térképet adtak a románok,

(Folytatás a 25. oldalról)

A trianoni békeszerzõdés aláírása 1920. július 4.
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meg a Benes-banditák a szakértõk kezébe, amik alapján
hozták meg diktátumot. De Martonne francia földrajzpro-
fesszor… Figyelsz? Földrajzprofesszor a Sorbone egye-
temen, bevallotta, hogy õ hitelesítette a román térképeket
és statisztikákat. A gyilkos román indulat itt ütközik ki
legerõsebben, ebben a Sátáni hazugsággyûjteményben.

– Mert? Ha válaszolsz, van még egy adum.
– Mert minden adat hamis volt, amit oláh testvéreid meg-

adtak. A cél szentesítette náluk az eszközt, mint oly sok-
szor máskor a történelem folyamán.

– Tényszerûen?
– Például a Fogarasi-havasokat úgy nyomták át, mint

több ezer négyzetkilométer román lakta területet.
– Miért? Nem románok élnek ott?
– Ahol néhány ezer román pásztor él. Érted? Több ezer

négyzetkilométert így adtak el, mint összefüggõ román
lakta területet! Trükkös nép, igen ügyes! Másik trükkjük
az volt, hogy hatalmas román foltot és néhány tûhegy nagy-
ságú magyar jelenlétet ábrázoltak például a valamivel na-
gyobb román létszámú városok esetében. Így jártak el
Kolozsvár ügyében is, amit a félrevezetett Trianon-törzs
bevett. A legszégyenletesebb gaztettük közé tartozott, hogy
a Székelyföldön élõ magyarokat és székelyeket külön szín-
nel tüntették fel, mintha más nyelvet beszélnének.

– Tudod, nincsen két egyforma játszma az életben.
– Ezért sajnálatos, hogy ezt a játszmát, mérkõzést, el-

veszítettük az aláírással. Egyébként teljességgel érvény-
telen ez a szerzõdés így is.

– Újat mondasz! Mit találtál megint ki?
– Csak a tényeket sorolva is érvénytelen az egész mocs-

kos, nemzetgyilkosságot  eltervezõ diktátum, mert sem-
mit nem teljesítettek abból, amit önmaguk vállaltak kisebb-
ségvédelem területén. 100 év, 10 ezer törvényszegés,
gyilkosság, megsemmisítõ akció, kilakoltatás, Duna-del-
ta, szilencium, lakosságcsere, vagyonelkobzás, falurom-
bolás, vízzel elárasztás! Folytassam?

– Ez volt az akkori rezsimek módszerének jellemzõje.
– De a kötelezõ vállalás mellé nincs odaírva, hogy re-

zsim-függõ! És nem csak a diktatúrában zajlott ez a sátá-
ni eljárás, de  1990-tõl is sorozatos megaláztatás volt a
magyar kisebbség sorsa a környezõ országokban minden-
felé. Ezért volt értelmetlen az aláírás!

– Megint a régi lemez!
–  Trianon egy soknemzetiségû országból összegányolt

több soknemzetiségû országot, ahol mindegyik nyertes
becstelen, aljas módszerekkel tette tönkre az odaajándé-
kozott magyarokat. A románok rögtön megkezdték a  ro-
mán közigazgatás kiépítését. Elsõ lépésként feleskették
a hivatalok magyar dolgozóit a román király  iránti hûség-
re. Aki megtagadta, utcára került. Ezrével vesztették el
állásukat, vagyonukat és menekültek ahová tudtak, az
anyaországba, nyugatra. Az ördögi terv jól mûködött, pár-
huzamosan más népnyúzó országokban is. Megfigyelték
a bankban õrzött pénzeiket, mindenki beszámolás köte-
les lett vagyonáról. A gyárakban, üzemekben, vasútállo-
másokon, tanintézményekben, tehát ott, ahol nagyobb érint-
kezési lehetõség kínálkozott magyarnak magyarral, a ve-
zetõiket kirúgták. Õk meg megkapták a megbízhatatlan
bélyeget. Súlyos emberi dráma cunamija alakult ki, ami
folytatódott a tanítók, tanárok, orvosok, gyógyszerészek
elûzésével. Vasúti vagonokban, hátrahagyva egy élet

munkáját, menekültek, ahogy tudtak. Akik hûségesküt
tettek a királyra, hogy állásaikat megtartsák, súlyosan
megalázták õket, mert ha áttelepültek az anyaországba, a
hírük megelõzte õket. Errõl a titkosszolgálat kezeskedett.
Õk lettek a gyáván megalkuvók, hûtlenek, árulók. Ez lett
a vége annak, hogy a bûnözõ banda nem engedélyezte a
népszavazást az elszakított területeken élõ magyarok
számára. Le nem mosható bûn száradt ezekre az orszá-
gokra. Istené a kegyelem, de a büntetés is! Ezek után
csoda-e, ha megváltóként üdvözölték Horthyt, mikor be-
vonult?

– Akkor zárójelenetként fogadd az én döntõ érvemet!
Miért nem beszélsz arról, hogy az általad nagyra becsült
Horthy-kegyenc, Teleki ratifikálta a szerzõdést. Miért tet-
te? Nem szorítottak fegyvert a halántékához, igaz?

– Igaz.
– És a török példa nem volt elég nyomatékosító lehetõ-

ség? Õk beintettek Trianonnak. Õk nem írták alá. Csak
1923-ban fogadtak el egy változatot. És mit látunk? Szi-
geteket kaptak, mert erõsen ellenálltak. A te dédelgetett
Horthy-garnitúrád meg belenyugodott, pusztán politikai
kenyérgyûjtés miatt a felajánlott Trianon- békeszerzõdés-
be. Na, ennyit a te nagy nemzeti buzgóságodról!

– Most hová mégy?
– A fasisztáról nem kívánok hallani egyetlen szót sem.
– Menj csak, de a kis pártkönyved ki ne essen a zse-

bedbõl, vigyázz rá!

Juhász József

Akár a legenda
Idõtlen szeretnék lenni,
akár a legenda, mit
öblös hangjával hitelesít
érces hajnali harang.
Vihart jelzõ piros
ez esti ég alján,
és rikoltozó kakas
szundító udvaron…
Nyugalomra elhunyt
lámpafény, horizont felett
mezõk könnycseppjeként
repce s vadrozs fejekre
lecsapódó pára;
a békesség rõzselángja,
segélyt kérõ szikratávíró,
mely virrasztó szemek
tüzének üzenetét küldi velem
nyugatra, keletre,
hogy a sötét ablakok alatt
esengõ szerenád ne legyen
szeretõ szívek ingoványa,
de szabadon szálljon át
tüskés gerincû hegyeken
e kiéhezett tájra…
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Idén 100 éve, hogy Trianon elszakította õsi gyökereiktõl
a mezõkövesdi dólyai matyókat. 1920. június 4. elõtt sen-
ki nem gondolta volna, hogy ilyen bekövetkezhet. A több
mint ezer éve fennálló Magyarország, illetve a Magyar
Szent Korona országai, melynek lakosai megvédték a tö-
röktõl Európát, e napon szétszaggattattak, hiába minden
józan érv, hiába minden józan ész. Álmos, Árpád, Géza,
Szent István, Nagy Lajos, Mátyás király országa nincs
többé. Területébõl és lakosságából kapott Ausztria, Cseh-
ország, Lengyelország, Olaszország, a Szerb-Horváth-
Szlovén királyság és Románia. Az elcsatolt részeket nap-
jainkban nyolc állam birtokolja: Ausztria, Horvátország,
Lengyelország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna és
Románia. Ez utóbbihoz tartozóak lettek jogilag a kövesdi
matyók is. Pedig nem akartak õk a román állam polgárai
lenni, hisz csak néhány évvel azelõtt, s csak 200 km-re
vándoroltak el szülõföldjüktõl Bihar megye keleti részébe.

Nehéz döntés volt itt hagyni a szülõi földet és nehéz út
volt a lemenetel délkelet felé is, Debrecenen, s Margittán
át Dólyáig. De menni kellett, mert megszaporodtak az ak-
kori nagyközség földmûvelõ lakosai, s így egyre kisebbre
zsugorodott az egy személyre jutó megmûvelhetõ és élel-
met adó földrész nagysága. Mint oly sokan abban az idõ-
ben, máshol keresett boldogulást 16 család is.

Elõször Vámosék és Panyiék. Mégpedig úgy kerültek
Biharba, hogy az öreg Rozmaringos Vámos Józsefnek volt
egy barátja, aki tájékoztatta õt egy debreceni újságban
megjelent hirdetésrõl: Dólyapusztán olcsó föld eladó. Idõ-
sebb Vámos elutazott hát a fiával s megkeresték az el-
adót: Steiner Lajos berettyószéplaki zsidó embert, aki mind-
össze 150 koronát kért egy hold földért. Nem akart tovább
ott gazdálkodni, mivel a családja Izraelbe költözött, s õ is
ugyanígy akart tenni. Tetszett a terület a két matyónak,
dombos és erdõs volt a környék. Víz is volt, az élelem
pedig megterem a földben - gondolták, s meg is egyeztek
200 hold megvételében, lett mindenük: szántó, legelõ, erdõ,
s rét is. 1904 márciusát írtak ekkor, s májusban már az új
földön kezdtek dolgozni. Igaz, hogy ehhez banki kölcsönt
is kellett felvenni, de mégiscsak nyolcszoros területen
annak, mint amivel Mezõkövesden bírtak, hiszen itt csak
25 holdon termelték a családi betevõt, s a rozmaringot,
melynek eladásából élt a család. Erre a kis területre a nagy
földhiány miatt azonnal akadt vevõ, nem kellett hetekig
várniuk. Bár meg kellett küzdeniük a vízért, mert mire le-
költöztek, kiderült, hogy a kútban valójában nem volt víz,
azt csak feltöltötte a föld eladója, és a föld is sokkal
rosszabb minõségû volt a kövesdinél. Ennek ellenére még
abban az évben követte õket az elsõként letelepedett csa-
ládfõ feleségének, Panyi Teréziának a családja. Nemso-
kára, még 1904-ben leköltözött az Öreg Vámos barátja,
Pázmándi József is, a következõ években pedig Tóth Sûrû
István és családja, õket követte a Hajnal, a Tóth Pál és a
Pólik család. Késõbb pedig az Agócs és a Rajna család,
majd a Farkas és a Kovács Szõrös család.

Az 1906-os leköltözés azonban mintha elõre vetítette

volna a trianoni sorsot. A fennmaradt emlékezet szerint
az asszonyok már hetekkel elõtte sírtak és zokogtak, se-
hogyan sem akartak menni, nem értették, miért kell elköl-
tözni, miért kell otthagyni a biztos családi fészket. Az in-
dulás reggelén sem volt lelki erejük megtenni az elsõ lépé-
seket, a láthatatlan kötelék a maradás felé húzta õket. A
férfiak valamivel jobban bírták, de így is már magasan a
nap, amikorra sikerült elindulniuk. Ám a lovak nem enge-
delmeskedtek, csak ostor rásegítésével voltak hajlandók
baktatni, s utána is mindig vissza akartak fordulni. Így
estére csak Poroszlóig értek el, ott kellett megaludni, ami
persze nem nagyon ment senkinek, sem az embereknek,
sem az állatoknak. Reggel is csak kaparták a lábukkal a
földet a lovak, sehogy sem akartak továbbállni, ezért egé-
szen Tiszafüredig gyalogosan, kantárszáron kellett õket
vezetni. Ezt követõen megnyugodtak, talán a friss hortobá-
gyi széna illatától. A második nap estéje Berettyóújfalu ele-
jén érte õket, s ideérve sem voltak nyugodtak. A lovak nem
legeltek, az asszonyok is, férfiak is csak idegeskedtek.

A lovak õrzése ismét a csapat vezetõjére, az utat ko-
rábban már megtevõ ifj. Vámos Józsefre hárult. A nagy
fáradtságtól azonban néhány percre elaludt és a kifogott
lovak már el is indultak visszafelé Mezõkövesd irányába.
Hiába kötöttek egy-egy vasdarabot a lábuk közé, hogy el
ne szökjenek, azok mégis meglógtak. A vas csörrenésére
ifj. Vámos József felébredt, futásnak eredt és jó idõ múlva
sikerült megtalálnia az akkor már távolban lévõ állatokat.
Reggel újra kantárszáron kellett õket vezetni a visszafor-
dulás elkerülése érdekében. Ekkor meg is jegyezte Tóth
nagymama, hogy a lovak okosabbak, mint az emberek,
mert azok nem akarják elhagyni a biztosat a bizonytala-
nért, csak a férfiak tesznek ilyet a nagyobb birtokért, a
több földért, a több erdõért.

Bihar településen töltött harmadik éjszaka után a lovak
már csak andalogtak a szekér elõtt, a három napba már
õk is nagyon belefáradtak. De ezen a napon már Dólyára
értek és nagy örömmel várták õket a korábban átköltözött
matyók.

Teltek a napok, teltek a hetek, a hónapok és az évek.
1908-ban a Dólyapusztán lakó matyók száma már meg-
közelítette a 100 fõt. Ha idejük engedte, illetve ha a szük-
ség úgy hozta, még visszajártak Mezõkövesdre, felkeres-
ték a rokonokat, még gyümölcsfákat és szõlõvenyigéket
is vittek telepítésre, házaikat pedig Mezõkövesdrõl vitt
mintákkal díszítették. Az általuk megalapított faluban pe-
dig megtartották szülõföldjük gyökereit, kereszteket, szen-
teket ábrázoló vallási tárgyakat állítottak, lourdesi ájtatos-
ságot és májusi litániát végeztek, vasárnap misére jártak.
S bár saját templomra 1990-ig kellett várni, harangot még-
is készíttettek. Nem utolsó sorban pedig magukkal vitték
az õsöktõl örökölt munkaszeretetet. Bíztak magukban,
bíztak a jövõben, míg Trianon átka el nem zárta õket.
Ekkortól már nem volt hová „hazamenni”, nem volt kikkel
beszélgetni, az õsi földön megpihenni, rokonokhoz bekö-
szönni.

Matyók a trianoni határon túl
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Ha tudták volna, hogy be fog következni Trianon, bizo-
nyosan nem hagyták volna el szülõhelyüket. Még az elsõ
világháború idején sem tudták, nem is tudhatták, hogy az
1920-as évben bekövetkezõ trianoni gyalázat milyen nagy
csapást hoz rájuk, milyen mélyen fogja érinteni nemcsak
õket, de a Mezõkövesden maradt rokonaikat is, hiszen
nekik is fájt, hogy nem láthatták többé egymást. Több mint
150-en rekedtek Dólyán ekkor (és további, legalább 150
matyó rekedt más településeken Csonka-Magyrország
határain kívül).

Árva föld lett a saját földjük, árvák lettek õk maguk is.
Épp száz éve, hogy így élnek, határvágta sebeikben. Hír
sem járt sokáig egymás között, s idõvel feledték a
kövesdiek, hogy testvéreik máshol is élnek.

Mígnem egyszer az ezredfordulón Bagosi Józseftõl, a
Dólya melletti Berettyószéplakról származó professzortól
több „hírnökön” keresztül újra köztudomású lett e tény, és
az új politikai helyzetben már kedvezõbb feltételekkel le-
hetett a kapcsolatokat felvenni. A jó néhány évig mûködõ,
de anyagaik híján megszûnõ Berettyószéplaki Krónika
szerkesztõbizottsága mindig meleg hangú híradásokat
közölt egy-egy közös eseményrõl, látogatásról. Az eltelt
évek alatt jómagam is sokszor részesültem a dólyaiak
kedves és megható vendégszeretetében, nemkülönben
megtisztelõ barátságukban. De õk is annyira belevésték
magukat szívembe, hogy sorsuk és életük fontos lett szá-
momra. A magam eszközeivel és lehetõségeivel próbálok
tenni azért, hogy a mezõkövesdi gyökerekhez való kötõ-
désük erõsödjön, illetve a mezõkövesdiek is megismer-
hessék elszakadt matyóink életét. Készült kultúrházuk-
hoz matyó fafaragásos motívumokkal díszített kapu, a
levándorlást, valamint az I. és a II. világháborúban eleset-
tek személyeket megörökítõ emlékmû, ezen túlmenõen
május elsõ vasárnapján több éve részt veszünk a Munkás
Szent József napi búcsú szentmiséjén, alkalmanként
mezõkövesdi kötõdésû pap által is bemutatva. Erre már a
búcsú szombatján megérkezünk, amikor is a környezõ
vidéket mutatják be számunkra az ottaniak, este pedig
matyó tánc és vigalom teszi emlékezetessé a napot. A
dólyaiak õseik szülõföldjére 2008-ban léptek elõször cso-
portosan, mely alkalommal két napos programot szervez-
tünk nekik a város nevezetességeinek és a róluk készült

film, valamint a náluk féltve õrzött fényképek és
régi tárgyak kiállításon történõ bemutatásával,
melyek között még Mezõkövesdrõl magukkal el-
vitt is volt. Ezen kívül, ezen emlékezetes év elõtt
és után is többször vettek részt kisebb létszám-
ban az itteni eseményeken. Ezen nevezetes évet
megelõzõen a Mezõkövesdi Könyvtár Csirmazné
Cservenyák Ilona igazgató - aki a dólyai matyók-
ról elsõként hírt vett - hathatós közbenjárásával
és odafigyelésével, 5300 kötetes könyvtára is lé-
tesült a falunak. Néhány éve pedig ravatalozót is
sikerült építeni, melyen szintén helyet kaptak a
mezõkövesdi motívumok.

József Ferenc fõherceg szerint „Csak az a nem-
zet marad meg a történelem viharában, amely õsi
hagyományait tiszteli és megbecsüli, erényeit
ápolja, szívében tiszta, lelkében nemes és tettei-
ben erõs.” Úgy gondolom, mindezek igazak Dólya

matyó népére is. Életük és nem mindennapi történéseik
méltóak arra, hogy mások számára is ismertté váljanak.
Az évek során végzett kutatásaim alapján megírt, róluk szóló
könyvem hamarosan kiadásra kerül.

A 2015. június 15-tõl 21-ig megtartott I. Matyó Világta-
lálkozóra a Dólyára elvándorolt matyók leszármazottai is
visszajöttek jelképesen. 15 fõ lovakkal és szekerekkel,
úgy, ahogy õseik elmentek 110 évvel ezelõtt, új otthont
építeni családjuknak. Igaz, hogy e késõi visszajövetel al-
kalmával csupán a Mezõkövesd szélérõl szekereztek, ám
ez a tény – szimbólikusan mindenképp – a visszafoga-
dást is jelentett addigi elszakítottságukból.

Kiss Mátyás

Hazalátogató dólyaiak a Matyók I. Világtalálkozóján 2015-ben

Dudás Sándor

Rögsírás
Szívemben madárlátta hit

kõbõl rakott magának fészket,

de bosszúállós szelek ellen

néhány ököl kell nehezéknek.

Hogy sír a rög! Két patak közé

szorultak pipogyán a házak,

pedig – tudom – fedelük alatt

parázs is van, nem csak alázat.

Üszkösödik. Az est csordája

tardi szõlõktõl idelátszik.

Õszül a nyár. Fogadj be falum,

hisz hazaértem lombhullásig.
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Zeng a harang hívó szóval
E szép ünnep reggelén
Összegyûltünk oltárodnál,
Kél szívünkben új remény.
Földi bajban, gyötrelemben
Tûnik, múlik életünk.
Áldozatod erejében
Új életre ébredünk.
                   (Hozsanna 232. sz ének)

2020.október 17-én a harangszó nem vesze-
delmet, tüzet, háborút zengett Szomolyán, ha-
nem diadalmat, a jó gyõzelmét a gonosz ellen,
a reményt, az összefogást, összetartozást.

Mindent, ami az esendõnek, gyöngének szü-
letett ember életében az erõt, a buzdítást, az
Isten megjelenését, ölelését, magába fogadá-
sát, a Feltámadásra való emlékeztetését, a
hazát, a hazaszeretetet, a gyõzedelmet jelenti
az ármánykodás, cselszövés, árulás felett.

Ünnepet jelent, boldogságot, ezernyi megszü-
letõ új gyermeklelket, új közösségre ébredést,
múlt és jelen összefonódását, egymás megér-
tését, megbecsülését, a családok egymásra találását, ki-
csik és nagyok kézfogását, szivárványhidat a kerítések
fölött, ahol a magyar nem magyarnak sírásója, hanem
szívbéli testvére, vér a vérébõl, lélek a lelkébõl, egy test-
egy lélek, egy sírás, egy szívfájdalom, egy felszabadult
örömérzés.

Zúgjatok harangok, adjatok erõt a túléléshez ebben a
felbolydult világban, adjátok hírül a nagyvilágnak: Mi,
MAGYAROK, különleges nép vagyunk! Akárhányszor
megtiportak, mi újraébredünk! Mi akarunk és tudunk tenni
az Új Magyar Jövõnkért! Ahogy Szent István nem akart
idegen hatalmaknak szolgálni, hanem országát a Szûz-
anyának ajánlotta, úgy mi is õt imádjuk és szolgáljuk, imád-
kozunk és kérjük segítségét e sokat szenvedett nép meg-
segítéséért.

Minden harangszó között a legcsodálatosabb a déli ha-
rangszó! Könyörgõ imánk, diadalünnepünk!

1456. július 22-én Hunyadi János, Szilágyi Mihály és
Kapisztrán János szerb és magyar vitézei fényes gyõzel-
met arattak II. Mehmet százezer fõs hada felett. III. Colixtus
pápa a hír meghallásának napját, augusztus hatodikát,
Urunk Színeváltozásának napját, az egész Egyház egye-
temes ünnepévé tette, így fogalmazva: „Minden nap dél-
után három és hat óra között félóránként háromszor kon-
dítsák meg a harangokat, miközben minden keresztény
lélek háromszor imádkozza el az Úrangyalát, mint a nán-
dorfehérvári csodáért szóló hálaadást!”

VI. Sándor pápa 1500. augusztus 9.-én arról rendelke-
zett, hogy a harangszó az egész keresztény világban min-
den délben szólaljon meg, jelezve, hogy a kereszténység
védelme, az összetartozás minden idõben és minden he-
lyen szent és fontos kötelesség!

Ezt a szent kötelességet tette magáévá Dr. Asztalos
Miklós szülész-nõgyógyász professzor úr, mikor meghal-

lotta, hogy szülõfaluja harangja sokévi szolgálat után meg-
repedt. (Lehetséges, hogy a szíve repedt meg a harang-
nak?) Professzor úr Szomolya szülöttje, ELSÕ DÍSZPOL-
GÁRA, meghallotta a harang keserves kongását. Attól a
perctõl csak azon munkálkodott, hogy szeretett faluja ne
maradjon a nagyharang áhítatra hívó szavai nélkül, mikor
arra a hívó szóra szüksége van a lelkeknek.

