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BÚÉK Bükkalja!

Takács István: Matyó Madonna

Ez a tájhaza akkor legszebb, amikor tavasztól őszig beragyogja a napsugár. Akkor legmosolygósabb a gyermekek arca, akkor legszebbek
az asszonyok, akkor esik legjobban a nagyfröccs,
vagy két deci bor tisztán a férfiaknak, sőt akkor
még az idősek arcáról is eltűnnek a mélyen szántott barázdák.
Ezért én sok-sok napfényt kívánok 2015-re
Bükkaljának és minden itt élő embernek!
Elárulom, napsugarat nem csupán a gondviselő természet, hanem mi is képesek vagyunk teremteni magunk köré. Például kevesebb irigységgel, kevesebb idegeskedéssel és háborgással, kevesebb gőggel és kapzsisággal, viszont több alázattal, tapintattal egymás iránt, és persze több figyelmességgel, bölcsességgel.
Kívánom mindenkinek, hogy cselekedjen sok
apró jó tettet az új esztendőben!
Kívánok – főleg a hölgyeknek – gyöngyvirág,
írisz, tearózsa „képében” érkező szívüzeneteket;
az édesanyáknak gyermekhálát és – szeretetet;
minden kenyérkeresőnek pedig – úgy a magán
–, mint a közéletben és a munkában – a „tudom,
szükség van rám” megnyugtató érzését és ezzel
párhuzamosan az alkotás örömét.
Kívánok mindenkinek illúziómentes álmokat,
olyanokat, amelyek az év folyamán mind-mind
valóra válnak. A postás, amikor csenget, örömhírt hozzon, s a Kaptárkövekben is, amikor belelapoznak, arról olvashassanak csak, hogy az egyenes jellem legyőzte a sunyit, az értelem a sötétséget, a békesség hívei az örök békétlenkedőket, az
igazi érték pedig a talmi csillogást.
S mert az ember bonyolult, ám könnyen hibásodó, kívül-belül törékeny szerkezet, mindenekelőtt azt kívánom mindnyájunknak, hogy a mezőkövesdi városi rendelőintézetben – teendők,
feladatok híján -, unatkozzanak az orvosok, s az
unalom ellen jó regényeket olvassanak, vagy értékes muzsikát hallgassanak, akárcsak a mentőápolók a mentőállomáson, a lánglovagok pedig
a tűzoltólaktanyában. A gátőröknek sem legyen
más gondjuk 2015-ben, mint azon töprengeni,
hogy az ártéri szilvafák gazdag terméséből mikor, hol és hogyan főzetik ki a jóízű vízügyes papramorgót.
Bort, búzát, tele hombárt, tele magtárt és pincét kívánok az új esztendőre! Szóval minden jóból
és szükségesből bőséget, s a mennyiségnél is inkább minőséget.
Magamnak pedig csupán annyit: fogjon a tollam még egy darabig, s főleg, hogy legyen is kedvem azt kézbe venni.