Megteremtõdött az összefogás: Gombos Miklós és fia
Ferenc megöntötte a professzor úr által megálmodott ha-
rangot Õrbottyánban. És jött a meghívó, hogy várnak min-
ket és családunkat a Szomolyán 2020. október 17-én tar-
tandó harangszentelésre. Már a meghívó is simogatta a
lelkedet, oly impozáns rajta a csodás harangtest.

Esõcsepergésben várt ránk a fehér virágfüzérekkel dí-
szített szépség a templom elõtt, ahol professzor úr fogad-
ta vendégeit, arcán olyan mosolyt véltem felfedezni, mint
amilyet II. Szent János Pál pápa arcán láthattunk, mikor
már testileg meggyengült ugyan, de egész nyáját szere-
tõn óvva osztott áldást a Szent Péter Bazilika ablakából.

Menyhárt József fõtisztelendõ atya, fõesperes, címze-
tes apát, fõszentszéki bíró, fõszámvevõ, hívek gyûrûjétõl
körülvéve szentelte meg az alkotást. Lélegzetvisszafojt-
va várakoztunk a nagy pillanatra, mikor a harang megin-
dult elfoglalni méltó lakását a kisebb harangok között a
toronyban. Mintha angyalszárnyak vigyázták volna röptét,
lassan, méltósággal emelkedett, alatta száz és száz hívõ
ég felé tartott telefonjával örökítette meg szárnyalását. Még
olvashattuk rajta az írást:

ISTEN DICSÕSÉGÉRE, JÉZUS ÉS MÁRIA SZENT
SZÍVE TISZTELETÉRE, CSALÁDJÁNK EMLÉKÉRE
ÖNTETTE ASZTALOS MIKLÓS PROFESSZOR 2020.

Öntötte Gombos Miklós és fia Ferenc Õrbottyán.
Az átélt, szentséges percekkel áthatva, csendben fog-

laltuk el helyünket a mesésen felújított templomban, ahol

Harangszentelés Szomolyán

Az új harang, adományozójával Asztalos Miklós professzor úrral,
Szomolya szülöttével
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gyermekek az egyházközség nevében, a falu közösségé-
nek nevében virágokkal és ajándékkal köszönték meg pro-
fesszor úrnak ezt a nagylelkû adományt. Különösem meg-
ható volt akadémikus társának méltatása a professzor úr-
ról.  Menyhárt atya megindítóan szép misét celebrált, nem
is méltó ezt más szavakkal elmondani, mint ahogy Dsida
Jenõ „Te harangozol” c. versében leírta nekünk.

Hunyd be szemedet a dombtetõn.
Megindulsz lassan az ûrben, a kék
levegõben, az õszi lombok hervadt
szagában, Elõbb csöndes úszással,
lengéssel jobbra-balra, aztán szédületes
gyorsasággal, káprázatos ívben
messzire lendülsz, titokzatos szálak
tartanak, azokon himbálózol
édesen, fájón, rettenetesen.
És delet kongat a falu harangja,
és minden kondulással egyre biztosabban
érzed, hogy te vagy a harang nyelve,
és az egész mindenség kék búrája:
egy óriási harang. És öblös kongással,
testeddel, véreddel, egész valóddal
te harangozol az egész világnak.

A templomból kilépve hallottuk, hogy elõször a kis ha-
rangok kezdenek félve csevegni, majd mély zengéssel,
méltósággal hallatni kezdte hangját a Mi Harangunk, mert
ez a harang mindannyiunké, személyesen hozzánk szól,
akik az Õ csodálatos felemelkedését és helyfoglalását
melengettük. Õrizz meg minket harangszívedben! Hallani
fogjuk szavaidat, bármilyen messze is leszünk Tõled, han-
god ott visszhangzik majd fülünkben, és dalával alszunk
el esténként, imádkozva.

A mise után Jurecska Györgyné polgármesterasszony
és Tállai András miniszterhelyettes úr társaságában elsé-
táltunk a Fekete Cseresznye Mûvelõdési Házba, útköz-
ben kedélyesen elbeszélgettünk. A terített asztalok látvá-
nya nem volt szokatlan, hiszen ebben a faluban megbe-
csülik közösségüket. Itt voltunk Somodi Dénes bácsi,
Szomolya díszpolgárának 80. születésnapi ünnepségén,
valamint Szomolya Himnuszának elsõ elõadásán, ahol
Varga Miklós énekes volt a díszvendég. A Rügyfakasztó
Dalversenyen is, ahol Dr. Szedresi István nyugalmazott
orvos ezredes úr megnyerte az egyéni énekesek különdí-
ját. A professzor úr barátja, az ünnepség fényének emelé-
sére, megszólaltatta hegedûjén a „ Megkondult a kecske-
méti öreg templom nagy harangja” c. dalt, valamint több,
cseresznyérõl szóló magyar népdalt is elénekelt, a híres-
neves szomolyai cseresznye méltatására.

Megkezdõdött a jóízû falatozás, természetesen nem
maradhatott el a közös dalolás, vígadás sem, ahol a pro-
fesszor úr unokatestvére, valamint az ezredes úr eléne-
kelték Kacsóh Pongrác zeneszerzõ Rákóczi c. daljátéká-
ból a „ Rákóczi megtérését”, Magyar Gyula mûvész úr tá-
rogatójának hangjaitól kísérve.

 Poroszlóra való hazaindulásunk elõtt, elköszönve a pro-
fesszor úrtól és kedves vendéglátóinktól, nagy megtisz-
teltetés ért minket a polgármesterasszony részérõl, aki
így szólt búcsúzóul: „Ezentúl minden szomolyai rendez-
vényre meg vannak hívva!” Hálásan köszönjük ezt a ked-
ves gesztust! Élni is fogunk vele!

Hihetetlennek tûnik, de az átélt élmények hatására órá-
kig nem tudtunk elaludni.  Újra és újra felidéztük legmeg-
hatóbb pillanatait a „harang angyalszárnyakon való  menny-
beszállásáról”.

Szomolya! Harangostól, templomostól, áldott lakosaid-
dal együtt, szívünkbe zártunk TÉGED!

Dr. Árvai Judit

Menyhárt József fõtisztelendõ atya szentelte meg a harangot
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A fiatalon elhunyt, hazaszeretettõl átitatott, a szabad-
ságért, természetért rajongó költõnk, Petõfi Sándor „a Ti-
sza” c versében írja: 

„Köztük egy csak a nyílás, azon át
Látni távol kis falucska tornyát.”

Bizony, nem is olyan régen még a magyar embernek is
tájékozódást –, a települések legmagasabb pontjaként – a
templomtorony jelentette. Ugyanakkor a templom egyben
lelki tájékozódást is eredményezett a benne elhangzó ke-
resztény, örök értékek miatt. A torony lakói, a harangok
jelentették a kapcsolatot a földiek és égiek között, melyet
a katolikus ének így fejez ki:

„Zeng a harang hívó szóval e szép ünnep reggelén,
Összegyûltünk oltárodnál, s kél szívünkben új remény”
Ezt az új reményt talán legjobban az apostoli hitvallás

fejezi ki azzal: 
„Hiszem a bûnök bocsánatát, a test föltámadását, és az

örök életet.”
Ez a hitvallás megnyugvást jelent a hívõ embernek, hogy

életünk nem ér véget a halállal, hanem a bûnök bocsána-
tával az örök élet jutalmában részesülhetünk. 

A szomolyai harangszentelés lélekemelõ, szívet melen-
getõ rendezvényérõl gyönyörû méltató írást készített Dr.
Árvai Judit, aki orvostan-hallgatóként már ismerte Dr. Asz-
talos Miklóst, korunk szülész- nõgyógyász professzorát,
a fiam születését levezetõ klinikai orvost, akivel engem –
a mezõkövesdiek szóhasználata szerint –” gyüttment”
matyót, csak jóval késõbb hozott össze jósorsom. Meg-
tudtam, hogy kedves professzorunk is ugyanígy
„gyüttment” mezõkövesdi, mint én, de 2 évvel rövidebb
ideig élt a matyó fõvárosban. Ezt is aranyos, jövõbelátó anyai
nagymamájának, Bene Lajosné, Ilonka néninek köszönheti,
aki felfedezte unokája kiváló szellemi képességét, s
Szomolyáról elvitte Mezõkövesdre, remélve képességei jobb
kiaknázását. Itt tanult az elemi iskola felsõ tagozatában, a
Szent Imre (IV. sz általános iskolában),majd a Szent László
Gimnáziumban. A középiskola elvégzése után azonnal fel-
vételt nyert a Debreceni Orvostudományi Egyetemre. Azért
az élete nem volt olyan sima, mint az elõzõ néhány soromat
olvasva ezt gondolhatnánk.

Még a legegyszerûbb ember életérõl is regényt lehet írni.
És mennyire igaz ez Asztalos Miklós Professzor Úrra! Per-
sze most nem az õ tudományos elõmenetelérõl, karrierjé-
rõl szeretnék értekezni, hiszen ez részletesen megtalál-
ható a „Ki kicsoda Mezõkövesden” 2013-s kiadványban,
és én is írtam róla a Mezõkövesdi Újságban, az, „Ismerjük
õt?” sorozatban róla. Most professzorunk emberi oldalá-
val kívánom Olvasóimat megismertetni. Ez is nagyon el-
gondolkodtató. Gyermekkorában rendszeres templomba
járó volt, ministránsként tevékenykedett a miséken, majd
szívesen járt fel a toronyba harangozni és fújtatta az orgo-
nát. Ekkor a jövõ tervei között a papi pálya és az orvos-
képzés szerepelt. Mivel Szomolya és Eger között abban
az idõben megoldatlan volt a közlekedés, s Mezõkövesd-
re került tanulni, így a továbbtanulás szempontjából elma-
radt a papi pálya. De ezt ismerve nem csodálkozunk, hogy
eljutott a harangöntetéshez. 

Bizony küzdelmes gyermekkora volt fõhõsünknek. Már
kisgyermekként félárva lett, hiszen édesapja elesett a Don-

kanyarban 1943-ban. Hamarosan (1946-ban) teljessé vált
árvasága, mert a két Asztalos fiú édesanyja is meghalt.
Ugyanezen évben történt, hogy a nyugat felé tartó teher-
autóról a két Asztalos testvér leugrott, a bátyja a balese-
tet követõ napon meghalt. De a Jóisten gondoskodik ma-
darairól és biztosított egy csodálatos nagymamát. Az ele-
mi iskolát végzett jótanuló kisfiú a Sörház-iskola mellett
lakott, jólelkû családnál. Az életrevaló gyermekkel nem is
volt probléma, õ is élte kortársai életét, rosszalkodásait,
és könnyen tanult.

A középiskolát a Szent László Gimnáziumban végezte,
a jó tanulás mellett persze voltak nagyobb csínytevései
is, pl. társaival lelopta az igazgató úr cseresznyefájáról a
cseresznyét. Elevenen emlékszik arra, hogy egy verset
egy év alatt nem tudott megtanulni. Gimnazista korában
különbözõ kollégiumokban lakott. A volt kápolna melletti
nagyteremben emeletes ágyakon aludtak, földszinti ágya
fölötti emeletes ágyon volt elhelyezve jóbarátja, aki annyit
cirkuszolt fölötte, hogy nem tudott elaludni, ekkor nadrág-
szíjával felcsapott, mellyel komolyan megsértette barát-
ját. Ezt még sokáig emlegették. A harangszentelés idejé-
re csodálatosan felújított szomolyai római katolikus temp-
lom, melyben a mezõkövesdi Takács István freskóiban
gyönyörködhetünk. Alapja még az Árpád-korban épült, majd
az idõk során többször átépítették, utolsó bõvítése 1860-
ban történt. A megrepedt harangot 1927-ben öntötték, Szûz
Mária tiszteletére. Rövid életûnek ítélem meg – bizonyára
az elsõ világháború után rossz alapanyagból készült – mert
országunk legrégebbi harangja, mely ma is mûködik, az
1500-s évekbõl származik, Nógrádszakálon található, az
elsõ világháború idején az Ipolyban rejtették el.

Dr. Asztalos Miklós Debreceni Orvostudományi Egye-
temet 1960-ban „summa cum laude”-val végezte (minden
dicsérettel) ,mely után a Szülészeti-Nõgyógyászati Klini-
kára került. ( Azért választotta ezt a studiumot, mert egye-
temista korában több tudományos diákkörben dolgozott,
mindenhová csalogatták, csak a szülészetre nem).

Dr. Szedresi István

Professzornév a harangon

Asztalos professzor úr
egy kedves kolleginájával, dr. Árvai Judittal
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Dr. Pázmándy László

Hóvihar
 

A hóviharban is úton levõk,
Bekopognak az álmomba.
Mert rájuk gondolok elalvás elõtt,
Ha kint a szél a havat hordja.
 
Szindbád vándorköpenyét látom,
Botját és sötét kalapját.
Fekete foltként a fehér tájon,
Az álom rajzolja alakját.
 
És mintha mondana valamit,
De széttépi hangját a szél.
És mégis megértem szavait,
Álom és ébredés peremén:
 
Nem hoztam magammal koszorút,
Éjjel jöttem, mert vakít a tél.
De nincsen hiába vándorút,
Míg dobban a szív valakiért.
 
 Rám néz, és sokat látott szemén,
A mindent megértés bánata,
Fáradt mosolya szegletén,
Ott van a biztatás angyala.
 
Búcsút int, s látom lábnyomát még,
Amíg a félálom elenged,
S hajnalra befújja a szél,   
Nem adja át a reggelnek.
 
Mert eljön Szindbád,és bekopog,
Egy hóviharos éjszakán.
Lehet, hogy te is csak álmodod,
Az elkésett vágyak teraszán.
 
Mindenki vár egy vigasztalót,
Ki egyszer hozzá is eltalál.
Egy vándort, viharban utazót,
Ki szívébõl el sem ment talán.

Õt várjuk!                                           Fridél Lajos rajza

B. Mester Éva

Csodaváró éjszakákon
Pezsgõs kristálypoharam várt
mindegyik napomra,
pléhbádogban gyöngyözõ bor
került asztalomra.
Késõn talált krajcárokkal
már semmit sem kezdek.
Alamizsnára is kevés.
Ebbõl nem lesz kezdet.

Sosem tudtam életemben
csillagtól tanulni.
Láttam magasra ívelni,
darabokra hullni.
Szemfényvesztõ köpenyében
varázsolt az égen,
eltüntette árnyékait
más csillag fényével.

Földhöz vágom csillogásom
kristálypoharastól!
Próbáljunk új bûvész trükköt
üvegszilánkokból!
Csodaváró éjszakákon
lázadnak az álmok.
Szárnya fosztott ember lettem.
Már semmit sem várok.

Laboda Kálmán

Címerem
szilvakék estben
sárga kecske
piros bekecsbe
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A 2013-as bor Oscar után, most életmûdíjat kap a
legnevesebb magyar borászok egyike, a tokaj-hegyal-
jai, hamarosan hetvenéves Szepsy István, az aszú s a
minõség megszállottja. Élet és életveszély, vulkánki-
törés és agyvérzés, Gioconda mosolya és
okoskolbászok, suta test és szabad lélek. Hatputtonyos
monológ, vagy inkább esszencia.

Hónapok óta tipródtam, megtegyem-e, aztán egy júliusi
reggel, 1992-ben kiballagtam a hegyre, ami igazából domb,
de mi hegynek hívjuk, mert úgy jobban hangzik, szóval
kiballagtam, és levagdostam a földre a zöld fürtök három-
negyedét. Nem tudok róla, hogy elõttem ebben az ország-
ban bárki ilyet tett volna. Naná, hogy reszketett bennem a
kétség, hogy potyára csinálok hülyét magamból, de moz-
dulni, kockáztatni kellett.

Futótûzként terjedt a hír, estére a környék legkisebb
falujában is azzal viccelõdtek, hogy a bolond Szepsy
föltalálta a fürt nélküli szõlészetet.

A rendszerváltásig, a tervgazdaságban az számított,
hogy minél többet termeljünk, a szovjet megvett bármit,
mindent. Hektáronként lejött kétszáz mázsa szõlõ, meg-
csináltuk, feljavítottuk mustsûrítménnyel, alkohollal, ka-

ramellel, hadd szóljon, majd az orosz megissza. A mádi
szövetkezet elnökeként, ezerkétszáz hektár uraként azt
hittem, tökéletes munkát végzünk. Valójában, mint az
összes többi magyar borásznak, fogalmam sem volt a
minõségrõl: tömegtermeltem úgy, hogy nem tudtam, hogy
tömegtermelek. Olykor, amikor az idõjárás elvitte a ter-
més jelentõs részét, születtek kiváló évjáratok, de mi szo-
morkodtunk a szerény mennyiség miatt. A híres francia
borokat bohóckodásnak tartottam, puszta marketingnek,
ami nem csoda, hiszen az egyetemen úgy tanították, hogy
a franciák bitang nagy francok, csak húzzák ki egymás
zsebébõl az ezer frankokat. Röhögtem, amikor hallottam,
hogy nem engedik a feljavítást, és amelyik évjáratban
gyönge a szõlõ, inkább nem készítenek bort, hanem be-
tesznek a vitrinbe egy üres palackot.

Elindulni nehéz, de aztán lassan belemelegszem.
Agyvérzés, féloldalra lebénultam, a jobb kezemet csak

a bal tudja mozgatni.
Tavaly márciusban, hatodikán történt: keltem hajnal öt-

kor, ahogy szoktam, be a kádba, lezuhanyoztam, próbál-
tam kilépni, az már nem ment, hullámzott a világ.

Álltam, törülközni se volt erõm, telt az idõ, leszárad-

Ha Õrá gondolok, a homlokom
mögötti filmvásznon mindig ugyan-
az a film indul el.

Egy zarándokmenetet látok. Egy
sziklás, meredek emelkedõkkel teli,
sivatagi tájon (az El Caminó lenne,
Szent Jakab útja?) néhány tucat (ta-
lán száz, talán ötszáz?) ember bo-
torkál. Lassan haladnak, mert az út
verejtékes, ráadásul ismeretlen vi-
lágba vezet. Elõttük még kevesen
jártak itt. de lehet, hogy senki.

Ahogy közelebb fókuszál hozzá-
juk a kamera, akkor látom megle-
petten: ismerõsök õk mind, magyar
borászok.

Léptük tétova, tekintetükben bi-
zonytalanság. A többségük egy boly-
ba verõdve baktat, mint a juhok, hogy
valahogy védeni tudják magukat, ha
váratlanul farkascsorda törne rájuk.

Elõttük úgy tíz lépéssel, színes
palástot viselõk csoportja halad.

Mint körmeneten az egyház vezetõi,
a püspökök. Igen, azok Õk is, püspö-
kök, a magyar bortársadalom felkent
püspökei: Thummerer, Bock, Gere,
Árvay, Konyári, Tiffán, Takler,
Heimann, Bolyki, Vida, Vesztergombi.

Igyekeznek méltósággal lépkedni a
lábtörõ úton, ahogyan a püspököknek
lépkedni kell.

S nicsak! E díszes kompánia elõtt
ötven-száz méterre, egy fehérruhás
ember halad, kezében vándorbottal,
konok elszántsággal.

- A Próféta – szaladt ki a számon
az ámulat, látva ezt a tüskés bokortól
megtépett ruházatú, kissé görnyedt
hátú, vékony, szikár embert.

A következõ pillanatban arcomon az
ámulatot és a szánalmat öröm váltja
fel. Mert felismerte, Õt, Õt a tisztelt,
csodált barátot, akit lassan félévszá-
zada van szerencsém ismerni. Õt
Szepsy Istvánt, a legnagyobb, a

legkonokabb, legalázatosabb, a leg-
tiszteletre méltóbb magyar borászt,
a küldetéses embert, a hithû refor-
mátust, akit Isten vezérel, Isten se-
gít, Isten próbára tesz. Akit Isten fel-
küld a Golgotára Isten tervez vele
valamit, de egyedül csak Õ tudja,
hogy mit.

Istvánnak kijutott, kijut mindenbõl.
S Õ a dicsõt szerényen és áldozattal,
a csapást méltósággal viselte, viseli.

*

Minap a 24.hu hírportálon egy
nagyon hiteles, írást olvastam
Szepsy Istvánról. Úgy gondoltan ezt
a Kaptárkövek elõfizetõinek is olvas-
niuk kell. Ezért megkértem Petõ
Péter fõszerkesztõt, Nagy József új-
ságírót, a cikk szerzõjét, s nem utol-
só sorban a cikk fõszereplõjét,
Szepsy Pistát, hogy járuljon hozzá
az írás másodközléséhez a Kaptár-
kövekben. Egyikük sem mondott
nemet.

Köszönet mindnyájuknak!
Önöknek pedig Tisztelt Olvasók,

kívánok egy kis olvasmányélményt
az idei karácsonyra!

Hajdu Imre fõszerkesztõ

Nagy József

„Kijárok beszélgetni a szõlõtõkékkel”

„Akkor legnagyobb az ember, amikor térdepel.”
Egykoron XII. Pius pápa száját hagyta el ez a gondolat.

Igazságnak érzem, örök igazságnak.
Mert azt gondolom minderrõl, hogy a földhöz közelebb kerülve,

alázatossá és ezzel egyben széppé is válik az ember.
Igen, csak a térdre rogyott az, akinek szívbõl drukkolok. Testvéremnek

érzem Õt, a teher alatt görnyedõt.
Õ, a Golgotát járó ember az én igaz barátom.
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tam, aztán leizzadtam, és megint leszáradtam, mire
ebbe a groteszk állapotba merevedve végre megértet-
tem, hogy valami visszafordíthatatlan történt. Nyugodt
maradtam, úgy voltam vele, ha el kell menni, hát, Uram,
induljunk. De az Úr egyre csak várakoztatott.

Bõ órába telt, míg összeszedtem magam, elvánszorog-
tam az ajtóig. A küszöbrõl kiszóltam a feleségemnek, õ
támogatott az ágyig, riasztotta az orvost. Mentõ, kórház,
CT, egyre gyöngültem, de azért érdeklõdéssel szemlél-
tem, mi történik körülöttem, velem.

Nyolc napot töltöttem az intenzíven, utána még három
hét kiszolgáltatottság, de azóta magam megyek a mosdó-
ba. Év végére úgy, ahogy, illetve így, ahogy vagyok, rend-
be jöttem. Na, akkor meg találtak a vastagbelemben egy
polipot, megint mûtét, megint gyógyszerek, attól gyomor-
vérzést és nyombélfekélyt kaptam, kikezeltek, mire lett
egy jobboldali sérv, azért jobb, mert baloldali már volt.
Szeptemberben meg elért a Covid. Lázasan, félbénán az
égre emeltem a tekintetemet: „Uram, ha van még valamid
számomra, küldd gyorsan, lendületben vagyok, essünk túl
rajta, az öreg tõke bírja a terhelést.”

*

– Az apai ág borász, az ezerötszázas évekig sikerült
visszaásni a família történetét: én vagyok a tizenhatodik
generáció, a fiamék a tizenhetedik, az unokáim a tizen-
nyolcadikak.

Apám Bodrogkeresztúr elsõ gazdája volt, a szövetke-
zet elnöke, kemény ember. Fiatalon halt meg, 1970-ben,
épp elõfelvételis katona voltam. Amikor leszereltem, ha-
zamentem, és az egyetemig hátralévõ hónapokban estén-
ként eljártam a haverokkal csavarogni, inni. Meg persze
csajozni.

Olyan lányokkal barátkoztam, akik anyám kispolgári
erkölcsi mércéje szerint kifogásolhatóan éltek, értsd,
nem kellett végigfutni náluk az udvarlás szalonképes,
viszont göröngyös, hosszú útját, ellenben izgalmasabb
volt a társaságuk, mint a szalonképeseké.

Nyár volt, jó idõ, nem bújtunk el, láttak bennünket a mun-
kából hazabuszozó asszonyok, és anyámnak buzgón je-
lentettek olyanokat, hogy „a Pisti csókolózik a Marikával”.
Anyám meg, szegény, aki özvegyen maradt a négy gye-

rekével, megrémült, hogy menthetetlenül elzüllöttem. Egyik
este azzal a sóhajtással tette le elém a vacsorát, hogy
„pedig úgy bízott benned apád”. Felrázott ez a mondat,
megrendített az anyai féltés ereje, pláne, hogy engem is
aggasztott, mennyire tele a fejem depresszív, destruktív
gondolatokkal. Másnaptól kerültem azt a társaságot.

Aztán szeptembertõl Budapest, kertészeti egyetem, szõ-
lészet szak, sínre kerültem. Tanultam tisztességesen,
hétvégente hazajártam, mûveltem a szõlõt, a maradék idõ-
ben a szomszéd dûlõjén napszámoztam, szépen eltartot-
tam magam, anyámnak is adtam.

Sose nélkülöztem, és sose éltem nagy lábon. Bár a sö-
tét ötvenes években voltam gyerek, semmit nem érzékel-
tem a kommunizmusból. Játszótérnek ott volt a Bodrog-
part, a hegyen és a kertben megtermett minden, tartottunk
állatot, nem szenvedtünk hiányt, az meg nem tûnt fel, hogy
csupán egyetlen ing jut.

Dolgozni a keresztapám vitt ki elõször a szõlõbe, szük-
ségbõl, jobb híján, támasznak, alig múltam tíz. A fia kitán-
torgott Amerikába, amibe az öreg úgy belebetegedett, hogy
reszketett keze, lába, még a feje is. De a szõlõt nem hagy-
ta, naponta ment irányítani a munkásait. Arra kellettem neki,
hogy ha befordulna az árokba, legyen, aki, ha kiemelni nem
tudja is, de legalább visszafut a faluba segítségért. És ha
már kivitt, dolgoztam is, kötöttem, kapáltam, permeteztem.
Apám meglátta bennem a szorgalmat, õ is vitt.

Tizenhárom éves koromban komplett brigádot bízott
rám, hetedikesként én lettem a „hallja, kend!”.

Hallgattak rám az asszonyok, mind a barátom lett, meg-
volt a respekt, hiszen ugyanúgy vittem a sort, mint õk,
csak közben karóztam is, vizet hordtam nekik, intéztem a
felírást, vagyis az adminisztrációt. Imádtam.

A korombeli srácok és a testvéreim nem értették, miért
nem játszom inkább velük, de nekem többet ért a büszke-
ség, az, hogy lám, gyerekként is érek, használok annyit,
mint egy felnõtt. Azért nagy ritkán kifeküdtem a Bodrog-
partra, de naplopásként éltem meg a pihenést.

Amióta az eszemet tudom, dadogós vagyok, nem trau-
ma miatt, genetikus ok, az öcsém is ilyen.

Ma már csak akkor kerít a hatalmába, ha zavarba jö-
vök, szerencsére az utóbbi két-három évtizedben nem
jöttem zavarba.

Meg kellett erõsödni, magabiztossá kellett válni hozzá.
A dadogás jó oldala, hogy írásra, vagyis rendezett gondol-
kodásra kényszerített: ez az eszköz maradt nekem arra,
hogy megértessem magam a külvilággal. Írtam is egészen
az agyvérzésig, kockás füzetbe vezettem mindent, szá-
mítógépet sose használtam. Ráadásul igen szépek a be-
tûim, illetve azok voltak, mert jobbkezes lévén a stroke-
kal annak is annyi, de kitartóan tanulok ballal, nem telje-
sen eredménytelenül.

Sokat segített, hogy gimnáziumba Sárospatakra, emelt
angolra kerültem, idegen nyelven kevésbé jön elõ a be-
szédhiba. Mást is köszönhetek a nyelvtudásnak: tizenki-
lenc évvel az érettségi után, amikor a rendszerváltás ide-
jén a külföldi tõkések megjelenésével Tokaj-Hegyalján
megalakultak az elsõ vegyesvállalatok, a legelsõnek én
lettem az ügyvezetõ igazgatója. Mégpedig azért, mert raj-
tam kívül nem beszélt, pláne nem értett senki angolul.

*
– 1975-ben azzal szabadultam az egyetemrõl, hogy meg-

tanultam, hogyan kell sok szõlõt csinálni.

Szepsy István, a küldetéses ember a bogácsi
Szent Márton Borlovagrendnek is tiszteletbeli tagja

(Folytatás a 36. oldalon)
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Agronómus lettem a mádi szövetkezetben, egy év múl-
tán fõagronómus, fõkertész. Haladtam szépen a ranglét-
rán, de miután szakmai kérdésekben rendre vitába keve-
redtem a fõnökséggel, úgy döntöttem, disszidálok. Otthon
titokban franciául tanultam, igényeltem turistaútlevelet, és
amikor megadták, irány Párizs.

Úgy terveztem, jön utánam a menyasszonyom, Dél-Fran-
ciaországba költözünk, ösztöndíjat szerzek, továbbkép-
zem magam a szõlészetben, s ha elfogyna a pénzem,
lévén jó kötésû gyerek, átmenetileg, pár évre beállok a
légióba. Büszke voltam és határtalanul elszánt, ám már
az elsõ estén úgy hókon vágott a honvágy, hogy elporladt
minden lelkesedésem. Álmomban láttam a mádi dûlõket,
és arra keltem fel, hogy jönni kell vissza, hiszen ezekért a
területekért létezem, nélkülük semmi értelme az életem-
nek, elsorvadok.

Két, csavargós hetet töltöttem Párizsban, abban a bol-
dog tudatban, hogy a zsebemben lapul a vonatjegyem.

A reggeliket szerettem a legjobban: beültem a szo-
bámmal szemközti kocsmába, kértem egy szendvicset,
hozzá egy pohár vöröset, olcsóbb volt, mint a kávé, és
élveztem a város hangulatát.

Napközben sétáltam, múzeumba jártam, Mona Lisát há-
romszor is megnéztem a Louvre-ban, régtõl foglalkozta-
tott Gioconda mosolya. Nem szép nõ, de titokzatos, és én
szeretem a nehéz feladványokat.

*

– Hogy hazakeveredtem, a menyasszonyommal annyi-
ra megörültünk egymásnak, rögtön össze is házasodtunk,
érkeztek sorban a gyerekek, Gabriella, István, Kinga.
Amúgy meg munka, munka és munka. Letudtam a napi
feladatokat a szövetkezetben, aztán gyerünk a saját szõ-
lõbe, szépen jövedelmezett, jobban, mint az állásom, on-
nan irány haza a betonkeverõ mellé. Állandóan építkez-
tem, összesen öt házat húztam fel, az elsõt a két kezem-
mel, kalákában, magunknak, hogy kiszabaduljunk a szol-
gálati lakásból, aztán, ahogy felnõttek a gyerekek, nekik
is, mindnek, a végén megint magunknak egyet. Fejlõdni
akartam, mindig kicsit elõrébb, följebb.

A feneketlen szovjet piacnak köszönhetõen hasított a
mádi szövetkezet, tele voltunk gépekkel, traktorral, még
helikopterre is jutott pénz, a falut nyolcvan kilométer út
megépítésével támogattuk. Csakhogy a rendszerváltás-
sal eltûntek a szovjetek, vevõ nélkül a nyakunkon maradt
az aszú. A vészhelyzetben, 1989-ben rábeszéltek az
asszonyok, hogy vállaljam el az elnöki posztot. Belemen-
tem, bár ne tettem volna. Azokban a hónapokban minden-
ki megbolondult, úgy kommunistázták egymást, mintha
nem lenne jobb dolguk, és persze az igazi kommunisták
tehetségtelen táskahordozói kommunistáztak a legvadab-
bul. Egy gyûlésen kiosztottam õket, mire felállt a kisgaz-
dapárt frissen megválasztott helyi tótumfaktuma, és en-
gem is lekommunistázott, mondván, hogy tagja voltam a
pártnak. Na, ekkor elszakadt nálam a cérna, odakiabál-
tam, hogy „pár hónapja még függetlenített üzemi MSZMP-
s párttitkár voltál, te, mocsok”. Azt felelte, õt kényszerí-
tették elvállalni a párttitkárságot. Mire én: „A te dolgod,
miért csináltad, de ha már csináltad, legalább ne kommu-
nistázz!” Ilyenek történtek állandóan, megviselt, na.

1990 márciusában, nõnap estéjén visszaértem egy pes-
ti tárgyalásról Mádra, beestem az épp zajló elnökségi ülés-

re, s ott is csak a kommunistázás meg a zöld bárózás
ment. Fölcsattantam, hogy „basszátok meg, nem dolgoz-
ni kéne inkább?!”

Néztek, mi bajom. Felpattantam, sebtiben összepa-
koltam, és amikor kérdezték, hogy „hová, hová?”,
mondtam, „én most megiszom egy sört, és többet be
nem teszem a lában ide, a hülyék társaságába”. Ugrott
a sofõr, hogy hazavisz, leintettem, hogy innentõl ma-
gam vezetek.

És amint átléptem a küszöböt, nem értettem, hogy le-
hettem olyan normálatlan, hogy miközben megélek a ma-
gaméból, baromságra fecsérelem az energiámat.

Akkoriban egy angol, egy dán meg egy bordeaux-i pali-
val közösen, ügyvezetõ igazgatóként benne voltam a nem
sokkal korábban alakult Royal Tokaj vegyesvállalatban,
de abból is gyorsan kiábrándultam. Kölcsönt vettünk föl,
ám ezek fejlesztés helyett inkább egymásnak osztogat-
ták a pénzt. Világossá vált, hogy a kommunizmus okos-
ságai után immár a globalizmus okosságai ellen kell véde-
keznünk, és kijelentettem: amíg enyém a felelõsség, nem
feléljük, hanem befektetjük a forrásainkat, ugyanis ez nem
a bécsi kindergarten, hanem a dicsõ Tokaj-Hegyaljai bor-
vidék. Nem tetszett nekik, felmondtam. Õk is kérdezték,
hová megyek, nekik is azt feleltem, hogy „iszom egy sört,
és ide többé be nem teszem a lábam”.

Kétszáz százalékon pörögve nekiláttam felépíteni a
Szepsy borászatot. Menet közben akadt még egy „botlá-
som”: 1997-ben egy New Yorkban élõ Fülöp-szigeteki szár-
mazású kínai befektetõ unszolására elvállaltam a Király-
udvar felépítését, böcsülettel el is végeztem a feladatot,
de annyit okoskolbászkodott az illetõ, hogy õt is ott hagy-
tam. Beláttam, nem való nekem a közösködés, különö-
sen nem a befektetõvel való közösködés. Én a minõségre
hajtok, a legjobb bor felé törekszem, a befektetõ pedig,
érthetõen, pénzt akar. Csakhogy mifelénk lehetetlen nagy
pénzt csinálni, aki tõkés megfordult itt, mind megégett.
Mindazonáltal sokat köszönhet a borvidék a pénzüknek,
tudásuknak, igényességüknek, de idõvel a fejlõdés kerék-
kötõivé váltak.

*

– Az lett a célom, megszállottan, hogy megcsináljam a
világ legjobb borát. Ma már persze tudom, hogy legjobb
bor nincs, csak legkülönlegesebb, leginkább kézimunka-
igényes, maximális szakmaisággal készülõ bor van. És
azt meg is csináltam: ez a mi parcellaszelektált aszúnk, a
Szent Tamás- és Betsek-dûlõ egy-egy adott parcellájának
ezer-ezer palackja, ami már most a topon van, pedig kell
neki még tíz év, hogy felérjen a saját csúcsára.

A titok: a legjobb helyen a hozzá leginkább illõ fajtával,
tökéletes feldolgozás mellett készüljön a bor. Ennél a
„szentháromságnál”, hiszem, hogy nincs feljebb. Az vi-
szont lutri, hogy a világ legjobb borainak tengerében a Szent
Tamást hová helyezik az ítészek. Az ízlés folyamatosan
változik, minden évjárat ad valami újat, és a zsûri embe-
rekbõl áll. A világ legdrágább bora a Romanée-Conti, bizo-
nyos parcella bizonyos évjáratából egyetlen palackért öt-
millió forintot kérnek, noha a csúcsversenyeken, vakon
bírálva elvétve szerzi meg az elsõ díjat, mert „csupán”
kilencvenkét-kilencvenhárom pontot kap, néha kilencven-
ötöt, egészen ritkán százat. Az elképesztõ árat a minõsé-
gen túl annak köszönheti, hogy egy hatalmas méretû, óri-
ási hírû borvidékrõl származik, annak is egy egészen ki-

(Folytatás a 35. oldalról)
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csiny, jól beazonosítható, remekül márkázott, alig kéthek-
táros, évi ötezer palackot termõ parcelláról.

Szóval, amint megértettem, hogy számomra csak az
az út lehet sikeres, amit én találok meg, az volt az elsõ
sorsdöntõ kérdés, hogy hogyan tûnhetek ki a tokaj-hegy-
aljai kétszáz pince közül.

És kezdõdött az okoskodás.
A kilencvenes évekig azt hittem, a fontos kérdések a

pincében dõlnek el. Megrázó volt rádöbbenni, hogy
évtizedeken át a kevéssé lényegessel foglalkoztam:
hogyan válogassunk, hogyan szemezzünk, milyen
hordóban érleljünk. Miközben a nagy igazság az, hogy
mindennek az origója a szõlõ: a termõhely, és az, amit
telepítünk bele.

Megértettem, az határozza meg a Szepsy pincészet,
így a gyerekeim és az unokáim jövõjét, hogy megtaláljam
a borvidék legkülönlegesebb parcelláit. Ezer borvidékbõl
kilencszázkilencvenben nincsenek különleges kis parcel-
lák, ugyanis egységes a talaj. De tudtam, Tokaj-Hegyalja
a maradék tízbe tartozik, sõt alighanem elsõ az ezerbõl,
tán a Föld legkülönlegesebb adottságú borvidéke.

A kulcs a tufa.
Az egész Zempléni-hegység vulkanikus képzõdmény.

Ez önmagában nem rendkívüli. Ha kitör egy szárazföldi
vulkán, láva borítja be a felszínt, megszilárdul, a növény-
zet számára áthatolhatatlan réteget képez. Csakhogy itt
valaha tenger hullámzott, a vulkánok a vízfelszín alatt fa-
kadtak meg, a forró láva és hamu vízzel keveredve, rob-
banásoktól kísérve laza szerkezetû, lyukacsos törmelék-
kõzetet hozott létre. Ahány vulkánkitörés, annyi réteg,
annyi különbözõ összetétel, annyi szín és szemcsemé-
ret; van, ami néhány centi vastag, van, ami többméteres.
És mindez tele repedéssel, melyben hihetetlen mélysé-
gig, akár tizenöt méterig is utat talál a növény gyökere.

Végtelen változatosság! Lépsz kettõt, és egész más
rétegek lapulnak a lábad alatt, mint odébb.

Életem legfontosabb felismerése, hogy meg kell talál-
jam az egykori gejzírcentrumokat, azokat az akár csupán
futballpályányi foltokat, ahol a legmélyebb és a legréteg-
zettebb a gyökerek által elérhetõ altalaj, ahonnét a legvál-
tozatosabb tápanyagokat és ásványokat szívhatják fel a
tõkék.

Nézzük a matekot. A borvidéknek huszonhét települése
van, hatezer hektáron összesen négyszáztizennyolc dûlõ,
de én kapásból az ötvenkét elsõ osztályúra szûkítettem a
keresést.

Kezdtem azzal, hogy Mátyás Ernõ geológus professzor-
ral helikopterrõl átvizsgáltuk a tájat, a szintkülönbségek-
bõl és a növényzet színeváltozásából következtettünk a
gócpontok elhelyezkedésére. Feltételezéseinket mélyfú-
rásokkal ellenõriztük. Ezzel párhuzamosan nekiálltam le-
véltárazni, s még 1573-ból is találtam egy szõlõ örökleve-
let, ami precíz feljegyzésekkel, térképekkel rangsorolta a
borvidék legjobb területeit. Megjegyzem: a burgundiai szõ-
lõkrõl kétszáz évvel késõbbi az elsõ ilyen dokumentum.
Szintén alapmû lett számomra ez az 1796-ban, német
nyelven kiadott Dercsényi-kötet, mely egyebek mellett rög-
zíti, amirõl nekem a szocializmus idején fogalmam sem
volt, jelesül:

az öreg tõkék, noha kevesebbet teremnek, összeha-
sonlíthatatlanul jobb minõséget adnak, mint a fiatalok.

1993-ra gyûjtöttem össze minden infót, és biztos vol-
tam egyrészt abban, hogy kincsre leltem, másrészt ab-
ban, hogy önmaga és közössége ellen követ el bûnt, aki
egy ilyen kincsbõl nem a lehetõ legjobbat próbálja kihozni.

Volt dûlõ, amit kivontam a termelésbõl, másokat meg-
vásároltam, fõleg Mád és Tállya környékén, ahogy épp
került rá pénzem. Bõ húsz évbe telt összeállítani a birto-
kot. Számos helyen nulláról telepítettem tõkéket. Óriási
rizikó, hiszen nem volt bor, aminek kóstolása segítheti a
döntést, hanem részben a megérzéseimre hagyatkoztam.
Telepítettem és vártam. Ahhoz, hogy egy tõke lenyugod-
jék, a gyökere kellõ mélységig hatoljon, olyan fürtöt, olyan
méretû bogyókat adjon, melyek optimálisan aszúsodnak,
vagyis hogy a növény megmutassa, mit tud, kell tizenöt
év. Vagyis, ha, teszem azt, 1995-ben telepítesz, 2010 után
kapsz választ arra, hogy jó helyre fektetted-e a pénzedet,
az energiádat.

*

Huszonegy dûlõnk van, a legkedvesebb közülük a Ki-
rály, a Becsek, a Szent Tamás, az Úrágya meg a Hasz-
nos, de a legjobb dûlõknek is csupán egy piciny, másfél-
két hektáros szelete a lényeg: ezek a parcellák.

A csúcsparcellák pontosan a vulkáni gócok fölött he-
lyezkednek el, és azt a szemernyi pluszt adják a borhoz,
ami ahhoz kell, hogy a sok kiváló és különleges között a
legkiválóbb, a legkülönlegesebb légy, és mint a Romanée-
Conti, extra, drágán adható márkát hozz létre.

A magas árra nem azért van szükség, hogy gazda-
godjon a Szepsy, hanem azért, mert különben a piac
nem veszi komolyan se a bort, se téged.

A mi tragédiánk, hogy az édes bornak nincs kultúrája,
divatja, jelentõs termõterülete a világban. Az egész Tokaj-
Hegyaljai borvidék mindössze ötezer hektár évi huszon-
négymillió palack teljesítménnyel. Nem tétel, ennyit New
York egyetlen hétvége alatt elszürcsöl.

Pedig a tokaji aszúnál semmi nem ötvözi tökélete-
sebben a Nap és a Föld energiáját, bárhol kóstolják, el-
álmélkodnak, hogy jaj, minõ csoda. Csak sajnos lépnek
is tovább.

De így is jól elvoltunk, évrõl évre az utolsó szálig elad-
tuk az évi ötvenezer palackunkat. A hasznot visszafor-
gattam, vásároltam területet, telepítettem rengeteg tõkét.
Bevallom, elbizakodottá váltam, azt hittem, határ a csilla-
gos ég. De 2008-tól jött a lejtmenet, kivágni kényszerül-
tem teljes ültetvényeket, és mióta itt a vírus is, teljesen
befagyott a piac.

(Folytatás a 38. oldalon)

„Az az út lehet sikeres, amit én találok ki”
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A hetvenes években kétszáznegyvenezer hektár szõlõ volt
az országban, ma ötvenezer, és ez is sok.

A tavalyelõtti termés zömmel hordóban maradt, alig fo-
gyott belõle. A tavalyi szõlõt is szépen leszüreteltük, el-
készítettük. Az aszúnak szorítottunk helyet, de a száraz-
nak nem tudtunk. Az utolsó pillanatig kivártunk, latolgat-
tuk, melyik évjáratban nagyobb a potenciál, aztán a 2018-
ast hirdettük ki gyõztesnek, a frisset pedig küldtük lepár-
lóba. Ipari szesz lett belõle, vagyis lényegében megsem-
misíttettük. Hatvan forintot adtak literjéért, abból ötven el-
ment a szállításra. Borként vitte volna egy alföldi kereske-
dõ, ígérte, senkinek nem szól, csak csöndben belekeveri
a maga homoki borába, de mi nem hazardírozunk a Szepsy
márkával.

Azt mondta valaki, Szepsy bort lepárolni olyan, mint
templomi ostyából csokis nápolyit gyártani, de nem
volt más választásunk.

Ha veszünk még pincét, még hordót, akkor nem egy,
hanem két eladatlan évjáratot görgethetünk magunk elõtt.

Nem nyugodt az álmunk. Különleges minõséget renge-
teg energiával, ráfordítással tudsz elõállítani, és ha nincs
rá elég igényes vevõd, úgy jársz, mint a Ferrari: hiába állt
elõ a világ legjobb tûzpiros sportautóival, odáig jutott a
fene nagy spécizéssel, hogy becsõdölt, és kénytelen volt
eladni magát a FIAT-nak, ahol a portfóliószínesítésben
elfér. Mi azt szeretnénk, ha a Szepsy maradna csak a
Szepsyké.

*

– Az agyvérzés elõtt minden áldott nap megfordultam a
szõlõben, és szó szerint elbeszélgettem a törõdést igény-
lõ tõkékkel, mert tudom, hogy a szeretettel ápolt, a társ-
nak tekintett növény szebben viselkedik, mint a gépiesen
gondozott. Ha egy nap is kimaradt, nyugtalanná váltam,
úgy éreztem, hívnak, küldik a jelzést, hiányzunk egymás-
nak. Biztos bolondnak hitt, aki látott motyogni a sorok
között.