Holló József

Lassan az év vége felé ballagott december. Pontosabban a
karácsony előtti utolsó nap, ünnepváró délutánja volt. A hideg már a hónap elején megjött és leesett a hó is. A fehér,
vastag bundás világban a szűk, falusi utcák, olyan ránctalanok voltak, mint a frissen vasalt lepedő.
Ilyenkor többnyire már behúzódnak az emberek a saját
kuckóikba, legfeljebb csak a szél csoszog odakinn, mint egy
csúzos öregember.
Nem messze a falu végétől egy kis házban lakott nagymamájával a kilencéves szöszke Panni. (Akit mindenki csak Pankának nevezett.) Ez a minden lében kanál, cserfes kislány aznap már nem volt iskolában. Mióta felkelt, ki sem lépett a
házból, ott sündörgött a karácsonyi előkészületekkel foglalatoskodó nagymamája körül. A sok év óta megözvegyült, ősz
hajú nagyi bizony túl volt már a hetvenen, de kora délutánra így is a tennivalói vége fele járt. Éppen a két rúd bejglit
rakta sütőbe. Pankát már harmadik éve neveli. Azóta, hogy
szülei egy ködös őszi napon bekövetkezett buszbalesetben
odavesztek. (Isteni gondoskodás volt, hogy legalább a gyerek nem volt velük.) Kettejük élete az együtt töltött évek alatt
teljesen összenőtt. Meghitt, néha zsörtölődős, de igazán szeretetteljes volt. A mai napot felhőtlen, jó hangulatban töltötték együtt a konyhában. Az örök kíváncsi, mindent tudni akaró kislány most éppen csendben volt, mert a bejglis
tál maradék tölteléket törölgette ki ujjaival, hogy nagy élvezettel külön-külön mind a tízet lenyalogathassa. Elégedetten
mosolygott magában. A mosolygás közben arcán két apró
gödröcske látszott, ami még huncutabbá tette - az orra körül
néhány szeplővel díszített - pirospozsgás gyerek-arcát.
A nagymama Panka felé fordult és tettetett szigorúsággal
rászólt:
- Elég legyen már a nyalakodásból, mert a végén nem
fogsz enni, vagy arról a túlzsúfolt konyhaasztalról, ne adj’ isten, valamit még lelöksz...
Panka kicsit beljebb tolta az ujjaival a szinte már elmosogatott töltelékes tálkát, majd nagy, kék szemeivel a nagyira
nézett és úgy mondta:
- De én már nem vagyok kicsi és tudok vigyázni!
- Jó, jó - válaszolta nagyi, majd elfordult, hogy bepislantson
a sütőbe tett süteményeire. Hirtelen éles csörömpölést hallott. Aztán a Panka hangja hallatszott: - Jújj...! - Mire a nagymama visszafordult, egy mázas cserépedény darabjai fölött
látta sírásra görbülő szájjal megmeredni szöszke unokáját.
- Látod? Ugye megmondtam! - emelte fel harag nélküli
hangját a nagyi, de azért némi szomorúság bujkált benne.
Panka odaszaladt, hozzá bújt és keservesen sírni kezdett. A
nagyi letette a kezéből a konyharuhát és gyengéden megsimogatta zokogó unokája borzas fejét.
- Jól van na! - mondta békítően. - Látod, én szóltam, hogy
jobban vigyázz! Tudod, az a tányér még a nászajándékom
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egyike volt, és látod, most az is odavan. - Majd szeretettel
odébb tolta a kislányt, kicsit szuszogva lehajolt, és fölszedte a széttörött cserépdarabokat. Egyelőre csak az asztal lába
mellé tette. Panka végig a nagyi szoknyájába csimpaszkodott és még halkan sírdogált.
- Na most már legyen vége az egéritatásnak! - szólt a nagyi. - Inkább nézzük meg, készre sültek-e a bejglik!
Odamentek a tűzhelyhez, nagyi kinyitotta a sütőajtót,
amin forróság és finom illat csapódott ki, majd két vászonruha közé fogva kivette a tepsit a sütőből. Óvatosan rátette
egy kopottas hokedlire. Panka bánatos arccal végig mellette volt. Ezután a nagyi leült, Ölébe fogta, átölelte és vigasztalni kezdte.
- Kicsim, a szomorkodás ezen már úgysem segít! Különben
meg tényleg mindjárt karácsony este van. A baj már úgy is
megvolt, nem tudunk mit csinálni... - és még hozzátette: Majd kérünk egy másikat a Jézuskától.
Panka szeme kikerekedett... - A Jézuskától? - kérdezte. - Hát
a Jézuska tudna hozni egy új tányért?
- Persze - felelte a nagyi. - A Jézuska mindent tud hozni,
amit nagyon szeretnénk és őszinte szívvel kérünk tőle. Most
pedig gyere, nézzük meg, fel lehet-e már vágni a mákost és
a díóst.