Lehet, maga is bolondnak tart majd, ha meghallja a kö-
vetkezõ sztorimat. Közel húsz éve már, hogy egy délután
gondoktól hajszoltan száznyolcvannal száguldottam mind-
egy, honnan, mindegy, hová, mindegy, melyik sztrádán.
Csöng a mobilom, a vonal túlvégén egy érzékeny ismerõ-
söm, egy hölgy, mondja, a szõlõmben sétál, és megrémíti
a tõkékbõl áradó iszonyatosan erõs rezgés. Mikor meg-
tudta, hogy vezetek, könyörgött, húzódjak félre, de leg-
alább lassítsak. Visszavettem a tempóból, nem telt el két
perc, és elõttem pár száz méterrel autók rohantak egymás-
ba… Most is beleborzongok. Ettõl a perctõl biztosan tudom,
hogy a növények kommunikálnak, éreznek, üzennek.

Minden, ami létezik, az energia. A szõlõ növény ha-
talmas energia, az ember hatalmas energia, a szeretet
pedig a legnagyobb, legtökéletesebb energia. Ha kint
vagyok a hegyen, az energiám áthatja a növényt, ami
energiát továbbad a gyümölcsnek, az bekerül a borba,
onnan pedig abba, aki megissza.

Viszont, ha géppel, gépiesen, szeretettelenül dolgozol,
akkor elvész az energia. És akkor is elvész, ha csala-
fintáskodsz. Mi a csalafintaság?

Ha átvered azt, aki megissza a bort. Ha a marketinggel
olyat hitetsz el vele, ami nincs benne a borodban. A kamu
zabálja az energiát. Egy francia barátom csodálatos bort
készít, de nem ért a kereskedelemhez, csõdbe ment, el-

adta a birtokot egy menõ üzletembernek, aki odatett egy
csúcsmenedzsert, akinek a marketing volt az egyedüli is-
tene. Azonnal zuhant a minõség, dacára annak, hogy a
technológia hajszálnyit sem változott. Az öreg tisztessé-
ge, energiája, spiritualitása nélkül befellegzett a birtoknak.

*

– Tudni kell, mi a feladatod, ha ebben tévedsz, bukásra
vagy ítélve. Én hibáztam.

Amikor megtaláltam és betelepítettem a parcellákat,
vagyis sínre tettem a Szepsy pincészetet, és már „csak”
mûködtetni kellett a rendszert, nem fogtam fel, hogy a
küldetésem bevégeztetett. Nem értettem meg, hogy on-
nantól annyi a dolgom, hogy járjam a birtokot, és beszél-
gessek a tõkékkel. Ahogy beütött a kereskedelmileg si-
kertelen idõszak, egyre többet foglalkoztam az üzlettel, a
marketinggel. És minél többet foglalkoztam vele, annál
rosszabbul ment. Pont fordítva mûködött a dolog, mint a
szõlõnél.

Egyre elkeseredettebben kerestem a megoldást, ál-
landóan a problémákon pörgött az agyam, amivel bele-
kormányoztam magam a betegségbe, az agyvérzésbe.

De nem haltam meg, vagyis az Úr csak figyelmeztetni
akart, s adott lehetõséget javítani. Megértettem az utasí-
tást, elengedtem, hogy még mindig az én felelõsségem
ellátni a családot, mûködtetni a harminc embert foglalkozta-
tó üzemet. A vállalkozást átadtam a gyerekeimnek, kü-
lönösen a fiamnak, Istvánnak, aki vállára vette a legke-
vésbé irigylésre méltó területet, a marketinget. Õ elég
fiatal ahhoz, hogy neki az üzletrõl is szóljon a borászat,
én meg már elég öreg vagyok ahhoz, hogy számomra
csak a minõségrõl, a természet és az ember közösségé-
rõl szóljon.

Ami idõm maradt az életbõl, azt az aszú szõlõje, a fur-
mint tökéletesítésére szeretném fordítani. Csoda faj, nincs
két egyforma egyed: más a tõke, más a fürt, más a bo-
gyó, más az érési idõ, és minden parcellába más való…
Azért az kicsit nyomasztó, hogy meglehet, a tökéletesnél
is van tökéletesebb.

*

– Maga az aszú, az aszúsodás folyamata is egy csoda.
Elõállítója a botrytis gomba, ami megtámadja az érett

szõlõszemeket, átszövi a gyümölcshúst, élvezkedik a
cukorban és a vízben.

Eleinte vidám az élet a bogyóban, de aztán késhegyre
menõ harc indul az élettérért, a vízmolekulákért, és bi-
zony sosincs happy end, mert amikor az utolsó molekula
vizet is felszívták, mindenki meghal, mint a Rómeó és
Júliában.

Nekünk, gazdáknak viszont ekkor húzódik mosolyra az
ajkunk, ugyanis a gombapusztulás számunkra azt jelenti,
hogy befejezõdött az emlegetett csoda: az aszúsodás.

Ha az aszúsodott és a nem aszúsodott szemeket együtt
préseljük ki, abból szamorodni lesz, ha csak az egyen-
ként lecsipegetett aszúszemekkel dolgozunk, akkor aszú-
bor a végállomás. Ahány puttonyos aszút akarunk készí-
teni, annyi puttony aszúszõlõt teszünk egy gönci hordó-
nyi murciba, vagyis erjedõ mustba; egy puttony nagyjából
huszonhét liter, egy gönci hordó százharminchat liter ûr-
tartalmat takar. Eddig tart a tokaji különlegessége, a többi
munkafázis megegyezik a borkészítés általános sorrend-
jével: erjesztés, fejtés, érlelés.

(Folytatás a 37. oldalról)
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Utóbbi, mármint az érlelés az aszúnál nálunk legalább
három-négy év.

Megjegyzem, jó nagy butaság, hogy minél öregebb
egy bor, annál jobb.

Egy darabig valóban nemesedik, de aztán elindul lefelé.
A száraz borok tíz, tizenöt évet bírnak, az édes szamo-
rodni harmincat, negyvenet, az aszú ötvenet, hatvanat,
tökéletes körülmények között, állandó hõmérsékleten,
szépen dugózva, faggyúzva, állandó hõmérsékleten, elsõ
idõben fektetve, aztán állítva tárolva többet is. A legöre-
gebb bor, amit kóstoltam, 1867-es, kiegyeztem vele, iható
volt, de csak, mert beleavatkozott a tudomány: Ameriká-
ban feljavították. Az én praxisomból, amibe biztosan nem
piszkáltak bele, az egy 1928-as aszú, svájci pincébõl ke-
rült vissza, kiskanállal szedték ki a dugót, úgy szétmor-
zsolódott; nem volt jó, pláne nem húha, csupán tisztelet-
reméltó, az se semmi. Azért fogyasztottuk el, mert be-
csület dolga, mondhatni, szakrális élmény megtisztelni az
ilyen matuzsálemet.

Anyám katolikus volt, apám református, miután össze-
házasodtak, együtt jártak misére. Emlékszem, egy prédi-
káció után otthon apám annyit mondott, hogy „jó volt, csak
hosszú”, anyám pedig azt, hogy „jó volt, csak a lényeg
hiányzott belõle”. Bölcs emberek.

Én református lettem, de nem vaskalapos. A könyvtá-
ram felsõ két polca csupa vallási, vallástörténeti könyv,
egyik se dísz, mindet olvastam, tanulmányoztam, néme-
lyiket többször is; többet forgattam õket, mint egy átla-
gos szeminarista, de nem lettem tõlük okosabb. Ponto-
sabban arra jutottam, hogy a vallások intézmények em-
beri kreációk, melyek érdek alapján születtek, érdek alap-
ján, következésképpen szükségszerûen tisztességtele-
nül mûködnek.

Hiszem Istent. A vallási intézményekben, egyházak-
ban, mesékben viszont nem hiszek, abban különösen
nem, hogy a halálom után a lelkem nyugdíjba vonul,
fölkerül a mennybe, és ott pihen az idõk végezetéig az
Atya jobbján. Mondja már meg nekem valaki, mi a
kunszt az üldögélésben?! Semmi.

A hit Isten elfogadása, és lényegében mindegy, hogy
számodra õ Buddhában, Sivában vagy Jézus Krisztusban
testesül meg. Én az európai kultúrkörbe születtem, fogé-
kony vagyok a spiritualitásra, ezért Jézusban hiszek. És
hiszek a karmában és a lélekvándorlásban és a tudat fenn-
maradásában is.

Nem volt könnyû megbarátkoznom ezzel a mostani sor-
sommal, de sikerült, vagy legalábbis szépen haladok. Leg-
inkább az fáj, hogy ritkán jutok ki a szõlõbe. Gyalog nem
mehetek, vezetni már nem tudok, marad az, hogy visz-
nek, de sokáig nem bírom, gyönge vagyok, hozhatnak
vissza.

Amikor a stroke után elõször kint jártam, azt éreztem,
szomorú miattam a szõlõ, de nem fogja föl tragikusan a
dolgot. Nem hálátlanságból, csak elfogadja a természet
törvényeit: a szõlõ kihajt, gyökeret ereszt és tõkét növeszt,
megöregszik, a legjobbat hozza ki magából, majd kiszá-
rad. Az ember is ilyen: fogan, születik, felnõ, alkot, vénül,
elmúlik. Én megtettem a magamét, meghoztam a gyümöl-
cseimet, nincs okom félni, elkeseredni. Mennyi lehet még
vissza nekem ép elmével? Egy év? Tíz? Tán tizenöt? Most
leszek hetven, akkor lennék nyolcvanöt. Nem olyan nagy
különbség ám!

Hiszek egy Istenben...                        Fridel Lajos rajza

Drabon József

A szeretet hatalma
Talán csak közhely, bevallom, lehet,
de mégis igaz, bár az élet
sokszor megtépáz, ám aki szeret,
tudja úgyis, hogy mennyit is érek.

Magamban vagyok, lelkem telve van,
sok átélt évtized már hosszú idõ,
ami szép volt, mind ragyog boldogan
szívem köré emlékhálót szövõ.

Így van ez rendjén, csendes otthonom,
öregedõnek kevés is elég,
emleget néha család, jó rokon,
telefon csörög, a szavuk elér.

Ahol most vagyok, nekem idegen,
mert bensõm belül sajog, nagyon fáj,
nincsen nyugalmam, múltam temetem,
nem zúgolódom, lesz reménysugár.

Igaz, jóval nem áltatom magam,
gyarló létem Isten kezében van.
Hozzászáll halkan könyörgõ szavam,
idõm lejár, nem menthetem magam.
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A magyar nemzeti érzésben épp-
olyan fájó seb marad Trianon, mint
Mohács. Ez a két nemzeti tragédia
egymás mellett áll, ahogyan a test-
véreket nem lehet szétszakítani egy-
mástól, amikor szüleik sírjánál imád-
koznak. Nagyfokú érzéketlenség kell
ahhoz, hogy a szülõket megkönnye-
zõ testvéreket szétriasszák vagy elválasszák egymástól,
majd megtiltsák számukra a könnyeket.

Valami ehhez hasonlót követett el az a francia politikus,
aki 1920. június 4-én a békediktátum aláírásakor azt nyi-
latkozta, hogy nem kell sajnálni Magyarországot. Megér-
demelte.

Ugyanezt mondhatnánk mi is, amikor Hitler lerohanta
Franciaországot, hogy helyrehozza a trianoni diktátum nagy
bûnét. Az ugyanis, békeszerzõdés volt azoknak, akik or-
szágnyi területet kaptak – háborús véráldozat nélkül – a
máséból, de akitõl elvették, az nem örülhetett a megcson-
kított hazának. Számára csak fájdalom maradt. Nekünk
Trianon már csak ez marad örökre. Ha már elvették, ami a
miénk, ami ezer évig volt a birtokunk, jogunk, életünk, re-
ményünk, akkor legalább annyit engedhetnek, hogy könnye-
ket hullatva érte, gyászoljunk. A gyász minden ember joga,
ebben fejezi ki, hogy mennyire szerette azt, ami már nincs.
Az idegen kéz mindig más, mint a gazdáé, aki az elsõ
kapavágást megtette. A jól megmûvelt földnek sohasem
lesz jó gazdája az idegen, mert nem annak látja a földet,
amivé tette az elsõ gazda, és nem az a szeretet fûzi hoz-
zá, amit sok–sok nemzedék fáradozása, szerelmes törõ-
dése változtatott termékeny, életadó humusszá. Az ide-
gen, aki csak megkapja más földjét, kincset lát benne,
pénzt, amit ki lehet még hozni belõle. Nem látja és nem is
akarja látni, még álmaiban sem, azokat az arcokat, akik a
rög felett hajladoztak és izzadtak érte. Neki ez nem törté-
nelem, nem emlék, nem tud semmit róla.

   Nekünk múltunk és jövõnk volt egyszerre ez a föld.
Ezért fáj minden magyarnak, mert nemcsak területet vet-
tek el, hanem népet is a magyarság testébõl, akiket szel-
lemi-erkölcsi rabkenyéren tartanak a tiltások börtöneiben,

ahol még könnyeinktõl is elveszik a
szabadságot – a szabadesés jogát.

A trianoni döntésrõl így nyilatkozott
Sir Robert Gower angol képviselõ
1933. júliusában tartott beszédében:
„az iránt nem lehet semmi kétség,
hogy a trianoni béke igazságtalan.
Kemény és kegyetlen volt azzal a

nemzettel szemben, mely mindig dicsõséggel védte meg
a civilizáció legnemesebb hagyományait, amely kifogás-
talanul viselkedett a világháborúban.”

Georges Desbous francia tudós ezt írja. „Tegnap (a béke
elõtt) a határok a természet útmutatását követték. A je-
lenlegiek fékevesztett önkény mûvei. Mezõket, utakat és
pályaudvarokat vágnak ketté. A szomszédok hadászati
érdekei vezették a gyõztesek tollát.”

Elég a csonka ország térképére nézni és láthatja bárki,
hogy Magyarország az egyetlen olyan közép-európai or-
szág, amelyik mindenfelõl saját magával határos.

A románoknak, cseheknek, szlovákoknak, horvátoknak,
szerbeknek és osztrákoknak örömünnepet jelentett Tria-
non, de a magyarságnak annyival súlyosabb csapást, mint
ahányan örültek ennek.

Történészek és politikusok rossz szemmel néznek arra
a magyar politikusra, aki ma revízió szándékával veti fel a
trianoni határok újraigazítását. Nagyon szeretnék sokan,
hogy Magyarország végleg mondjon le a revízióról. Még
csak ne is emlegesse, ne mondja el az unokáknak, felejt-
senek el mindent ezzel kapcsolatban, mint egy rossz ál-
mot, és helyébe integrálódjanak Európába. Ez nagyon
kényelmes és politikai tehetetlenségre valló álláspont, hogy
maradjon minden abban a félkész állapotban, ahogyan
hagyta Clemanceau. A békediktátum egy igen fontos ré-
szérõl ma is szeretnének megfeledkezni ezek az
elfelejtõsdit játszó kényelemszeretõ politikusok. Arról, hogy
a szerzõdésnek voltak igen jelentõs záradékai, amelyek
az utódállamokban maradt magyarságra vonatkoztak, hogy
megõrizhessék nemzeti identitásukat, kultúrájukat, isko-
láikat, egyetemet és szabad politikai szervezkedésüket.
Ezek az alapvetõ emberi jogok elmaradtak, helyükbe kite-

A trianoni békeszerzõdés a világtörténelem egyik leg-
nagyobb szégyene, igazságtalansága és kegyetlensé-
ge. A háborúban vesztes Magyarország (mint az Oszt-
rák-Magyar Monarchia egyik utódállama) és a háború-
ban gyõztes antant szövetség hatalmai (Nagy-Britan-
nia, Franciaország, Olaszország, Japán, Belgium, Kína,
Kuba, Görögország, Nicaragua, Panama, Lengyelor-
szág, Portugália, Románia, Szerb- Horvát-Szlovén Ál-
lam, Sziám és Cseh- Szlovák ország) között létrejött
békeszerzõdés, amely meghatározta – többek között
az Osztrák- Magyar Monarchia felbomlása miatt –Ma-
gyarország és Ausztria, Románia, az újonnan létrejött
Csehszlovákia és Szerb- Horváth- Szlovén Királyság
új határait. A szerzõdést nem írta alá szintén az an-
tanthoz tartozó Amerikai Egyesült Államok.

A Párizs melletti Trianon kastélyban 1920. június 4-én
aláírt békeszerzõdés értelmében az ország elvesztette

területének több mint 2/3-át, lakosságának közel 2/3-át.
A budapesti templomban ma megkondultak a haran-

gok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat, és a
borongós õszies levegõben tovahömpölygõ szomorú
hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyá-
szát jelentették. Elszakították tõlünk kincses Kolozs-
várt,, a Székelyföldet, a Rákócziak kastélyát, a koroná-
zó Pozsonyt, az iparosodó Temesvárt, a vértanúk vá-
rosát, Aradot és a többit mind, felnevelt kedves gyer-
mekeinket, a drága szép magyar centrumokat. Így írt a
korabeli tudósító:

Ma határtalanná tettek véreink közül sok millió be-
csületes embert ….”

A trianoni békeszerzõdés értelmében a Magyar Ki-
rályság területe (Horvátország nélkül) 282.000 négyzet-
kilométerrõl 93.000 négyzetkilométerre csökkent. La-
kóinak száma 18,2 millióról 7, 6 millióra apadt.

Gál Elemér

Trianon
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lepítéssel, diszkriminációval, vagyonelkobzással, faji meg-
különböztetéssel válaszoltak. Mert nem érezték bizton-
ságban magukat a jól szervezett és mûködõ magyar hiva-
tali, gazdasági, kulturális hagyományok között (a bejött
románok, szerbek, szlovákok, csehek, ukránok), amit na-
ponta tapasztaltak. Az államilag jól szervezett hivatalok
emléke elevenen élt az ott maradt magyarság körében,
aki még abban a szellemben dolgozott, és ez méltán fel-
keltette az új rend embereinek figyelmét, akik irigységgel
és elõítélettel fogadták és utasították el a bevált hagyo-
mányt. Inkább ne legyen, ha magyar gyakorlat volt. Ez
az elutasító magatartás ellenszegülést szült a magyar-
ság körében. Az új megszállókban már nem láttak em-
berséges demokratákat, hanem csak elnyomókat. Ezért
vált átkossá Trianon az idegen kézre került magyarok
számára.

Amivel nem akarnak szembenézni a Trianont csináló
hatalmak unokái, az a humán kérdés, amely az ország
területi integritásának szétszakadása nyomán, új kérdés-
ként került elõ. Ugyanis családok, közösségek szakadtak
szét egymástól, és itt ki kell mondani, hogy a francia urak
szakították szét ezeket az évszázados, netán évezredes
kapcsolatokat. Volt olyan gazda, akinek a kertje már az
idegen hatalom tulajdonában volt. A megszokott emberi
kapcsolatok, tulajdonviszonyok, az összetartozás, a nem-
zetben fogant szellemi-erkölcsi együttlét folyamatát sza-
kították szét és darabolták fel az országgal együtt. Kitép-
ték a legmélyebb emberi érzést a szívekbõl, a hazaszere-

tet, a testvér, rokon és nemzet iránt érzett melegségnek a
befagyasztását rendelték el. Minden tiltott volt, ami az-
elõtt megszokott. Ennek a súlyos deprimáló hatását csak
azok érzik, akik átélték. A nemzeti színû zászló, a him-
nusz, hazafias dalok közös éneklése, a magyar tannyelvû
iskolák gyermekkórusainak a szájára lakatot tettek, tiltot-
ták a magyar szót az utcán, nyilvános helyeken és minde-
nütt, ahol az idegen rendõr megjelent. Ezt a kifordított vi-
lágot, persze hogy nem tudta megszeretni a magyarság.
Egyedül az egyházak élveztek némi szabadságot, ahol
még szabad volt énekelni magyarul. Amikor nyelvében
korlátozzák vagy egyenesen tiltják egy nép szellemi-lelki
megnyilatkozását, annál nagyobb erõvel csap fel a tiltako-
zás és ellenszegülés lángja. Bár oka lett volna a magyar-
ságnak, mégsem ragadtatta el magát meggondolatlan lé-
pésekre, nem lázadt fel, nem fegyverkezett, nem alkal-
mazott terrort, de mindezt ellene naponta követték el ro-
mán csendõrök, szlovák gárdisták, szerb csetnikek, hor-
vát usztasák, amit nekik a törvény engedélyezett.

   A trianoni békeszerzõdésben foglaltak között szere-
pelt a magyarság etnikai jogainak a biztosítása, amelyet
nemcsak kijátszottak, de egyszerûen semmibe vettek,
helyette bevezették a pénzügyi konverziót, ami a világ
legnagyobb állami monopóliumnak számító rablása volt.
A román jogászpolitikusok találmánya volt ez a neve-
zetes konverzió, pénzügyi átfordítás, ami azt jelentet-
te, hogy az a gazda, tulajdonos, aki kölcsönt vett fel
a magyar államtól, az Oszták-Magyar Monarchiától,

Trianon emlékmû a közeli Kompolton                                                                Kõ Pál szobrászmûvész alkotása

(Folytatás a 42. oldalon)
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az köteles a román államnak visszafizetni a tõke hátralé-
kos kamataival együtt, hatványozottan növelve a tõke-
hátralék és kamat összegét. Ez a rendelkezés százezre-
ket juttatott koldusbotra.

E gazdasági csapást követte az etnikai jogsértés, amit
nem hallgattak meg soha európai fórumok. Folyt az asszi-
miláció, a magyarellenes rendõri brutalitás, a politikai zak-
latás, meghurcolás, faji és vallási megkülönböztetés, nem-
zetiségi elnyomás, gyûlöletkeltés, sovinizmus, naciona-
lizmus és az a sok provokáció, ami újabb feszültségek
forrása lett.

Emberjogi sérelem is érte Trianonnal a magyarságot, mert
természetesen kialakult családi, rokoni és nemzeti kap-
csolatokat romboltak szét, amit nem helyettesítettek más-
sal, csak feszültségforrást gerjesztõ intézkedésekkel, ami-
vel egyre jobban korlátozták a magyarság emberi szabad-
ságjogait, amelyek egyaránt érvényesek az egész világon.

Mégis Erdélyben, Délvidéken, Felvidéken, Csallóközben,
Kárpátalján megállt az idõ az emberi jogok fölött és felhõk
mögé bújtak.

Sokan hangoztatják, hogy a jelenlegi határok, amelyek
Trianon óta érvényesek, immár meghatározzák más né-
pek életterét is, és ebbe beleszólni már nincs ereje a ma-
gyarságnak és nem is lehetne, mert ezt a lehetséges ha-
tárkiigazítást a nagyhatalmak sem támogatják. Még egy
elég emberi érzéketlenséget kifejezõ érv az is, hogy a jövõ
magyar ifjúságot jobb lesz nem emlékeztetni Trianonra,
felejtse el ezt a nemzet is, ne sérelem politikát támasszon
fel újra, hanem fogadja el az új világrendezést, és akkor a
megbékélés új távlatokat nyithat.

Más szóval, megint mondjunk le jogos sérelmeinkrõl,
amit mások elkövettek ellenünk, azt viseljük, érezzük bû-
nösnek magunkat, mert Árpád apánkkal mások földjét ra-
boltuk el, és most ne fájjon az, ha ezer év múlva vissza
kell adnunk.

Sir Eduard Boyle, a londoni Balkán Bizottság elnöke
így nyilatkozott 1933.október 26-án a Pesti Hírlapnak:

„Elõttünk, angolok elõtt nyilvánvaló, hogy Önök többet
szenvedtek, mint más népek, és hogy ezt nem érdemel-
ték meg. Azt is tudjuk, hogy addig nem lehet béke a vilá-
gon, amíg van egy olyan ország, Európa közepén, mint
Magyarország, amely bizonyság, hogy rajta igazságtalan-
ság esett. Mert azt senki sem mondhatja, hogy Magyaror-
szággal „fair” módon bántak el. Tudjuk, hogy magyarok
millióit tépték el az anyaországtól. Ez rossz Magyarországra
nézve, de rossz az utódállamokra nézve is, akik nem tud-
ják ezeket a magyar tömegeket megemészteni…az a vé-
leményem, hogy kívánatos volna, hogyha békés megegye-
zés alapján ezek a határszélen lakó magyar tömegek is-
mét egyesülhetnének az anyaországgal.”

Nem a területi rendezés tenné jóvá a trianoni diktátum
káros következményeit, hanem az a beígért demokrati-
kus szabadságjog, amely csak ígéret maradt az elcsatolt
területek magyarjai számára.

Volna egy egyszerû megoldás, amely megkerüli a terü-
leti visszacsatolást.

Rendezzék meg újra a Trianon palotában azt a konfe-
renciát, ahol újra lehetne tárgyalni az igazi békekonferen-
ciát. Ott azonban csak azzal a záradékkal foglalkozza-
nak, amely az elszakított területeken maradt magyarság-
ra vonatkoznának. Állítsanak fel egy bizottságot, amely
évente beszámolna ellenõrzése alapján a magyarság etni-
kai, kulturális és politikai állapotáról, és ahol mulasztások
történtek, ott azonnali intézkedésekkel tennék helyükre a
dolgokat.

Ennek az új trianoni konferenciának az idõpontja 2020-
ban nagyon esedékes lenne, és 100 év múltán bebizonyí-
taná Európa, hogy az egyoldalú, 1920-ban megkötött bé-
keszerzõdések nem csak az akkori gyõztesek javát szol-
gálja, hanem az emberi jogok elve alapján lehetõséget ad
a kisebbségre jutott magyarság számára is, hogy belép-
jen az európai nemzetek szabad versenyébe, mint egyen-
jogú partner, és nem háborús bûnös.

Ennek realitása az eltelt 90 év, amely napnál világosab-
ban bizonyította, hogy román, szerb, horvát, cseh, szlo-
vák és osztrák fél nem tartotta be a trianoni békeszerzõ-
dést, csak az akkor legyõzött és feldarabolt Magyarország.
Ez a csonka ország olyan nagy kártérítést fizetett az utód-
államoknak, amibõl azóta tízszer újjáépíthették volna
Magyarországot. Nem is beszélve arról, hogy az I. világ-
háborús károk jóvátételét nem Magyarországnak kellett
volna fizetnie, mert ezeket az országokat meg sem tá-
madta. Pont ellenkezõleg: idegenek szabadultak Magya-
rországra és világra szóló vagyonokat, kincseket raboltak
össze. Budapesten az amerikai katonai misszió táborno-
ka kellett megfékezze, hogy el ne vigyék a Magyar Nem-
zeti Múzeum kincseit. Õ rakatta le a teherautókról a rabolt
mûtárgyakat. Természetesen a teherautók is magyar tu-
lajdonban voltak, még a vasút és úthálózat is, amelyért
nem fizettek semmit.

Ez volna a jogszerû és nemzetközi életben ismét vissza-
térõ igazi demokratikus gondolkodás, hogy békejobbot
nyújtsanak az egykori legyõzött és megalázott nemzet-
nek, akit most õszinte társukként fogadnak az egyesült
Európában.

Akkor a pohárköszöntõk szónoklataiba vegyülõ po-
hár-csengések visszanyerik igazi hangjukat, nem lesz-
nek hamisak, és a magyarság nagyobbik fele akkor
valóban úgy fogja érezni, hogy ez a II. trianoni béke-
szerzõdés többé nem békediktátum, hanem békévé ol-
dott emlékezés.

          (2010)

Az írás szerzõje Gál
Elemér (magyar író, újságíró,
tanár, pedagógiai szakíró.
(Csíkszereda-Csíkzsögödön
született, 1929. február 28-
án. Elhunyt 2007. május 31-
én Egerben.)

(Folytatás a 41. oldalról)
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„Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent
kereszted által váltottad meg a világot!” – hangzik fel a
keresztutat járó hívek ajkáról ez a könyörgés. De nem-
csak a liturgikus imádságok alkalmával hallhatjuk ezt a
dicsõítést: egy-két generációval ezelõtt a településeken
belül vagy kívül felállított keresztek elõtt elhaladó keresz-
tény ember is így tett tanúságot a hitérõl.

A keresztút (latinul via crucis, via dolorosa) eredetileg
az a félkilométeres útvonal volt, melyen Jézus a kereszt-
tel a Praetoriumtól (Heródes palotájától) kiment a Golgotá-
ra. Jézus keresztútjának néhány állomását nagyon korán,
kõvel is megjelölték. A hagyomány szerint Jézus édes-
anyja, Szûz Mária és néhány tanítvány a föltámadás után
naponta végigjárta ezt a szent körutat. A 14. századtól a
ferencesek által vezetett zarándokok járták keresztútként
ezt az útvonalat.

Miután az iszlám terjeszkedés (7. sz.) alatt, a törökök
elfoglalták Jeruzsálemet, és zaklatni kezdték a zarándo-
kokat, majd a szent helyeket is kifosztották, Európában
egyre inkább erõsödött az az igény, hogy vissza kell sze-
rezni ezeket a szent helyeket a kereszténység számára.
A keresztes háborúk gondolata (II. Orbán pápa által 1095-
ben meghirdetett elsõ keresztes hadjárat) ezekre az elõz-
ményekre vezethetõ vissza, majd pedig a VIII. hadjárat
reménytelen próbálkozása után, a Szentföld továbbra is
iszlám fennhatóság alatt maradt. A keresztény emberek
pedig, mivel nem tudtak elzarándokolni a Krisztus szen-
vedésére emlékeztetõ szent helyre, ezért a lakókörnyeze-

tükben hoztak létre emlékhelyeket: keresztúti stációkat
(állomásokat) templomban vagy szabad téren is felállítot-
tak.

Nagyböjtben, Jézus szenvedésére emlékezve, a hívek
úgynevezett keresztúti ájtatosságokat végeznek. Az idõk
folyamán formálódott, 14 stációs keresztutak elterjedése
napjainkban már világméretûnek számít. Ezek a stációk a
következõk: 1. Jézust halálra ítélik, 2. vállára veszi a ke-
resztet, 3. elõször esik el a kereszt súlya alatt, 4. édes-
anyjával találkozik, 5. Cirenei Simon segít vinni a keresz-
tet, 6. Veronika letörli kendõjével Jézus arcát, 7. Jézus
másodszor esik el a kereszt alatt, 8. beszél a síró asszo-
nyokhoz, 9. harmadszor esik el a kereszt alatt, 10. meg-
fosztják ruháitól, 11. keresztre szegezik, 12. meghal a
kereszten, 13. leveszik a keresztrõl és Anyja ölébe helye-
zik, 14. eltemetik.

Mivel Jézust Jeruzsálem falain kívül, a „koponyák he-
lyén”, (latinul a calva ’koponya’ szót jelent) azaz a Kálvá-
rián feszítették meg, ezért a katolikus keresztények a
szabadban – általában magaslaton –, emelt keresztutak
végén, Jézus megfeszítését hármas kereszttel jelenítik
meg. Ezt jelzi a Kálvária-domb elnevezés is.

A tardi emberek ebben az évben ünneplik településük
fennállásának 800. évfordulóját, ugyanis ebbõl az évbõl
származik az elsõ írásos emlék Tard község elnevezésé-
vel kapcsolatban. A múlt viszontagságos emlékei, a jelen
járványügyi nehézségei, abban az elhatározásban erõsí-

Fogadalmi keresztút
és kálvária domb Tardon

Avatás – szalag átvágással

(Folytatás a 44. oldalon)
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tették meg a közösséget, hogy mint ahogyan eddig is,
most is Krisztus megváltói keresztjében van a reménysé-
gük. Ezért döntöttek úgy a hívek, hogy egy úgynevezett
fogadalmi keresztutat készítenek a temetõi domboldalban.
Tisztelegve ezzel az õsök emlékének, a jövõ generációjá-
nak pedig utat mutatva a krisztusi reménységet illetõen.

A temetõ kerítésének elkészítésével, a régi temetõkert
megtisztításával, a síremlékek áthelyezésével, ez a „ma-
gaslat” méltón viselheti majd a Kálvária-domb nevet.

Köszönet és hála illeti mindazt a nagyszerû összefo-
gást, amely a munkálatokat és a beruházásokat kísérte.
Hálásak vagyunk a vállalkozóknak (Dusza Bertalan,
Czufor József, Nagy József kõfaragó mester) és a sok
önkéntesnek, akiknek áldozatos munkája révén községünk
méltó emléket állított településünk 800. évfordulójára. Bí-
zunk abban, ha majd az utánunk jövõ generációnak lesz
ideje megállni a stációk elõtt, nem csak az adományozók
nagylelkûsége fog eszükbe jutni, de az a lelkület is, amellyel
minden egyes stációnál így fohászkodtak: „Imádunk té-
ged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által
váltottad meg a világot!”

Linczenbold Levente plébános

   Orosz Margit

Hûség
Maradok õsök utódjaként
utódok elõdje,
kiben kanyarog múlt és jövõ,
jelen féltett napja,
szívem dobbanása,
szeretete, mely e földhöz köt,
anyanyelvem, hitem,
utódaim és anyám szava:
A domb hajlatán túl
számodra nincs haza.
Ott is ragyog a nap fényesen,
de sorsodról döntenek mások,
idegen akarat,
idegen erõ tart.
De itt ezer évbõl lélegzel,
túlléped az idõt:
jövõ dolgát magyarul teszed,
s ez életben tart,
ad jellemet, erõt.
Nézd meg jól a búzamezõket,
kenyér születését!
Ki messze fut, vágyik ízére,
tedd hát asztalodra,
testvérként oszd szét!
Maradok õsök utódjaként
utódok elõdje.

Hazafelé                             Mezey István rajza

Tállai András a térségi országgyûlési képviselõje,
államtitkár és Kleszó Tibor Tard polgármestere

az avató ünnepségen

Dusza Bertalan, akinek szívügye volt a keresztút és a
stációk, a kivitelezõvel Nagy József kõfaragóval

(Folytatás a 43. oldalról)
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B. Mester Éva versei

A vége felé
Hogyha bajban lennél,
segítenék neked.
Hogyha beteg volnál,
megfognám a kezed.
Hogyha azt szeretnéd,
énekelnék halkan,
hogyha el kell menned,
ne maradj magadban!

Csendesül a világ,
némák az angyalok.
Sorsot húz a kezük,
mindent ütõ lapot.
Ha engem hívnának,
élek majd a dalban,
onnantól csak veled
minden pillanatban.

Drabon József

Önvallomás
Múlt emlékeim fényképlemeze,
elsokasodnak a régi álmok,
egyre halványuló már minden kép,
vénülõ szememmel, amit látok.

Régi vágyaim cserben elhagynak,
Jó Urunk, ki tudja, mit mér ki rám,
évek, napok már gyorsan szaladnak,
omladozik az egykor erõs vár.

Nem csábítanak álom-pillangók,
sejtjeimben már a halál fészkel,
így kell fogadnom a rideg valót,
múltamban több talmi van, mint ékszer.

Beismerem, nem vagyok kiváló,
nagy átlagba talán beleférek,
amíg élek, nekem már ez is jó,
hiszen érzem a múlékony létet.

Karácsony éjszakáján                               Mezey István rajza

Kelemen Alíz

Távolodó lépteidnek
Távolodó lépteidnek ritmusára
Alszom el,

S mindegyre csak tûnõdöm, miképp mondjam
Neked el.

Visszhangzó szavaidnak dallamára
Ébredek,

S fogalmam sincs, ez ellen mégis mit
Tehetek.

Halványuló emlékednek karjai közt
Táncolok,

S éjt elhagyva, nyitott szemmel nappal is csak
Álmodok.

Haldokoló szíveinknek rejtekében
Kereslek,

Hogy elmondhassam utoljára, mennyire is
Szeretlek.

(A tiszújvárosi szerzõ az Író-Deák Országos Vers- és Novelleíró pályázat 2020

évi I. helyezettje, a 14-18 évesek kategóriájában.)

Pillangóm
Gyémántpatkós pillangómnak
elfáradt a röpte.
Árnyékban ül, nem repül fel,
nem vágyik már többre.
Nézi, hogy a tó vizében
fodros még az élet.
Talán még lát egy tenyérnyi
égre festett kéket.
Súlytalanul meg- megrezdül,
beolvad  a tájba.
Harangvirág neki kondul,
örök álma várja.
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Sárközy István, a dzsentri
3., befejezõ rész

Az eddigi két részben Sárközy Istvánt az igazi dzsentrit
mutattuk be.

A mostani, befejezõ részben Sárközy István életének
azt az idõszakát, amelyben az újságok nem, vagy alig
foglalkoztak vele, csak szûk körben ismerték.

Gyermekként és fiatalként a kor nemesi csemetéinek szo-
kásos életét élte. Gimnáziumot, gazdasági iskolát (ezek-
rõl pontosabb adatot nem találtunk) végzett.  Katonaként
a huszároknál szolgált, tartalékos huszárkapitányként sze-
relt le. Valószínû, hogy a lovak iránti szeretete, mely élete
végéig elkísérte, közre játszott abban, hogy huszár lett.

Fiatalemberként már a családi birtokon elkezdte a lóte-
nyésztést, azon belül is az ügetõ sportló tenyésztést és
trenírozást. Már 1909- ben beválsztották a Budapesti Üge-
tõverseny Egyesület választmányi tagjai közé. Sokszor õ
maga is versenyzett, de egy-egy versenyen több lova is
indult, más-más hajtókkal.

Másik szenvedélye a vadászat volt. Állandó résztvevõ-
je volt az országos hírû, õszi velencei-tavi vadászatok-
nak, melyekrõl úgy a napilapok, mint az akkori szaklap a
VADÁSZ ÉS VERSENYSPORT-LAP, is beszámoltak.
Ezeken a vadászatokon rendszeresen részt vett József
fõherceg, és igen sok méltóság, báró és gróf. Az egyik
ilyen vadászatról festmény is készült (1905), amelyen
maga Sárközy István is látható.

Itt érdemes, (megérdemli) hogy egy kis kitérõt tegyünk
József fõherceggel kapcsolatosan. Már csak azért is meg-
érdemli, mert nemcsak igazi magyarnak vallotta magát,
hanem a cselekedetei, tettei, munkássága azzá is tették.
Magyarországon (1872. augusztus 9-én), a család alcsúti
birtokán született. Tõsgyökeres magyar nevelésben része-
sült. Elemi iskoláit a család alcsúti kastélyában végezte,
majd Gyõrbe került, a benczés fõgimnáziumban érettségi-
zett. Ezt követõen katonai tanulmányokat folytatott. A
katonai ranglétrát végigjárva, az I. vilàgháborúban, tábor-
nagyi rangban szolgált, mint magyar hadosztály- és had-
testparancsnok. Magyar katonái rajongásig szerették.
Gyakoriak voltak a súrlódásai más parancsnokokkal, ha
értelmetlen véráldozatokat látott. Kezdeményezte a ma-
gyar vezényszavak bevezetését. 1926-ban 7 kötetben ki-
adta háborús naplóját, amely korának jelentõs könyvszen-
zációja volt.

Ennyi kitérõ után térjünk vissza Sárközy Istvánhoz, aki
nem csak vadászott, hanem az akkori galamblövõ verse-
nyeken is részt vett, és igen jól szerepelt. Erre egy példa.
Az 1904.05.13-án megjelent, fentebb már említett vadász
újság tanúlsága szerint 1. díjat nyert gróf Festetics Andor
elõtt.

1909. 10. 07. 237. számában Pesti Hírlapban tudósított:
„Keményítõgyár Fejér megyében” címmel. A cikkbõl azt
is megtudhattuk, hogy a Burgonyatermesztés Mozgalom
vezetõi: gróf Zichy János, Sárközy István.

A cikkben már említett vadászatról készült festmény, amelyen Sárközy István is ott látható
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Ezt követõen, egy éven belül kitört a kigolyózási bot-
rány, melyrõl az elõzõekben írtunk.

PRÁGAI MAGYAR HÍRLAP: „A háború vérzivatara sok
régen történt esemény emlékét temette el. A háború reha-
bilitálta és lassan újra szerephez kezdett jutni. Különben
is magatartása azt bizonyította, hogy teljesen megválto-
zott, dolgos, munkás ember lett belõle, akitõl távol estek
már régi szenvedélyei, higgadt, nyugodt életet fog élni.”

Hogy mennyire igaza volt az újságnak, azt a daróciak
emlékezete bizonyította! Azok az emberek, akik koruknál
fogva ismerték, vagy ismerhették, csak intézõként beszél-
tek róla. Azt mondták, hogy a „grófnõ hozzáment az inté-
zõjéhez.” Ezt máig így õrzi a szájhagyomány.Ezt a mellé-
kelt fotó is bizonyítja.

A háború után gyorsan beilleszkedett, amit a gazdálko-
dás terén elért eredményei nagyban elõsegítettek. Okle-
veles gazdaként tartották számon. Újra indította a lóte-
nyésztését, és az ügetõversenyt Borsod vármegyében.
Konkrétan Miskolcon való elindítását kezdeményezte és
szervezte. Itt is egyesületet hoztak létre, és az 1920-as
években már rangos országos versenyeket rendeztek.

Ezeken a lovai rendszeresen eredményesen szerepeltek.
Miskolcon olyan népszerû lett, hogy mindenki csak Stofi-
nak hívta.

 Közben, valószínû, hogy a grófnõ hatására, jótékony-
kodott is. A Magyar Jövõ 1924-évi számában számolt be
arról, hogy karácsonykor, az õ kezdeményezésükre, több
támogatóval együtt, 132 gyereket ruháztak fel, melybõl 12
gyereket önállóan ök. Ezt karácsonykor mindig megtet-
ték, egészen 1944-ig. Erre nagy szükség is volt, hiszen a
barlanglakásokban nagyon sok szegény gyerek élt.

Megyei bálok és egyéb rendezvények rendszeres részt-
vevõi voltak.

Tibolddaróc és Kács térsége, fekvésének és erdõsége-
inek köszönhetõen, vonzó volt a fõúri vadászok,illetve
vadászatok számára. A grófi birtok jelentõs erdõterületek-
kel bírt, és nem csak a kastélyuk, de az erdejük is szom-
szédos volt báró Bottlik Istvánéval. Így vehetett részt azon
a vadászaton, amelyrõl az EGRI NÉPÚJSÁG 1928. januári
száma a következõ rövid cikkben számolt be:

„József kir. herceg szerdán délelõtt utazott át Tibold-
darócon.

Tibolddaróc, január 19.

József kir. herceg vasárnaptól Sztranyavszky Sándor
államtitkár, Almássy László, az egységespárt elnöke és
több borsodi földbirtokos társaságában Tibolddarócon,
Bottlik István báró birtokán vadászott.

Az elökelõ vadásztársaság tagjai közül József kir. her-
ceg egy hatalmas vaddisznót, egy süldõ vaddisznót és
egy pompás rókát ejtett el a kétnapos vadászaton.”

Sajnos ebben az évben  visszatért az igazi dzsentri éle-
te: gyakori utazások Budapestre, kártyacsaták, kölcsö-
nök, váltók, botrányok, de már nem fõurakkal, viszont fõ-
úri lakosztály a hotelekben.

Innét már a történet ismerõs, hiszen a 2. részben leírtuk
a svájci öngyilkosságát, mellyel véget vetett fordulatok-
ban gazdag életének.

Temetése, illetve a sírhely biztosítása méltó volt ellent-
mondásos életének. A pettendi családi kriptába nem te-
methették, végül a vele válóperben lévõ grófnõ közben-
járásának köszönhetõen, báró Bottlik István hozzájárult ah-
hoz, hogy az általa 1924-ben építetett családi mauzóleum-
ban helyezzék el ideiglenesen. Errõl a Magyarország címû
újság 1930. 10. 11-ei száma röviden így számolt be:

„A napokban Tibolddarócon Bottlik István báró családi
mauzóleumában helyezték el, a svájcban öngyilkossá lett
nádasdi Sárközy István hamvait hozzátartozói, barátai, a
vidék nemesei elõkelõségei kiséretében”.

Az ideiglenesnek induló nyughely végleges lett. Sõt,
1950-ben a grófnõt is ide temették el, majd 1952-ben báró
Bottlik Istvánt is.

A mauzóleum építtetésének története, az ide eltemetet-
tek életútja és magának a mauzóleumnak az építészeti
értéke megérdemel egy önálló cikket. Errõl – reményeink
szerint – a Kaptárkövek következõ számban olvashatnak.

Dósa Sándor,
Dr. Dósa Viktória

A „furcs pár”
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Létavértesen, saját lovas bázisán él Csontos János,
korábbi országgyûlési képviselõ, a Hajdú-Bihar megyei
Lovas és Huszár Hagyományõrzõ Sport és Kulturális Egye-
sület elnöke. Neki köszönhetõ a historikus múltú, magyar
királyi debreceni 2. honvéd huszárezred hagyományának
õrzése. A közelmúltban könyvbemutatójuk megtartására,
huszár társaival érkezett a Borsod-megyei Tibolddarócra,
az állami díjjal elismert fanemesítõ, Kapusi Imre arborétu-
mába.

A bemutatót sokrétû esemény elõzte meg. Amíg a
slambucot és a pörköltet megfõzték a hagyományõrzõk,
Kapusi Imre vázlatosan bemutatta az arborétumot, amit
õ maga tervezett és saját pénzbõl valósított meg. A ma-
gasan képzett, hivatásának élõ szakembert a közelmúlt-
ban Fleischmann Rudolf-díjjal tüntették ki. Munkásságát
a Kaptárkövek szeptemberi száma is méltatta.