Abbamaradt a sírás. A nagyi ránézett és még hozzátette:
- Meg be kellene már nézni a szobába is - az előbb, mintha
egy csengettyű hangját hallottam volna, biztos akkor hozta
be a Jézuska a karácsonyfát.
Panka csak nézett. Ugyanis észre sem vette, hogy amíg ő a
konyhában a tűzhely mögött diót törögetett, a nagyi azalatt
titokban felállította az aprócska, kicsit szegényesen feldíszített fenyőt.
Panka már mosolygott, és mintha misem történt volna, vidáman kérdezte: - Mehetek előre?
- Mehetsz, mehetsz, gyönyörűm! - felelte a nagyi -, de a
gyertyát majd együtt gyújtjuk meg. - A pár lépést az ajtóig
Panka futva tette meg. Lábujjhegyre állt és benyitott. A halványan megvilágított szobában ott volt az apró, feldíszített
karácsonyfa. Rajta olcsó szaloncukor, alma, dió és néhány színes gyertya.
- Megjött, megjött a Jézuska! - kiabálta vékony, csilingelő
hangon Panka és csak most vette észre az alatta levő kötött
gyerekkesztyűt és egy színes mesekönyvet. - Kesztyű és mesekönyv! - örvendezett boldogan.
- De hát azt kértél a Jézuskától! - szólt halkan a nagyi.
- Igen, igen - lelkesedett Panka, majd kezébe kapta a mesekönyvet. Egyik kezével belelapozott, majd a másik kezével
a kötött kesztyűkért nyúlt. - Gyönyörűek! - mondta, majd hirtelen elkomolyodott és azt kérdezte: - De nagyi, te mit kaptál karácsonyra? - A nagyi sóhajtott, magához szorította unokáját és így szólt:
- Én … hát ehetek a cukorból, az almából meg ha megengeded, a mesekönyved be is beleolvashatok.
- Persze, persze - mondta Panka, de a már korábbi öröm és
jókedv nélkül. A nagyi most szembefordult vele, megfogta
unokája mindkét kezét és csak ennyit mondott:
- Tudod, kicsim, nekem te vagy a Jézuska igazi ajándéka...
- Én? - kérdezte csodálkozva Panka.
- Te bizony - ismételte meg a nagyi, miközben gyengéden
eltolta magától a gyereket és kiindult a konyhába. Még vis�szafordulva odaszólt: - Jaj, te gyerek, már teljesen kihűlt a
mákos és még meg sem kóstoltad! Azonnal felvágom, hogy
ehess belőle.
Panka bennmaradt és némán lapozgatta a mesekönyvet.
A nagyi egy tányéron hozott pár szelet süteményt, és odakínálta unokájának.
- Egyed, szentem, csak arra vigyázz, hogy ne nagyon morzsáld szét!
Panka nem vett. Merengve maga elé nézett, erősen gondolkodott, majd azt kérdezte: - Nagyi, a Jézuska még vissza
tudna jönni ma este?
- Ejnye már, hogy tudsz ilyen butaságot kérdezni - fortyant
fel a nagyi. - Hiszen el sem ment. Hányszor mondtam már, ő
mindig itt van.
- Hol? - villant fel unokája szeme.
- Hát itt velünk, benn a szívünkben. Ő vigyázza a szeretetet. De soha nem láthatod, csak érezheted. Azt is így hallotta meg, mit szeretnél karácsonyra. Hiszen annyit beszélgettél róla.
- Igen - mondta Panka, aztán lesütötte szemeit, s így folytatta: - Nagyi, ha most megkérném a Jézuskát, hogy cserélje

ki a mesekönyvet egy új tányérra, olyanra, amilyet eltörtem...
megtenné? – A nagyi felállt, elment a fához, és meggyújtott
két pici gyertyát. Ezt követően visszafordult és így szólt:
- Nem, nem tenné meg. Mert ő nem ilyen. Hogy képzeled?
A te örömöd elrontaná egy öreg tányérért? Meg különben is,
nekem a te örömöd sokkal többet ér a világ minden tányérjánál.
Ezalatt Odakünn teljesen beesteledett. A szél hangja tovább fütyörészett, a közeli templom harangszava foszladozva szivárgott be az ablakon. Csendben voltak. Panka ezután
megszólalt és azt kérdezte: - Nagyi, a harangszó nem fázik
odakint?
- Nem - mondta a nagymama -, de lassan már későre jár és
kezdek kicsit elálmosodni. - Majd tovább folytatva így szólt:
- Megágyazok, jó?
- Jó - felelte Panka görcsösen szorítva magához a mesekönyvét, és kisvártatva hozzátette: - Nagyi... azért én még elalvás előtt ezt a cserét megbeszélném a Jézuskával.
Odakünn a ház körül őgyelgő szél már percek óta az ablaknál állt. Mindent látott és mindent hallott. Szívét valami melegség járta át, s mint egy gyerek, akit jó hírrel szalajtanak a
szomszédba, elfutott fülig ért szájjal az ünnepi csendbe burkolódzott házak között. Amerre ment, megrezzentek mögötte a havas fák, és a földre hullt hó úgy csillogott, mint a nagymama szeme, amikor betakarta a félálomba szenderült Pankát. S a nagyi úgy érezte, hogy olyan szép, Isten áldotta, boldog karácsony estéje volt.