 
Kapusi Imre természet megóvó szerepéhez kapcsoló-

dóan, az erdélyi gyökerekkel (Vargyas) rendelkezõ Sebe
Imre  kért szót, és elismert környezetvédõként a magyar-
és a világ lakosságának felelõsségére, valamint 30 éves
kormányzati okokra  mutatott rá a mûanyagszemét mér-
hetetlen eluralkodása miatt. Majd súlyos szavait megsza-
kítva, egy másik teherre terelte a figyelmet, Trianonra. Be-
jelentette, hogy elkészült az Amiért a harang szól, Száz
éve szétszaggatottan könyv. A bejelentést követõen jó
lelki egészséget kívánva, átnyújtotta a megjelenteknek leg-
újabb négy borát.

 
A bejárati ajtó elõtt díszruhába öltözve várakoztak a hu-

szárok. Õk vezették a Bedõ Albert emlékparcellába a
megjelenteket, ahol ismét Kapusi Imre szólalt meg. Vá-
zolta a Sepsikõröspatakon született, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tagjává emelkedett  erdész életútját, majd
bejelentette, hogy ebbõl az alkalomból 3 kiváló ember fá-
ját avatják fel. Így szólította meg dr. Pázmándy László
költõt, akit õ Matyóföld legnagyobb lírikusának és jeles
hagyományõrzõjének tart.

Másodízben Borsos Tibor székely fafaragót szólította,
aki nemcsak számos kopjafával ajándékozta meg a ma-
gyarokat, de a gyulai Várszínházhoz kötõdve minden be-
mutatóra bronzplaketteket alkot, melyeknek kerámia-vál-
tozatát minden mûvész megkapja. Most pedig õ érdemel-
te ki azt a gyönyörû fenyõt, mely a Kapusi arborétum egyik
dicsõsége.

– A harmadik fát pedig egy rendkívüli értékõrzõ kapja,
Csontos János! – mondta Kapusi Imre. Majd felkérte vi-
téz, lovag Szíki Károly Arany Érdemkeresztes színmû-
vészt, hogy e szép õszi naphoz és eseményhez kötõdõen
tartsa meg mûsorát. Szíki felolvasta Pázmándy László

három õszi témájú  versét, majd a honvédek útvonalához
igazodva mondta el elõször a debreceni költõ, Aczél Géza
korszakos versét (Ókikötõ). Azt követõen  Ady Endre
(Nagyvárad), Kányádi Sándor és Bágyoni Szabó István
(Kolozsvár), valamint Farkas Árpád (Sepsiszentgyörgy)
verseit jelenítette meg.

 
Ezután Kapusi Imre a könyvbemutatóra invitálta a meg-

jelenteket, akik a terembe lépés elõtt – hortobágyi ízlés
szerint – a frissen fõzött slambucot és pörköltet fogyaszt-
hatták el.

Ettõl kezdõdõen  bor-, pálinka csemegék és a  megterí-
tett asztal körül múlatták az idõt a megjelentek.

Tibolddaróc polgármestere meleg szavakkal méltatta a
fennállásuk harminckettedik évfordulóját ünneplõ huszár-
hagyomány-õrzõ csapatot, mely egy-egy hõsi vállaláson
túl színes oktató, továbbképzõ, programokat is szervez.
A katonai hagyományápolás céljából 1988-ban jött létre
Hajdú-Bihar megye és Debrecen város huszárbandériuma
Hetey Sándor György alapításával. A hagyomány életben
tartója az egyesület. Megtiszteltetés, hogy ez az erõn felül
teljesítõ „bandérium”, mely az emberi léptékekkel is nehe-
zen felfogható huszár-emléktúrán nagy vállalást teljesített,
a magyar huszárok elsõ világháborús útvonalának egy le-
képezett darabját lóháton járta be, ide a Bükkaljára is eljött.

Csontos János a debreceni 2. honvéd huszárezred õr-
nagya a hagyományokkal szakítva, egy filmlejátszással
illusztrálta a könyv tartalmát, mely a Hõsök útján nevet
viseli. Mint mondta: 1874-ben sorsdöntõ változások kö-

Lovon át Nagy-Magyarország területén

Lovas hagyományõrzõk
Tibolddarócon

A vendéglátó Dr. Kapusi Imre erdõmérnök
üdvözölte a megjelenteket
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vetkeztek be a honvédség szervezeti felépítésében. Ekkor
alakult meg a debreceni 2. honvéd lovasezred, amelybõl
1880-ban a Magyar Királyi Debreceni 2. honvéd huszárez-
red lett. Az ezred élén szolgált többek között gróf Tisza
István is. A huszárezred 1918 novemberéig mûködött.

Az útvonaltervezésben segített vitéz váradi Beöthy-Zsig-
mond László huszár fõhadnagy  harctéri naplója, amely-
ben beszámol a román és az orosz fronton, az  ellenség-
gel vívott ütközetekrõl.

 
A film bemutatta mindazt, hogy túrájuk során kikkel ta-

lálkoztak. Ahol hagyományõrzõ huszárcsapatok tevékeny-
kednek, néhányan hozzájuk csatlakoztak.

Megejtõ képsorok váltották egymást, amikor papok,
polgármesterek fogadják õket, magyarok kenyeret, pálin-
kát kínálnak és õk pedig masíroznak végig a románok ál-
tal eltulajdonított utcákon. Ahogyan egykor Horthy bevo-
nult, úgy ülték meg egyenes derékkal a lovakat, csak még
– sajnos – kevesen voltak. Egyelõre…

Székelyvéckérõl Fehéregyházára lovagoltak, emlékmû-
veket koszorúztak, táblákat, szobrokat avattak. Belõlünk
vittek kisebb részletet oda, ami egykor a mi részünk volt.

Énekek, táncok éledtek mindenütt, ahová betértek, ka-
tonaéletek keltek életre. Érsemjénben szobrot emeltek
Kazinczy Lajos honvéd ezredesnek, Bihardiószegen már-
ványtáblát kapott Kiss Pál tábornok, Réven pedig Bersek
József ezredes – mindhárman az 1848–1849-es magyar
forradalom és szabadságharc biharországi hõsei voltak.
Az emlékhelyek kialakítását nemcsak szóban vagy erköl-
csileg támogatták, hanem pénzbeli hozzájárulással is adóz-
tak, sõt a diószegi és révi márványtáblák elkészítését
magukra vállalták.

Hõsök útján… Az Europrint Könyvkiadó gondozásában
megjelent Huszár emlékkönyv címû kötet október 26-án
mutattak be Székelyhídon.

A könyv huszártörténeti adatokat, életrajzokat (például
Tisza István gróf miniszterelnök-honvéd ezredesét) és az
elmúlt 88 év eseményeit, a nagy huszáremléktúrákat is-
merteti szövegben és fõleg képekben. 

Valamikor összesen 17 huszárezrede volt az Osztrák–
Magyar Monarchiának, Csontosék az 1867-es kiegyezés
után alakult és 1918 decemberében megszûnt debreceni
2. számú honvéd huszárezred mintáját követik. Egyenru-
hájuk is hasonló, piros nadrág, kék csákó, a tiszteknek
aranyozott az atillájuk, a közhuszároké piros.

138 erdélyi településen jártak, mindenütt nagy szeretet-
tel fogadták  õket Máramarostól a Székelyföldig, de Bihar-
ban és más történelmi tájakon is. Egyesületük tíz-egyné-
hány emlékhelyet is létesített, Bihardiószegen például fát
ültettek a Bocskai-emlékünnepséghez kapcsolódva, a
Beszterce-Naszód megyei Magyardécsén ötszázezer fo-
rinttal támogatták a székely turul szobor felállítását, több
kopjafát is állítottak, például Koltón, Hosszúmezõn,
Szilágysomlyón, ahol Bem tábornok átvette az erdélyi
csapatok parancsnokságát, illetve a pankotai református
templom kertjében, ahol Világos után a magyar hadsereg
gyakorlatilag letette a fegyvert.

Bihar megyében három helyen is otthagyták névjegyü-
ket, emlékezve és emlékeztetve a ’48-as hõsökre.
Érsemjénben a 15. aradi vértanúként emlegetett Kazinczy
Lajos honvéd ezredes szobrát avatták fel, ahol szobrot
kapott a nótás kapitány Fráter Loránd, és Csiha Kálmán
erdélyi református püspök is.

Csontos János visszaemlékezett arra, hogy három éve,
2017 májusában  Bagamér és Érkenéz között a csak hét-
végeken nyitva tartó határátkelõn jutott el a csapat lóhá-
ton és szekerekkel Érsemjénbe.

Nagy utat tettek meg, de ez csak fizikai távolság, lélek-
ben mind közelebb vagyunk egymáshoz.

Jó volt magyarnak lenni ezen a tibolddaróci esten is!
Szíki Károly

Elõadás a Huszár emlékkönyvrõl és a lovas-huszár
hagyományõrzõkrõl

A Bedõ Albert emlékparcelláben három kiválóság fáját
avatták fel. Dr. Pázmándy Lászlóét,

és a képünkön látható Borsos Tiborét (balra)
és Csontos Jánosét (jobbra)

Fotó Szíki Károly

Fotó Szíki Károly
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Fecske Csaba versei

Vénasszonyok nyara
ebéd utáni séta a tágas udvaron
lassan komótosan ahogy a nap
megy az égen és arcomba loccsintja
forró aranyát nem tesz kárt bennem
nem is javít rajtam beálltam már mint
a téli Balaton ismerõs levegõt szippantok be
a rigó kotta nélkül hibátlanul fújja nekem
elnézem a fák reszketeg lombját amint
 észrevétlenül kilopakodik leveleikbõl a zöld
két kör a szokásos  adagom telne még erõmbõl
többre is de ennyi elég a petyhüdt izmoknak hogy
kitombolják magukat eljön majd az egy
kör ideje is sõt hogy nem lesz egy se de ne
szaladjunk elõre ennyire a futás megvisel szívet  tüdõt
elhasznált alkatrészek szavatossági idejük
lejárt vénasszonyok nyara hallom szinte
ruhájuk suhogását gúnyos nevetésüket
a megcsalt férjek letépett glóriájával kezükben
hûvös szél koslat utánuk megcsillan
õsz hajszáluk a lenge ökörnyál

Furcsaság
Ej, mi a kõ, tyúkanyó kend,
újabban már kukorékol?
Hiszen sötét éjszaka van,
vígan vigyorog a vén hold.

Messze még a szõke reggel,
korán szólalt meg a vekker.
Mondja, maga megbolondult,
esze visszájára fordult?

És a kakas mit szól hozzá,
hogy a hangját utánozza?
Ezentúl tán õ fog tojni,
hogy tréfáját viszonozza?

Akác István

Szikár magány
Elárvult lópatkókra hull
az éjszaki dér, a Hold ezüstje,
az Isten könnyet lapátol az ûri tájon -
(valami neki is fájjon)
északi szélben száll a háza füstje.
Hajnali hajszálon lebeg
egy csillag: arcod utolsó intése Õ. –
Ablakomat csenddel zúzta be az Idõ.
S míg szívem itt- bolyong, gyanútlanul,
falevelek özönlõ hordája kérdi:
„A patkószeget ki találja meg!?”

Pocsai Piroska

Õszi homály
Ködszõttes lódent öltött ma a táj,
fázós-didergõn pislákol az õsz.
- Árnyalt képek, talányok a térben -
míg teheti, a lankán elidõz.

Óvatos-félszeg a napnak gömbje,
párapamaccsal játszik a tónál.
Csillámtündérnek ágyat veteget
egy facéran libegõ ökörnyál.

Hancúrozó, pajkos-lenge szélben
libben-lebben egy vacogó fûszál,
rekettyésbõl menekül a pára...
bú-bánat a lélekrõl tovaszáll.

Akác István portré      Mezey István rajza

Laboda Kálmán

Ne vinnyogj!
a gödör fölött
ha meghal valakid
Inkább
figyelj bele
a világûr sötétjébe
keresd a halál magyarázatát
mintha
pofonütöttek volna
Mert jól jegyezd meg:
Szörnyû Tréfa
áldozatai
vagyunk
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A Szent Márton Borrend 2020. évi munkájáról szertném
tájékoztatni a Kaptárkövek olvasóit.

Borrendünk történetében, mérlegelve a 2020 éves mun-
kánkat elmondhatjuk, hogy az év békés, nyugod eszten-
dõnek indult, de a pandémia miatt igen nehéz, aggodalom-
mal és bajokkal teli évet zárunk.

Mindezek ellenére mégis nagyon szép eredményekrõl
is beszámolhatunk.

A 2019. évben megválasztott új vezetõség, azon belül
Virág Tamás kancellár úr aktív munkássága lendületbe
hozta borrendünket, különösen a díjnyertes pályázatunk
után, amit a Bethlen Gábor Alapkezelõ Nonprofit Zrt.-tõl
kaptunk. Köszönet érte!

Borrendünk, mint értékteremtõ, érdekvédõ civil szerve-
zet szemben áll minden olyan törekvéssel, ami az embert
alacsonyítja.

Vass Albert tanításait nagyon is meg kell fontolni, és
szembe kell fordulni a szükségtelen fogyasztással, egész-
ség károsítással, pazarlással és természetrombolással.

„Gazdag az, aki egészséges, aki erõs, aki nem szorul
másra”

1. Magyar borok, hogyan tovább?
Az európai bortermelésnek hazánk kb. 2 százalékátt

adja, szemben a franciák 28, az olaszok 27, a spanyolok
25 százalékával. Érdekes, hogy Ausztria a miénknek kb.
fele mennyiségû termésébõl kétszer több Eurót profitál,
mint mi.

Hazánkban 64 ezer hektáron termesztenek szõlõt, 70
százalékban fehér, 30 százalékban kékszõlõt. 8500 borá-
szati vállalkozás mûködik. A magyarok évi 30 liter bort
fogyasztanak átlagban, exportra évi 700 ezer hl irányul.

A 2012. évi, Hegyközségekrõl szóló törvény átalakítot-
ta a HK rendszer mûködését, területalapúvá vált az érdek-
képviselete a mintegy 60.000 gazdát tömörítõ tagságnak.
A 22 borvidéken 104 hegybíró szervezi, irányítja és teszi
hatékonnyá a munkát, a már meglévõ és korszerûsödõ
HK információs rendszerrel. Mindannyiunk érdeke, hogy
naprakész információkkal rendelkezzünk az ágazatot ille-
tõen, és az ismeretek alapján tudjuk, hol kell változtatni.

Legfontosabb, hogy a szõlõben rend legyen és hosszú
távon fenntartható, piacképes, jövedelmezõ gazdálkodás,
amihez korszerû ültetvény szükséges. Mind ezek érdeké-
ben 40 milliárdos kormányzati támogatást adnak a borá-
szat termékfejlesztésének.

Az EU csatlakozási szerzõdésben százezer hektáros
kvóta van Magyarországnak, de jelenleg csak 64 ezer hek-
tárt mûvelünk, ami nagy csökkenés a 70-es évek 250 ezer
hektárjához képest.

Örömmel tölthet el mindnyájunkat, hogy borvidékünkön,
Bogácstól-Edelényig,  a lehetõségek szerint mindent meg-
tesznek a bor és gasztronómiai turizmus fejlesztéséért.

Magyarországon, mint szerte a nagyvilágban szõlõ és

bortermelésben óriási változások következtek be, ame-
lyek teljesen átalakították a termelési eljárásokat, a tech-
nológiát és a fogyasztási szokásokat. A bor magyar kultu-
rális örökségünk része, ezért nemzetképet és arculatot
kell magába sûrítenie.

Fel kell zárkózni a világ élvonalához a legmagasabb
minõségû termést adó termõhelyek boraival. Ezek straté-
giai célok, amelyek a nemes magyar gazdaerkölcs, a
szorgalom, a szaktudás és a technológia  révén világszín-
vonal születhet. Mindezekhez kiváló elõdeink a tokaji aszú
egyedülálló különlegességével megteremtették az alapokat.

2. Bormarketing
A borturizmus fõ célja a piaci szempontból is fenntart-

ható mûködés.
Ez azt jelenti, hogy helybe megy a fogyasztó, és ilyen-

kor a borász többletszolgáltatást nyújt, de ezáltal maga-
sabb árat is tud kérni.

Ez évtõl a  marketing ügye az Agrármarketing Centrum-
hoz kerül, míg a borral kapcsolatos állami kommunikáció-
ért és borturizmusért a Magyar Turisztikai Ügynökség fe-
lel. Reményeink szerint jó irányban formálódik a magyar
bor arculatképzése. A marketing legnagyobb feladata az
egységes, magyar bor márkastílus létrehozása. Ennek
érdekében egy átfogó információs portált indítanak, ame-
lyen keresztül mindenki megismerheti a magyar bor érté-
keit. Az bizonyossággal megállapítható, hogy hazánkban
is egyre több kisborászat tudja felmutatni az egyéni ter-
mékfejlesztését és egyéni marketingjét.

Szerencsére a Bükki borvidék számos településének
önkormányzata nagyon színvonalas bor és gasztronómiai
rendezvényekkel segítette a borturizmust, ám ezt a len-
dületet 2020-ban megtörte a pandémia. A járvány ellenére
Bogácson igen korszerû szabadidõ központot építenek,
ezzel készülünk a járvány utáni idõkre.

A borturizmus közösségformáló erõ és nagyon jó lehe-
tõség a kapcsolatok elmélyítésére. Az a végtelen, kime-
ríthetetlen gazdagság, amely a borra jellemzõ, egyetlen
más élelmiszer esetében sem képzelhetõ el.

A borturizmus továbbfejlesztése érdekében nagyon fon-
tos a lengyel kapcsolatok továbbfejlesztése, például Bem
apó szülõhelyével, Tarnow városával.

3. Néhány gondolat az idei szüretrõl
Az idei tavasz hosszan tartó száraz idõszakot hozott,

melynek köszönhetõen a hajtások kezdeti fejlõdése
visszafogottabb ütemû volt a megszokottnál. A szõlõ vi-
rágzása a birtokon mûvelt fajtáknál rendben lezajlott. A
tavaszi szárazságot a nyár elsõ részében felváltotta egy
heteken át tartó csapadékos idõszak, melynek eredmé-
nyeképpen a szõlõ a tavaszi lemaradását hirtelen hozta
be, extrém gyors hajtásnövekedéssel. Ezek a hetek je-
lentették az év leginkább embert próbáló szakaszát, hi-
szen a zöldmunkákat a megszokottnál még gyorsabban

Tûzvonalban
Szent Márton katonái

Nehéz, mégis eredményes év summázata

(Folytatás a 52. oldalon)
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és precízebben kellett elvégezni a fürtök és a lombozat
egészségénék megóvása érdekében. Miközben az esõk
miatt a szõlõt károsító betegségek fertõzési veszélye bi-
zony fennállt.

A nyár második részét kiegyensúlyozott idõjárás jellemez-
te, a korábbi években jellemzõ hõ-és szárazságstressztõl
mentesen. Nyár végére a próbaszüretek a sokéves átlag-
hoz képest 1-2 hetes lemaradást mutattak. Szeptember-
ben a megszokottnál magasabb hõmérséklet és szárazság
kedvezett az elõttünk álló szüretnek. A hónap közepén cso-
daszép idõben kezdtük el a szüretet a korai fajtákkal, illet-
ve a friss boroknak szánt szõlõkkel. Október elsõ részében
a szárazbornak szánt összes fehér szõlõnket, továbbá a
kadarkákat is leszüreteltük, így ekkorra már kizárólag a
Kékfrankos és Cabernet szõlõk várták a optimális szüreti
idõpontot. A hónap második felében néhány nap alatt közel
100 mm esõ hullott le, amely kényszerpihenõt hozott a szü-
retben. Napokon át aggódtunk a szakadó esõben a kint
maradt fürtökért. Az esõket követõ szelesebb és melegebb
idõjárásnak, illetve a dûlõink kiváló fekvésének és vízelve-
zetésének köszönhetõen, a fürtök továbbra is egészsége-
sek maradtak, érésük felgyorsult a hónap végén, így októ-
ber utolsó napjaiban ezekkel a fajtákkal fejeztük be a szá-
raz boroknak szánt szõlõk szüretét. Az elsõ kierjedt tételek
alapján az évjáratot élénk illatok, tiszta ízek, átható gyü-
mölcsösség, feszesség és frissesség jellemzi. A szerke-
zetek arányosak és harmonikusak, moderált alkoholtartal-
mak mellett üde, érett savakkal találkozunk.

A szõlõ felvásárlási ára: fajtáktól és minõségtõl függõen
90-120 forint volt.

Országosan a kép változatos, de átlagosan „normális
magyar” évjárat alakult. Borvidékenként azért elég színes
a kép. Élénkek a savak, az illat – aroma - gyümölcsös
jelleg is rendben és a cukorfok is elég jó.

A mennyiség a fajtáktól elvárt szinttõl lényegesen keve-
sebb lett, 30-90 százaléka a megszokottnak.

A szõlõ mustfoka (cukorfoka) általában 19-21 között volt.
Egy hektárnyi szõlõ mûvelési költsége kb. 600 ezer  -

800 ezer Ft. a bevétel, ha ezt meghaladja, akkor az jöve-
delemnek számít.

4. Borrendünk szakmai tevékenységei

a.) Szõlõvirágzás ünnep az edelényi Császta-hegyen
2020. június 26.

Az ünnepség festõi környezetben a szõlõvirág kosár
megáldásával kezdõdött. A Bükki Borvidék számos tele-
pülésérõl hoztak virágba borult vesszõket a gazdák, hogy
kérjék a Teremtõ segítségét a jó termés reményében!

Vendéglátónk, Virág Tamás a Szent Márton Borrend
kancellárja fontosnak tartotta köszöntõjében kiemelni, hogy
a borlovagok nemes feladata a szõlõhöz, borhoz kapcso-
lódó hagyományok ápolása.

Az István Nádor Borlovagrend, a bogácsi Szent Márton
Borlovagrend és a meghívott civil szervezetek közösen
ünnepelték a szõlõ virágba borulását.

Ökumenikus keretek között, református, görög- és ró-
mai katolikus egyházi méltóságok közös imával szentel-
ték meg a bükki borvidék számos településérõl érkezett
szõlõvirágokat.

A vendéglátó Virág Tamás kancellár köszöntõjében ki-

emelte, az összefogás és az egymás iránti tisztelet je-
gyében, örömmel ad otthont az eseménynek.

Czupper András, az István Nádor Borlovagrend elnök-
nagymestere elmondta, a borlovagok nemes feladata a
szõlõhöz, borhoz kapcsolódó hagyományok ápolása. Kül-
detésük, hogy minél szélesebb rétegekhez jusson el õse-
ink példamutató tevékenysége, amit ápolni és terjeszteni
szükséges.

Daragó Károly, a bogácsi Szent Márton Borlovagrend
nagymestere, zenemûvész tárogatón játszott az ünnep-
ségen, de az Edelényi Népdalkör szívet-lelket melengetõ
kórusának hangja is megtöltötte a Császta-hegyet.

A borlovagok lengyel barátai is elküldték jókívánságai-
kat, mivel a pandémiás helyzet miatt csak lélekben lehet-
tek jelen.

A két borrend példaértékû együttmûködésének köszön-
hetõen a meghívott vendégekkel, a határon túli Szepsi és
Királyhelmec lovagjainak részvételével közel 100 fõ kért
közösen áldást a Magyar Szõlõvirágzás Ünnepén a bõ
termésre, a fáradtságos munkára, hogy szép magyar bor-
ral tudjanak koccintani a jövõben is.

b.) Bogács Határtalanul!
Borrendi találkozó és borkút alapkõ letétel

2020. augusztus 14.

Már hívó szavával is arra buzdított a rendezvény, hogy
a borrendi seregletek megérkezzenek Bogács községbe,
és felvonuljanak a bogácsi pincesor Színészligetének hegy-
hajlatára. Határokat átívelõen megjelentek a lengyelországi
Varsó-Tarnow, a szlovákiai Királyhelmec városából érke-
zõ borlovagi delegációk! Fontos eseményt jelölt ez a talál-
kozó azzal, hogy elõzetes szervezési munkálatok és
egyeztetések nyomán eldöntetett: Borkút hirdeti a jövõ-
ben az itteni boros értékrendeket és vendégfogadó õszin-
te hajlamot! A Borkút alapkõ letételéhez 38 borrend képvi-
seletében, közel 100 díszruhába öltözött lovag sorakozott
fel. A kõsziklába rejtett Borkút fennen hirdeti majd a jövõ
nemzedékei számára, hogy itt kitûnõ, jóravaló, borszeretõ
emberek próbálnak új alapokat teremteni a bükki borok
népszerûsítéséhez. Jeles személyiségek fogadták el a bor-
rend meghívását az eseményen való részvételre. Köszönt-
hették Tállai András pénzügyminisztériumi parlamenti ál-
lamtitkárt, térségi országgyûlési képviselõt, Koczor Kál-
mánt, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségé-
nek elnökét, Csendesné Farkas Editet Bogács polgár-
mesterasszonyát, Csendes Pétert, cserépfalui polgármes-
tert, Vasas Csabát, bükkzsérci polgármestert. A pontos
dokumentálás érdekében fontos információ, hogy a nagy
értékû kõsziklát Nagy József cserépfalui polgár adomá-
nyaként köszönhették meg, annak kifaragását pedig Jám-
bor Zsigmond bogácsi kõszobrász végezte el. A kút el-
készült, az alapkõletételt követõen még az õszi hónapok
kezdetén fel is avatta a település azt, megfelelõ külsõsé-
gek közepette.

Számosan kaptak szót az alapkõletétel emlékezetes
ünnepi órájában: Tállai András szólt az összefogás fon-
tosságáról, a bükki borvidék felvirágoztatásának halaszt-
hatatlan missziójáról, beszédében felidézve a borról több
jeles gondolkodó veretes gondolatait. Csendesné Far-
kas Edit Bogács település nagyon fontos civil szervezõ-
déseként emelte ki a Szent Márton Borrendet. A telepü-
lésvezetés éppúgy, mint a község lakói szegényebbek

(Folytatás a 51. oldalról)
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lennének az õ elkötelezett igyekezetük nélkül! Büszkék
ezért az értékteremtésért!

Az alapkõletétel látványos, egyben jövõnek szóló üze-
nete volt, ahogy a felkért személyiségek közösen a mély-
be engedték az idõkapszulát. Ebben minden fontos mo-
mentumot dokumentáltak errõl a napról, az esemény tör-
ténelmi üzeneteket hordozó fontosságáról, hogy az utókor
számára mindezeket felidézhetõvé tegyék.

A bogácsi pincesor ünnepi gyülekezetét a kora délutáni
órákban nap ragyogta be, igaz forrósággal párosítva. A
díszruhába öltözött mintegy 120 fõs ünneplõ közönség
õszinte örömmel fogadta és tapsolt két kitüntetett borren-
di tag országos elismerésének. Koczor Kálmán MBOSZ
elnök a borrendi mozgalomban kifejtett kimagasló mun-
kásságáért Hajdu Imre és Virág Tamás borrendi tagok-
nak „Pro Vino” elismerést adott át.

Mi minden fér bele egy sûrû napba! A házigazdák nem-
csak önmaguk számára tették magasra a mércét, hanem
a kedves vendégeknek is feladták a leckét! A késõ dél-
után, majd az estébe hajló programcsomag bizony sokáig
emlékezetes marad a jelenlévõk számára. Buszos kirán-
dulás keretén belül a mobilizált vendégség felváltva két
pincét is meglátogatott: a Grál Pince tulajdonosa, Ducsai
Attila és felesége Ági olyan különleges produkcióval szol-
gált, ami valóban országos figyelemre tarthat érdeklõdést.
A görömbölyi pincesoron található Grál Pince a maga ne-
vében egyedülálló! A pincegazda – becsületes mestersé-
gét tekintve ács – saját keze munkájával faragott ki mész-
kõtufa pincéjében egy talán Európában is egyedülálló bel-
sõ világot. Hatalmas termek, egymás után felfedezésre
váró gyermeki mesevilág, külön koncertekre alkalmas nagy
befogadó képességû terem, jellemzõje ennek a pincének.

Barta Gábor szintén olyan házigazdaként fogadta a meg-
hívottakat, aki – nemcsak kitûnõ szónok, hanem – a bor-
ról mindent tud. Könyvtárosként a helyi borkultúráról és
borfajtákról hézagpótló összefoglalót adott.

A nap koronája: a kácsi pinceszentelés volt.
Ha kevés lett volna a miskolci pincelátogatások során

megtapasztalt élményzuhatag, akkor a nap koronázása-
ként élhették át a meghívottak Dusza Bertalan határtalan

vendégszeretetét! A Szent Márton
Borrend udvarmestere – kitûnõ bo-
rász, üzletember, többszörös lovag-
rendi tag – szépen terített fehér asz-
tali köré invitálta a vendégeket.
(Dusza Bertalan az Elsõ Magyar Fe-
hérasztal Lovagrend tagságát is erõ-
síti.)

– Fontosnak tartom, hogy ez a
csodálatos környezet, maga Tibold-
daróc-Kács, mint az Isten tenyerén
hordozott része a Bükknek, megmu-
tathassa igazi vendégfogadó arcát –
mondta Dusza Bertalan. – Amikor el-
gondolkodtam lovagtársaimmal
azon, mit is szolgálok majd udvar-
mesterként a jeles meghívottaink-
nak, arra gondoltam, a kemencében
sütött ropogós csülök hagymás-pap-
rikás tört burgonyával, és a szintén
kemencében sütött túróslepény meg-
felelõ vendégmarasztaló fogás lehet.
A záróétel pedig – nagyon örülök,

hogy mindenki jó érzésekkel fogyasztotta – a határból
szedett fõtt csemegekukorica volt. Hogy milyen Kánaán
volt a Dusza Birtokon, arra csak egy picinyke jelzés álljon
itt! Vízcsaphoz invitálták a nagyérdemût, amelynek kinyi-
tásakor mindenki azzal szembesülhetett, hogy remek bükki
bor csordult poharába. Ez Dusza „csavar” volt a javából…

*
S alig telt el néhány hét, a Jámbor Zsigmond bogácsi

kõszobrász által megfaragott 50 mázsás bogácsi vörös
szikla a helyére került.

Itt gyûltek össze az ünnepi átadásra néhány százan,
hogy tanúi legyenek annak, ebbõl a sziklából bor fakad.

Csendesné Farkas Edit Bogács polgármestere köszön-
tõ beszédében kiemelte a civilek aktivitását, köszönetet
mondott mindenkinek, akik közremûködtek abban, hogy a
Cserépi úton, a Színészliget szomszédságában, miköz-
ben a koronavírus-járvány és gazdasági hatásai komolyan
megviselik az ország lakosságát, példaadóan az élet jelét
mutassák fel és így újabb emlékhely létesülhetett.

Tállai András meglepetésének adott hangot, mert olyan
átadáson eddig még nem volt, ahol az alapkõletétel után
ilyen rövid idõ alatt valósult volna meg valami. Köszönetet
mondott az ötletadóknak és kivitelezõknek, hogy e Borkút
mától kezdve a borvidék idegenforgalmát és a Bükki bor-
vidéket szolgálja.

Hajdu Imre a Borlovagrendbe felvételre ajánlottak
laudációját olvasta fel, majd a próbatételen való sikeres
vizsga után a lovagrend sorába fogadtak újabb két kiváló
borászt, Nagy Józsefet Cserépfaluból és Menyhárt Ba-
lázst Edelénybõl.

A rendezvény emelkedettségéhez hozzájárult boros nó-
ták éneklésével a Bogácsi Pávakör, tárogató játékával és
tangó harmonikával kísért énekeivel Daragó Károly vala-
mint Szíki Károly színmûvész, aki az egri borvidék kö-
szöntõjével érkezett és borversekkel köszöntötte a megje-
lenteket.

Ezután Lipcsák János atya megáldotta a Borkútat, majd
megnyíltak a csapok, és folyt az ízletes fehér és vörös nedû.

Vírusmentes, kegyelemmel teli, áldott karácsonyi ünnepeket és az ideinél
sokkal békésebb és boldogabb új esztendõt kívánunk!

(Folytatás a 54. oldalon)
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Egy különös nap mutatta fel a túlélés lehetõségét és
örömét. Egy különlegesen szép idõben, forró szombat
délután nem a temetésrõl és rettegésrõl szólt valami, ha-
nem a megmaradás és építkezés közösségérõl.

*

Külföldi kapcsolatok építésére, tapasztalatszerzésre
2020. évben kevés alkalommal volt lehetõségünk.

Ez alkalommal is gratulálok Torma Zoltánnak, a Bor-
deaux-i és a VinAgora Nemzetközi Borversenyen elért
arany és ezüst érmekhez, amelyeket saját Hárslevelû bo-
raival és a Petrény Pincészet szuperior borával ért el. És
gratulálunk Prokai Lászlónak is, aki aranyérmet nyer a
szerbiai borversenyen Pinot Noir roséval.

A borrendbõl 5 fõ él Miskolcon, akik a városban illetve
az északi régióban végzik azt a munkát, amelyek a bor-
rendi eskübõl rájuk vonatkoznak

 Miskolcon 2009-ben alakult meg a Miskolci Pincék Asz-
taltársasága, amely a Miskolcon lévõ pincék hagyomá-
nyainak felélesztését és az ezzel kapcsolatos feladatokat
tûzte ki célul.

A tagságunk sorából szeretném kiemelni és az 2020.
évben elvégzett munkájukért megdicsérni a következõket:

Barta Gábor, Berta Béla, Czupper András, Dusza Berta-
lan, Fekete Rudolfné, Hajdu Imre, Kocsis Attila, Kompa
József, Koscsó Lajos, Kósik István, Menyhárt Balázs,
Monyók József, Németh László, Prokai László, Prokai
Tamás, Szabó Pál, Torma Zoltán, Tóth Béla, Tóth József,
Tóth László, Virág Tamás.

5. Szervezetünk mûködésének anyagi alapjai:
Szakmai tevékenységüket négy forrás biztosította, az

egyik Bogács Község Önkormányzatának 220 ezer Ft-os
támogatása, amelyért ezúton is köszönetet mondunk az
önkormányzatnak, a másik forrás a 200 ezer Ft-os tagdíj-
bevételünk, harmadik a Nemzeti Együttmûködési Alap
pályázatán nyert 3.196.800 forint, továbbá a borrendünk tag-
jainak adománya, amely összegek lehetõvé tették borren-
dünk kiegyensúlyozott, tartalmas és eredményes munkáját.

*

Összességében elmondhatom, hogy 2020. évben bor-
rendünk mindig kellõ létszámmal jelen volt a borvidékünk
szakmai rendezvényein és eleget tett a szervezõk kéré-
sének, akár önkormányzati, akár civil szervezeti rendez-
vényrõl volt szó. Hangsúlyozom, hogy a tagságunk na-
gyobb többségben igen kiváló teljesítményt nyújtva vet-
tek részt a borrendi célok megvalósításban, a feladatok
ellátásban. Sikeresen szerepeltünk a médiákban is.

Borrendünk alapító tagjait, Dr. Csávossy György erdé-
lyi polihisztor avatta borlovaggá Bogácson 1996-ban. Tõle
származó tanítás:

Szeresd a bort, mert a remény forrása.
Vissza adja hitedet önmagadba, a holnapba, a siker le-

hetõségébe, az igazságba.
Derût sugároz és derû látóvá tesz.
Nincs ennél értékesebb ajándék a megpróbált emberi

lélek számára!
Daragó Károly

nagymester

(Folytatás a 53. oldalról)

Pocsai Piroska

Gyerekszerelem
Gyermekszívben bimbózó szerelem

gyorsabban elszállt, mint a gondolat,

ám amíg élek, el nem feledem

kópés-huncut, jóképû arcodat.

Szurtos-kis kezeink egymást fogva,

futkostunk a homokos utakon.

Békát lestünk a falusi tóban,

s kacagtunk mókás gyerekdalokon.

Bûntelen lelkünk nyûtték az évek,

- lopom a múltból a pillanatot -

feledni ezeket bizony vétek.

Végtelenbe hívtak az angyalok,

számodra már másvilág ad otthont.

Mosolyod látom. A napban ragyog.

Cigány kerékkel                               Mezey István rajza
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Szeretett szülõfalum már sok neves embert adott az
utókornak. Most mégis két, kevésbé nevezetes, de a falu-
ban köztiszteletben élõ személyiséget szeretnék bemu-
tatni. Ma már egyikük sem él, de mindkettõjüket jól ismer-
tem. Egyikük utcabeli, a másik rokon volt. Gyerekként -
falusi szokás szerint- „bátyámnak” szólítottam õket, és
ma már közeledve a hetvenedik évemhez, gyanítani le-
het, hogy nem mai történésrõl lesz szó. A kép már elmo-
sódik, a történet szépül, de a lényeg igaz.

Tehát élt szülõfalumban két ember. Egykorúak voltak,
együtt koptatták az iskolapadot. Mindkettõ eszes jóvágá-
sú, mai értelemben macsó kinézetû fiatal volt.

Egyikük, nevezetesen Juháki bá’. (máshol ezt
Joachimnak írják, de falumban a Teréz az Rézi, a Rozá-
lia az Rozina, a Viktória az Viktór, hosszú ó-val, de nem
sorolom tovább.) Tehát Juháki bá’ az utcabeli, ácsmes-
ter volt.

A másik, Szilvi sógor, a rokon. (nagyapám révén nekem
is sógornak kellett szólítanom, egyébként Szilveszter volt
a becsületes neve,) Amolyan, ezermester volt.

A két embert összehasonlítva, mint a tûz és víz, a nap-
pal és az éj, a derû és a ború, magyarul egy közös nem
volt bennük, a fentebb említett fiatalkori vonásokon kívül.
Illetve volt még egy, de azt majd a történet végén.

Juháki bá’ maga a vidámság, derû. A helyi Gúnár kocs-
ma bevételének lelkes támogatója.  (A kocsma a cégtáb-
lán lévõ libáról kapta a nevét, mások szerint fordítva, a
„nagytermészetû” kocsmárosra utalva került a cégtáblára
a gúnár. Beszélték így is, úgy is.)

Juháki bá’ egyébként elismert ácsmester volt, a faluban
sok ház õrzi a keze munkáját. Díszkaputól galambdúcig,
kisszekrényig mindent meg tudott csinálni.  Feleségével,
Rézi nénivel takaros házban laktak, megvolt mindenük,
de bizony hiába a jó kereset annak nagy része mégis a
„Gunár”-t gyarapította.

Nélküle bál, mulatság el nem múlt volna. De ha száraz
volt a torka, ami gyakran megesett, nem kellett becsalo-
gatni a kocsmába, be ment õ magától is egy-két pohárra.

Ha kihallatszott az utcára a cigányzene meg a nóta, hogy
aszongya: „az a rendes iparos, ki mindennap italos, de
még sohasem részeg” – de elmondom végig, ha már bele-
kezdtem:  „rendes ember otthagy csapot, papot, a kocs-
mába tölti el a napot, száz forint a zsebébe, barna lány az
ölébe, de még sohasem részeg” –  tudták, hogy Juháki bá’
megint mulat. Betértek hozzá a komák is, tudva, hogy õk
sem maradnak szárazon.

Az õrangyala is igen kedvelte, mert soha nem érte sem-
mi baj, betegség. Elõfordult, hogy télen pityókásan bele-
esett a hóval telt árokba, ott aludt el, de mindig volt valaki,
aki hazavigye.  Rézi néni áldott jó asszony volt, soha nem
tudott igazán megharagudni rá, elfogadta olyannak ami-
lyen volt, illetve olyanak amilyennek „jánykorában” megis-
merte a bohókás legényt.

Gyerekkori emlékem, amikor a nagyapám új házán a
tetõt ácsolta. A munkában pihenõt tartva, fenn a tetõn az

általfán guggolt, kezében borosüveggel billegett, közben
harsányan énekelte, hogy: ...Piros pettyes ruhácskád-
ban láttalak meg téged… Ez volt a másik kedvenc nótá-
ja. Én mint kíváncsi kisgyerek lentrõl figyeltem, leesik?
nemesik le?  De nem esett le egyik sem.  Se Juháki bá’,
se a borosüveg.

Vele ellentétben az említett Szilvi sógor, komoly, pe-
dáns, igazi poroszos személyiség volt.  Az õ kezétõl nem
fényesedett ki a kocsmaajtó kilincse, a mulatozás, de még
a kártya is hidegen hagyta.

Igazi ezermester volt, a gépek érdekelték igazán. Min-
dent megjavított, ami mozgott. Ide tartozott a cséplõgép-
tõl az ingaóráig minden. Volt saját cséplõgépe, gõzgépe.
Idegen ember ahhoz hozzá nem nyúlhatott, maga reperálta,
javította. A cséplés befejeztével a gépek lekenve, beola-
jozva, bakra állítva várták a következõ nyarat.

Mesélték, hogy egy más faluból származó nagygazda,
aki elcsúszott a betakarítással, könyörgött neki, hogy in-
dítsa be a gépet a karbantartás után.  Olyan bért ígért, ami
egy évig is kitartott volna. Más kapva kapott volna az al-
kalmon, Szilvi sógor nem. Annyit mondott, cséplés után a
gépnek a pajtában a helye, a következõ cséplés jövõre
lesz, egy nappal sem elõbb.

 Nagyszüleim sokáig õriztek egy tõle származó emlé-
ket. Egy fehér borosüvegben belül egy feszület volt, Jé-
zus a keresztfán, mellette a latrok. Az üveg fadugóval volt
lezárva, a dugót az üvegen belül keresztben egy pecek
zárta. Számomra mindig rejtély maradt, hogy tudta ezt
megalkotni.

Mint említettem, órásmesternek is beillett volna. A falu-
ból hozzá vitték javításra az elromlott, leállt vekkert, inga-
órát.

Szilvi sógor nem csak a „kalandárjomot” – máshol ezt
kalendáriumnak írják – olvasta. A pénzét õ inkább köny-
vekre költötte. Tájékozott volt a világ sora felõl, a borbély-
nál  vagy munka közben a falus emberek szívesen be-
szélgettek vele, hallgattak szavára. Mondják, esze után
bíró is lehetett volna, de nem vágyott ilyen nagy hivatalra,
igaz nem is kérték rá.

Nemcsak az italtól, a mulatozástól, a kártyától, de a
fehérnéptõl is távol tartotta magát. Özvegy édesanyjával
élt, majd késõbb egyedül, mint öreglegény, nem tûrt meg
társat maga mellett. Igaz, beszélték, hogy akadt több olyan
menyecske is, akinél a vekkeróra gyakrabban elromlott, a
javítás is sokáig tartott, de hát, hogy a mûhelyen belül mi
zajlott, nem tudhatta senki.

Hát õk voltak az én szeretett „falumbéliek”.  Hogy az
ellentétek mellett mégis mi volt a közös bennük? Hát az,
hogy mindketten megérték a száz esztendõt.

Egyikük így, másikuk úgy élte le az életét, de az biztos,
elégedettek voltak saját sorsukkal, és sem mással, de
egymással sem cseréltek volna soha.

Kelt Ostoroson, 2020. május 01-én. (A felvonulás hiá-
nyában, ráérõsen papírra vetette saját és mások szóra-
koztatására):

Berta József

Juháki bá’ és Szilvi sógor
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Csodaszép, téli este volt. Az utakat
vékony hóréteg borította, a pelyhek
lassan, finoman szálltak alá az égbõl,
nyugalommal árasztva el a környéket.
A házakban már megterített asztalon
sorakoztak a finomságok, a gyerme-
kek izgatottan ugráltak a díszbe öltöz-
tetett fenyõfák körül. A városi terek
megteltek emberekkel, a levegõt be-
járta a forró csoki és a fahéj illata, az
égboltot pedig a hóesés ellenére ezer-
nyi csillag díszítette. Sokan válasz-
tották a terek közösségi mûsorait,
szeretetet és társaságot biztosított
azoknak is, akik másképpen egyedül
töltötték volna az ünnepet. A tömeg-
ben vidám szempárok fonódtak össze,
idegenek mosolyogtak egymásra min-
den különösebb ok nélkül, ez pedig
egyfajta megmagyarázhatatlan csodá-
vá varázsolta az egész ünnepélyt.

A tömegben egy fiatal hölgy az
édesanyjával bolyongott. Tekintete a
meleg italoktól gõzölgõ standok és a
téren felállított színpadon éneklõ gyer-
mekkórus közt cikázott. A gyermekek
hangja csodaszép volt, az illatok és a
hangulat pedig minden szívet megme-
lengetett, õ mégis kissé gondterhelt
tekintettel kémlelt körül.

– Hát nem gyönyörû? – kérdezte az
édesanyja õszinte mosollyal az arcán.
A lány nem felelt, elfordította a fejét
és a távolba meredt. Az addig
könnyed, békés csönd egyszeriben
nehézzé és súlyossá vált. Az édes-
anya pontosan tudta, mi bántja a lányt,
gyengéden átölelte és magához húz-
ta – Holnap már mind együtt leszünk,
te is tudod.

– De ma van karácsony. Mindig
ezen a napon ünnepeltünk. És mindig
együtt.

– Ne legyél ilyen! Egy nap ide, vagy
oda, nem számít – az édesanya szo-
morú mosolya arról árulkodott, hogy
még õ sem ért egyet azzal, amit mond.
Számított. Igenis számított. De nem
tudtak mit tenni.

A gyermekek abbahagyták az ének-
lést és egy kislány a színpad köze-
pén állva egy karácsonyi történet el-
mesélésébe kezdett. Egy nagy, bol-
dog családról szólt, akik karácsony
estéjén a templomba látogattak, majd

hazatérve együtt ünnepeltek a fenyõ-
fa körül. Közben a háttérben a többi
gyermek eljátszotta a történetet, a csa-
ládi vacsora megjelenítése pedig csak
még több bánattal töltötte el a fiatal
lány szívét. Nekik is ezt kellene ten-
niük. Otthon kellene lenniük és ünne-
pelniük kéne, mind együtt, ahogyan
egészen addig, minden évben tették.

– Tavaly még minden rendben volt.
Múlt karácsonykor még mi is ilyenek
voltunk – motyogta a lány az orra alatt,
az édesanyja pedig szomorúan lehaj-
totta a fejét.

Abban az évben semmi sem úgy
alakult, ahogy tervezték. A családot
problémák, tragédiák érték és az ad-
dig erõsnek, elszakíthatatlannak vélt
kötelék egyszeriben szertefoszlott. A
nõvére pedig, akivel minden évben
együtt tették fel a csúcsdíszt a fára,
külföldön kapott állást és nem tudott
hazalátogatni karácsony napján. Hihe-
tetlen és felfoghatatlan volt, mennyi
változást idézhet elõ egyetlen év. Az
addig finomságoktól roskadozó étke-
zõasztal most megterítetlenül állt oda-
haza, az óriási fenyõt pedig egy ap-
rócska mûfenyõ váltotta fel, mert az
édesanyjával ketten nem tudtak vol-
na megbirkózni egy akkora fával, mint
amilyet a korábbi években választot-
tak. Az addigi években az ünnep za-
jától zengõ ház egyszeriben magá-
nyosnak tûnt számukra, így végül úgy
döntöttek, ellátogatnak a közeli térre,
hátha az ünnepi mûsor visszahozza
jókedvüket. Az édesanya azonban
szomorúan vette tudomásul, hogy a
fiatal lány kedve sajnos nem tért
vissza.

– Tudom, hogy ez így nem olyan.
Nagyon sajnálom, kicsikém.

A lány hirtelen bûntudatot érzett,
amiért rosszkedve édesanyjára is át-
ragadt. Megszorította a kezét és hir-
telen szerepet cserélve most õ vált a
bizakodóbb féllé.

– Nem baj, Anya. Holnap már együtt
leszünk. Igazad van.

Ahogy álltak ott, egymást ölelve,
egy idõs, õsz hajú hölgy lépett oda
hozzájuk egy fonott kosárral a kezé-
ben, ami roskadásig volt illatos, gyö-
nyörûen kidíszített mézeskaláccsal. A

Múlt karácsony
néni széles mosollyal az arcán tartot-
ta feléjük a kosarat, szeme a csilla-
goknál is jobban ragyogott az éjsza-
kában.

– Megkínálhatlak benneteket? Én
magam sütöttem.

– Ó, nagyon kedves, köszönjük szé-
pen! – mosolygott az édesanya, majd
mindketten kivettek egy-egy házi ké-
szítésû süteményt a kosárból. A néni
a körülöttük állókat is megkínálta,
majd elégedetten és továbbra is ragyo-
gó szemekkel visszatért hozzájuk.

– Annyira gyönyörû ez a mûsor!
Imádom a gyerekeket. Ha õk nem len-
nének, nem is tudom, mi lenne velem.
Minden karácsonykor eljövök.

– Mi most vagyunk itt elõször – fe-
lelte az édesanya – Sajnos, a nagyob-
bik lányom csak holnap jön haza a csa-
ládjával, mert külföldön dolgozik, úgy-
hogy késõbb tudunk csak ünnepelni.

– Jól tették, hogy eljöttek. Hát nem
csodálatos? Különben én egyedül ül-
nék otthon – nevetgélt a néni, de az
édesanya és a fiatal lány valahogy nem
tudott vele együtt nevetni. – Nem sze-
retek egyedül lenni, különösen ezen a
napon nem. No, meg hát, úgyis annyira
ráérek, gondoltam akkor miért ne üs-
sem el valami hasznossal az idõt? Már
évek óta sütöm ezeket a kis mézes-
kalácsokat, általában nagy sikerük
van, nekem pedig már azért a pár
mosolyért megéri.

A fiatal lány szíve hatalmasat dob-
bant és egyszeriben újrafogalmazó-
dott benne az este addigi összes gon-
dolata. Hiszen õk nem voltak egye-
dül. Az édesanyjával mindig ott vol-
tak egymásnak és, bár ez a karácsony
talán kissé más volt, mint az elõzõ-
ek, azért mégsem volt annyira rossz.
Mert együtt voltak.

Abban a pillanatban a fiatal lány rá-
ébredt, mennyire hálásnak kell lennie
azért, amije van. Mert a dolgok saj-
nos változnak. Alattomosan és ész-
revehetetlenül. Egyik nap telik a má-
sik után, perc és perc, óra és óra vált-
ják egymást aztán, mire észbe kapunk,
már semmi sem a régi. Sosem tud-
hatjuk, mit hoz a jövõ és, bár koráb-
ban imádta az együtt töltött karácso-
nyi ünneplést, sosem volt igazán há-
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lás a családjáért, a megterített aszta-
lért és a díszben álló fenyõfáért. Az-
nap pedig, miközben egy gyönyörû té-
ren állt a gyermekek angyali kórusát
hallgatva, mosolygó arcok közt az
édesanyjával, aki a világon minden-
nél jobban szerette õt, végre hálát ér-
zett. Más volt, mint azelõtt, de mégis
meg tudta becsülni.

– Segíthetek? – kérdezte egy hirte-
len ötlettõl vezérelve a nénitõl. A ko-
sárra mutatott, mire a néni szeme még
a korábbinál is jobban felragyogott és
átadta a mézeskalácsokat a lánynak.
Nagyon hálás feladat volt ez, pedig ko-
rábban eszébe sem jutott ilyesmit csi-
nálni. A téren álldogáló emberek öröm-
mel üdvözölték, amint odalépett hoz-
zájuk sõt, még egy-egy ismerõsbe is
belefutott, de az idegenekkel is úgy
beszélgetett, mintha ezer éve ismer-
ték volna egymást. Nem telt sok idõ-
be, mire az összes sütemény elfo-
gyott, ekkor visszatért édesanyjához,
aki továbbra is az idõs néni társasá-
gában nézte a gyermekek mûsorát.

– Köszönöm, kedvesem! – vette
vissza a kosarat a néni. A fiatal lány
úgy érezte, talán ez volt a legkülönle-
gesebb karácsony addigi élete során.
Már nem vágyott semmire, csak át-
adta magát annak a rengeteg szere-
tetnek és nyugalomnak, ami körbe-
lengte a teret. Aznap értette meg iga-
zán az ünnep lényegét, éppen akkor,
amikor semmi sem úgy alakult, ahogy
tervezte. Gyakran sóvárgunk olyan
dolgok után, ami a múltban másképp
volt, de ma már elérhetetlen. A válto-
zás nem mindig rossz, de bármennyi-
re annak érezzük is, nem tehetünk
mást, mint, hogy elfogadjuk és meg-
próbáljuk a legtöbbet kihozni abból,
amink van. Neki pedig az édesanyja
szeretete és az öreg hölgy jelenléte
elég volt ahhoz, hogy végre elérje a
mérhetetlen hála. És azt hiszem, ez
a karácsony valódi lényege.

A gyermekek mûsora a végéhez ért,
zárásként pedig megkérték a közön-
séget, hogy énekeljenek velük. A tér
megtelt a dallam melegségével, a je-
lenlévõk úgy érezték, egy valódi cso-
da részesei lehetnek éppen. A dal vé-
geztével a csoda a szívekben talált
nyugovóra, az idõs hölgy pedig ma-
gához ölelte az édesanyát és a fiatal
lányt és könnyekkel a szemében sut-
togta:

- Boldog Karácsonyt!
Kelemen Alíz

Amíg csak bírod, húzd! A vonót, az igát vagy mást, egyre megy. Egy a
fontos, a kötelezõ: tedd a dolgod az utolsó pillanatig!

Ne add fel még akkor se, amikor a karod, a csuklód, az, ujjaid már szinte
képtelen vagy mozgatni, s minden erõlködés, minden mozdulat csupa kín-
szenvedés számodra. Sõt, ne add fel még akkor sem, ha már nincs kezed és
ujjad, ha a vonóról elfogyott a lószõr, s a hegedûn elpattan az utolsó húr is! Te,
ne add fel, akkor se!

Amíg dobog a szív benned, ha lassan is, ha ki-kimaradozva is, de dobog,
addig vállald az emberfeletti erõlködést! Mindent, mit korábban egy repülõgép
tragédiájának pillanatában, Auschwitz gázkamrájában, vagy a torkodra taposó
csizma gyalázatában éreztél!

Csak azért is próbáld meg a lehetetlent, s húzd a vonót, ne hagyd abba egy
pillanatra sem!

Nyekeregjen, sírjon, vinnyogjon a húr! Mert kell a hang, mert szükség van
rá! Hisz jelzés az másoknak, s visszajelzés önmagadnak!

A hang, ami lehet fals, lehet hörgõ, lehet rekettes vagy már-már elcsukló, de
akkor is hang, a Te hangod. Tehát Te vagy!

Nézz hát fel az égre, s húzd azt a kései szerenádot! Amíg hallod a hegedû-
szót, a azt hallják mások is, addig nem kell arra gondolnod, hogy léted elszen-
derült.

Addig élsz! Addig akár kínt siratsz, akár örömtrillákat varázsolsz elõ vonód-
dal a húrok közül, valami parányit hozzáteszel ehhez a világhoz.

Muzsikálj – a most a kedves, bohém költõbarátomat, Varga Rudit idézem –,
hogy érezzék a kifosztottak, odafent mégis vigyáznak ránk!

Daruszögi H. Imre

Amíg csak bírod,
húzd!

Feledy Gyula rajza
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Könnybe lábadt szemekkel ment fel a lépcsõn. Elmen-
tek! …

Még érezte búcsú ölelésüket, csillogó szemeikben a
szeretetet. Még visszacsengtek köszönõ szavaik, és a
kocsi ablakából hosszan integetõ drága kezek, míg csak
látták egymást.

Mennyi öröm, várakozás van egy találkozásban. Majd a
boldog együtt töltött órák, napok után, az elváláskor a re-
mény az újabb együttléthez.

Milyen más úgy tervezni, hosszú listával többször for-
dulva elkészíteni az ünnepi menüt, mint máskor a hétköz-
napok kényszerû rutinjával. – Jönnek a gyerekek! –vála-
szolt boldogan az utcán ráköszönõ ismerõsöknek. Mek-
kora erõt ad ez az öröm. Már nem is érezte nehéznek a
csomagokat, és a lába sem fájt a lépcsõkön felfele.

A készülõdés óráiban gondolatai bejárták azt a két em-
beröltõnyi idõt, amióta ebben a városban él. E történet édes
bizonyítéka két felnõtt lánya és a már fiatalemberré serdü-
lõ unokája. Negyvenhárom éve még a fiatalok városának
hívták itteni otthonát, ahol hétvégenként kiürültek az ut-
cák, mert aki csak tehette utazott a szülõi házhoz, „haza”!
Még az volt a szoros kapocs, a segítõ. Ma épp a fordított-
ja van. Alig találni parkolót, megtelik a város a hazautazó
gyermekekkel. A régi fiatalokból nagyszülõk lettek, akik-
hez most õk jönnek „haza”

Minden kornak megvan a maga szépsége. Tudta ezt,
és azt is, hogy ezt a boldog várakozást nemcsak õ éli át,
hanem a város összes nagymamája, sõt a világon minden
szeretõ szülõ. Készülõdés közben hálával gondolt a még
õt tanító anyai tanácsra: – Úgy legyél meg mindennel, hogy
majd te is vendégnek érezd magad saját otthonodban!
Tudnak valamit az”öregek”, ezek a szeretõ szülõk, akik
csak a legjobbat akarják gyermekeiknek, mosolyodott el
magában. Érdekes, de õ a lányaitól is tanult. Amikor gond-
jaitól elkeseredve, kisebbik lánya azzal vigasztalta: - Anya,
problémák mindig lesznek, hisz az élet a problémák meg-
oldásainak sora. Megoldasz kettõt, jön helyébe három, mint
a sárga csekkek… Tudod, mikor nem lesznek problémá-
id? - Amikor nem mondjuk meg neked, mert már olyan
öreg leszel, hogy elhallgatjuk elõled… Ezen már nevettek!
Okosak a mai gyerekek! Nagyobbik lánya tanácsa is em-
lékezetes marad. Amikor egy nagyobb mûtét utáni lába-
dozásakor azt panaszolta gyermekének: - Nekem már
nincs lépem, csak akaratom, az volt rá a válasza: - Milyen
jó, hogy nem fordítva van… Igaza volt!

Mindig virággal jöttek, és mindig a kedvenc, narancsos,
sárga színûekkel. És milyen jóízûen falatozták az otthoni
ízeket! Jó volt a szemnek látni. Unokája simogató keze,
puha homlokpuszija pedig maga volt a mennyország. Lé-
lektisztító.

Nézte õket szeretettel, büszkeséggel. Milyen nagyok
már, és az övéi. Egy pillanatra bevillant, hogy most õk
vannak lassan abban a korban, amikor neki elmentek a
szülei. Ez elszomorította. Hogy telik az idõ. Milyen hamar
lehet még számolni is el hetvenig, nyolcvanig… De õ még

élni szeretne! Az akarat, életszeretet… villantak be lányai
tanácsai.

Figyelte, tapasztalta az élet hármas szabályait. Minden-
nek van kezdete, folyamata és vége. Még ebben a családi
összejövetelben is. A készülõdés öröme, a boldog együtt-
levés, majd a búcsúzás percei. Soha nem tudjuk, mikor
válunk el utoljára. És milyen jó, hogy ez az élet titka ma-
rad. Lelkünk legmélyebb szeretetével reméljük a követke-
zõ találkozást.

Nagy igazság, hogy a remény hal meg utoljára. Ezekkel
a gondolatokkal ért fel a lakásba. Megsimogatta kapott
virágait, amelyekre a szeretet könnyeit hullatta.

Gál T. Olga

Csodaszarvas                                Mezey István rajza

Jönnek a gyerekek!

Cserép Imre

Karácsony
Karácsony a szeretet ünnepe, Jézus születése,

A szívekben jó volna, ha ott lenne a szeretet és a béke!
Helyette sokszor csak díszek és csillogó-villogó

karácsonyfák,
Amelyek nem az igazi szeretetet hordozzák.

Ilyenkor a szeretet legbelül,
A szívedbe menekül,

És ott lapul meg.
Tárd ki a szívedet!

Add tovább ezt a szeretetet!
Ha nehéz, Jézus majd segít neked.
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Apósom mondta
1965 júniusában nõsültem meg egy bükkaljai

kisfaluban, Cserépfaluban. Ott laktunk a felesé-
gemmel, majd késõbb a kisfiammal, kislányom-
mal apósomékkal együtt, egy fedél alatt tizen-
egy évig.

Innen jártam motorral Lyukóbányára, majd ké-
sõbb Egerbe dolgozni, sok éven át. Apósom
olyan nagyapám-féle  kevésbeszédû, bölcs em-
ber volt. Sokat tanultam tõle!

Péntek, szombat este vele és a kortársaival
jártam a berezdi pincébe borozgatni, kvaterkáz-
ni, dalolgatni. Sok bölcsességet hallottam tõlük.
Sok háborús történetet, amikrõl  mindig az jutott
az eszembe: de szerencsés vagyok, hogy ne-
kem nem kellett ilyenben résztvennem. Ritka
generációhoz tartozom!

Apósom csendes, anyósom viszont annál
„cikrább” bõbeszédû volt. Apósom szõlõtelepítõ
brigádvezetõ volt a tsz földjén a Berezd-tetõn.
Délben mindig leballagott, bement a pincébe /
útbaesett/, megivott 1-2 dcl bort, majd onnan ha-
zajött a kerten át megebédelni. Fél óra volt az
ebédidõ és õ azonnal indult vissza a munkahe-
lyére. Persze visszafelé is megnézte, hogy jól
zár e a pinceajtó.

Egyszer aztán az történt, hogy apósom ebéd-
ideje nem az ebédrõl szólt, hanem anyósom csí-
põre tett kézzel mondta neki a „hegyibeszédet”.

A tányér, kanál az asztalon várt, de valami
tsz ügy nem tetszett anyósomnak.

Mikor már eltelt 25 perc apósom szó nélkül
felállt és a tányért a kanállal együtt a konyhaaj-
tón keresztül kidobta az udvarra. Anyósom e szo-
katlan cselekedettõl megdöbbent és így szólt:
mit csináltál te Pesta? Apósom  feltette a kala-
pot és kifele mentében mondta csendesen: mi-
nek a tányér az asztalon, he nem adsz bele enni?

Visszament a munkahelyére dolgozni estig.
Az esetet anyósom  elmesélte a feleségem-

nek, õ pedig az esti nyugvás idején nekem.
A következõ vasárnap délután csak ketten vol-

tunk a pincébe, amikor elmondtam neki, hogy
hallottam a házi attakról, a tányérröptetésrõl. Az
öreg csak hümmögött, de nem kommentálta. Én
erre megkérdeztem tõle: mondja már meg ne-
kem, egész házasélete során egyszer sem hasz-
nált „nagybetût”, nem csapott egyszer sem az
asztalra, hogy most már elég! Az öreg halkan
válaszolt: nem, sohasem! Én erre újra megkér-
deztem: de miért nem? Kicsi gondolkodás után
csendesen folytatta: egy házasság csak akkor
mûködik jól egy életen át, ha egyik fél csende-
sebb és okosabb, mint a másik!

Sokszor gondolok vissza erre a történetre. Ma
már tudom, apósomnak volt igaza!

Csont Istvánnak hívták.
Gál Mihály
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veszett szabadságharcban, az elve-
szett ’56-ban, és vándoroltunk két vé-
res világháborúban, és Erdélyben és a 
Felvidéken, és Kárpátalján és a Délvi-
déken vándoroltunk a kisebbségi sors 

nyomorúságiban. S szinte minden útravalónk elveszett, 
sokszor még a szabadságunk is. De egy, mindössze egy, 
ám a legfontosabb útravalónk mégis megmaradt: az Isten 
igéje. Amit Károlyi Gáspár által tolmácsolt nekünk az Is-
ten. Csak ez az egy maradt meg. És ezt vitték magukkal 
kárpátaljai testvéreink Szibériába. Ebből kaptak erőt az 
erdélyi magyarok a Duna deltájában. Ha máshol nem, a 
szívünk rejtekében őrizték az útravalót.”

- A válságos, kritikus és nehéz, megterhelt időkben min-
dig új és új erőforrást jelentett a megszületett magyar Ige! S 
hogy milyen nagy szükségünk van újra - kivétel nélkül - mi-
nékünk erre a testi és lelki erőre, erre a reménykedésre, erre 
a bizakodásra, egymás iránti tiszteletre, szeretetre, megbe-
csülésre, különösebben nem kell nekem most hangsúlyoz-
nom. Ma, amikor a magyar nemzetnek, szűkebb hazánk-
nak, az itt élő és élni akaró embereknek az „élet arculatá-
ban” mély lelki ráncok jelentek, jelennek meg, amikor drá-
maian fogyatkozik e történelmi vidéken az itt élőknek a 
száma: én hiszem, hogy mindannyian gyógyulni, megerő-
södni, megújulni, feltámadni, új életet kezdeni akarunk. 

Ezek már hajdani, gyerekkori barátomnak, Nagy Zoltán-
nak, Vizsoly egykori református lelkipásztorának gondolatai.

Megcáfolhatatlan gondolatok, s mindehhez még azt 
teszem hozzá: méltó és nélkülözhetetlen útravaló ehhez 
az Úr magyarul szóló üzenete, amely Németh László sze-
rint: „Könyv ez, amely itt történelem, ott ballada, itt sze-
relmi ének, ott haragos óda, itt jóslat, ott idillium. Szókin-
cse mindenkié.”

Tehát a miénk. Nekünk szóló, értünk szóló, minket segí-
tő útravaló. Ezért hát Vizsolyba – felekezettől függetlenül 
– ezen égi, ezen magyar útravalóért mindenkinek - egy-
szer legalább - el kell zarándokolni! Soha nem késő!

Ne feledjük: minden népnek vannak szent helyei. 
A miénk Vizsoly!

Útravaló

Minden népnek vannak szent he-
lyei. Kell, hogy legyenek! Nekünk, ma-
gyaroknak is szükségünk van ilyen za-
rándokhelyekre, hol testben és lélek-
ben feltöltekezhetünk. Hol éhségün-
ket csillapíthatjuk, hol szomjunkat elolthatjuk. S honnan 
újult erővel nekivághatunk az élet „Beérseba pusztáinak”, 
mint Hágár.

A mi szent helyünk Vizsoly, hol először szólt az Úr hoz-
zánk magyarul. Magyarul szólt, s üzente Hágárnak, a két-
ségbeesettnek: „ne félj, mert az Isten meghallotta a gyer-
meknek szavát, ott ahol van. Kelj fel, vedd fel a gyermeket 
és viseld gondját, mert nagy néppé teszem őt.

És megnyitá Isten az Ő szemeit és láta egy vízfor-
rást, oda méne azért, és megtölté a tömlőt vízzel, és inni 
ada a gyermekeknek. És vala Isten a gyermekekkel, s az 
felnövekedén…”

E sorok itt íródtak kézzel, papírra a közeli Göncön, hol 
az „istenes vén ember”, Károlyi Gáspár küldetését teljesí-
tette, s forrást nyitott a pusztában szomjazó magyar nép-
nek. S által megszólalt az Úr magyarul, s ez a magyarul 
szóló isteni ige, itt Vizsolyban öltött „könyvtestet”. Itt szü-
letett meg a Magyar Biblia.

Vizsoly, e szent hely, 800 éves műemlék templomá-
nak falai között, a szószékről néhai Csiha Kálmán erdé-
lyi református püspök annak idején nem véletlenül idéz-
te a Károlyi fordította bibliából Hágár történetét. A jelkép 
ugyanaz Hágár történetében, mint a Vizsolyi Biblia lété-
ben. Az útravaló!

Azt mondta Csiha Kálmán: „Károlyi tudta: útravaló kell 
a magyar népnek. Az egyik oldalon ott volt a török, a má-
sik oldalon ott volt a német. S a harmadik oldalon ott volt 
a nyomorúság és a ragály, a pestis. Három részre szakadt 
akkor már Magyarország. S Károlyi Gáspár tudta, hogy 
útravaló kell a magyarságnak. S adta a legdrágább útra-
valót, az Isten igéjét magyarul.

S mennyit vándoroltunk azóta! Vándoroltunk a gálya-
rabok idejében, az ellenreformációban, vándoroltunk Rá-
kóczi elveszett szabadságharcában, s vándoroltunk az el-

Daruszögi H. Imre