Bükkalja folyóirata
Kereskedelmi forgalomban nem kapható.
Éves előfizetési díj: 1.900 Ft
Felelős kiadó: Dr. Pázmándy László
Kiadó: Civil Szövetség Egyesület,
Mezőkövesd, Szent László tér 24.
Szerkesztőség: Mezőkövesd, Szent László tér 24.
Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság
Grafika: Fridél Lajos
Megjelenik: negyedévenként
Tördelés: Pető Nyomda,
Mezőkövesd, 48-as Hősök u. 2.
Nyomdai munkák: BME Printer Nonprofit Kft.
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
ISSN 2063-2606
„A Kaptárkövek, amelyek szülőföldünk, a Bükkalja
vidékére jellemzőek, különlegesek, titkokat rejtenek.
Ez a misztikus, az ember keze nyomát is magán
viselő természeti képződmény jelképe lehet az
összetartozás, a közösségi érzés kifejezésénak
mindennapi életünkben is.”

3

Mottó: (Mindketten tudjuk, talán más is)

1901-1985

A reneszánsz nagy festői között,
A Matyó ott ül, a felhők fölött,
Hol nagyság mértéke a végtelen,
És nincs múlt, s jövő, csak örök jelen.

Dr. Pázmándy László

A matyó Tiziano, Takács István
Ajánlva: Laczkó Pető Mihály festőművésznek
Nagyapja rózsás szűre alatt,
Aludta színvarázsos álmait.
Apja által faragott lovat,
Magához ölelve hajnalig.

Helytállt, kiválóan a diák,
Hallgatott a biztató szóra.
Az Alma Mater büszkeségévé vált,
Nem hozott szégyent a pártfogóra.

300 templom őrzi keze nyomát,
Festményei megszámlálhatatlanok.
Gyakran el kellett hagyni otthonát
De erőt gyűjteni, csak itt tudott.

Nagyanyja a hit csodáját,
Imáival hozta el neki.
Templomba kísérte unokáját,
Hol tágra nyílottak szemei.

Tehetségével jutott el Pestre,
A művészet-szentély ajtaja nyílt.
Szorgalma nagyok közé emelte,
Övéihez is elvitték a hírt.

Az ördög műve, a háború,
Pusztított embert és alkotásokat.
Mikor a front Budán átvonult,
Műterme lett bomba-áldozat.

Orgona szólt a boltívek alatt,
És eldőlt a sorsa, mint a végzet.
Ő festett újra, ott minden falat,
Freskókra, hitet és szépséget.

Hallgatag volt, képei beszéltek,
Elmondták a matyó élet-világot,
Önkéntes rabja volt a szépnek,
Erős hitével messzire látott.

Lángok falták fel festményeit,
De nem omlott össze, mert jól tudta,
A sátán lángjának fényeit,
Kioltja az alkotás, a munka.

Irkájában, leckéje mellé,
Rajzolt rózsát, lovakat, templomot.
Martos Ferencék észrevették,
Hogy társainál többre hivatott.

Festő barátokkal, vándorévek,
Bejárták többször Itáliát.
Matyó föld hiányzott művész-lelkének,
Nem csábította a nagyvilág.

Anyjával indult a kisdiák,
Mezítláb a Gimnáziumba.
Mégis meglelte támaszát,
Bayer Róbert igazgató úrban.

Olyan titkot tudott, mit kevesen,
Izmusokat, divatot, elkerült,
Egyenes úton járt csendesen,
Mint a nagy művészek, emberül.

Az áldott ember kifizette,
A tandíjat a szülők helyett.
Példázat lett előttünk tette,
Elfelejteni, - sosem lehet!
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Állványokon, hűs boltívek alatt,
Freskókat festve telt évre-év.
Társa volt az őrző-angyala,
Telefestették a Kárpát-medencét.

Daruszögi akáclombok alatt,
Élt feleségével és lányával,
Ez a békesség helye maradt,
Nem törődött a világ lármájával.
Hitte, mint más, hogy eljön a reggel,
De sötét maradt a borús ég,
Idegen hatalom lánctalpa ellen,
Hiába lázadt és harcolt a nép.
Hívták, hogy menjen, van még ösvény-út,
A szögesdróttal körbezárt hazából,
Tömör válasza intő jel fülemben:

„Amíg itthon száraz kenyér jut,
Nem kell foszlós kalács idegenben.”
Mivel az ostobák gőgje tombolt,
Nem várt törpéktől medáliát.
Tudta, műve hazugságot rombol,
Őrangyalával csak festett tovább.
Kontáradót vetett rá a Hatóság,
„Ha falat fest, akkor szobafestő!”
A rosszindulat fertőző kórság,
Az ostobaság mindig megdöbbentő.
Az elhallgatás apostolai,
A gyávává vált műítészek,
A hatalom bértollnokai
Az igaz szépségtől is féltek.
Az érseki nagypecsét kellett,
Hogy művészetét elismerjék.
Értékpusztító hatalom felett,
Azt hazudták, hogy ott a népfelség.
De az elefánt a völgyben is az,
Az egér hegycsúcson is egér.
Ez legyen mindig örök vigasz,
Mely nélkül az élet semmit sem ér.
Hűséges társa: öccse, András,
Segített a terheket cipelni.
Alapozás, díszítés, hallgatás,
Hogy bátyja tudjon a műre figyelni.
Megfestette a hit szimfóniát,
Az egri Dóm kupolája alatt,
Vigaszt, szépséget, harmóniát,
Néma zenét sugároznak a falak.
Talán az Úr, a művésznek egyszer,
Megengedte, hogy álmába lásson.
Varázspálcával festett a Mester,
Kis rést nyitott az égi világon.
Egy falusi ruhás asszony betért,
Alkotás közben a Bazilikába,
Érsek és a festő, halkan beszélt,
Szemüket emelve a kupolára.
Ő is feltekintett, majd térdre roskadt,
Sokáig vetette a kereszteket.
Bénultan nézték, csendben voltak,
De szemükbe könny ereszkedett.
Életművéért Egerből,
Példátlan kitüntetést kapott.
Kövesd felébredt a szendergésből,
S kései Pro Urbe-díjat adott.
Menedék volt műterme, kápolna,
Ki belépett keresztet vetett,
Ha ránézett képekre, vázlatokra,
Hitet látott s égi művészetet.
Arcpirító szégyen kimondani,
Csak 82 éves korában,
Lehetett műveit kiállítani,
Szeretett szülővárosában.

A véleménye nem számított
Nem lehetett életmű bemutatás.
Csak zsűri válogathatott,
Kettős értelmű képmutatás.
Bírák fülébe ateisták súgtak,
Görbe gerincet várt el a Párt.
A rostán a nagy művek kihulltak,
De helyére tette a méltatás.
Az első polihisztor matyó,
Lukács tanár úr tartott beszédet
A jó barát szavai olvashatók,
Átölelik az életmű egészet.
A törpék uralma véget ért.
Egy ifjú művészt, makacs Matyót,
Hajtott egy régen izzó szenvedély,
Ki kell nyitni az elhallgatás ajtót.

Megtalálod freskói varázsában.
Elképzelt Menny tűnik fel szemedben.
Az áhítatot, így megfesteni,
Ilyen mélységes alázattal,
Hidd el barátom, nem tudja senki,
Keresheted híres képtárakban.
A megismerés mindhárom útját,
Tudomány, hit, művészet,- járta.
Kereste a tiszta forrás kútját,
És mint az apostolok, megtalálta.
A múzeum előterében,
Az alapító mosollyal fogad.
Tudom, mi jár most is fejében,
A kutatás soha meg nem szakad.

S mint végvári lovag, harcba szállt,
A szavak dárdájával indult.
Az értékmentéshez társakra talált,
Az elnémítók hangja elcsitult.

Működik most is az alapítvány
Tárt kapukkal várja, ki segít.
Még sok a fehér folt, s a hiány
Kilincsel, archivál, lelkesít,

Javaslatára a testület,
Posztumusz díszpolgár címet adott,
Figyelve a letett esküre,
S a tisztességre hallgatott.

Mint magánembert, kérdeztem egyszer,
Hány Takács képet őrzöl otthonodban?
Mosollyal legyintett, -„Egyet sem!
Mert mind a Miénk, itt a múzeumban”

Tíz évre rá, hogy a művész elment,
Bán tanár úr, aki szomszédja volt,
Ismerte jól életművét, s az embert.
Az emlékek írásába fogott.

Apámmal gyakran beszélgetett,
A templom előtt, mise után.
Kíváncsi voltam, mint minden gyerek,
A kalapos ki volt?, - kérdeztem bután.

Mert bejárt atyai barátjához,
A műterembe beszélgetni,
Könyvével emlékének áldoz,
Idő ne engedje feledni.
A lovaggal együtt küzdöttek,
Mint a zsold nélküli harcosok,
Méltó helyéért a művésznek,
Építették a talapzatot.
25 évig tartott a küzdelem,
Amíg helyére billent az érték,
Fogat csikorgatott a türelem,
De győzött a becsület, s a szépség.
Látható az életmű gyűjtemény,
Szíven üt, nagysága mérhetetlen.
A Matyók Városának főterén,
Ékszerré varázsolt épületben.
A bejárat előtti parkban,
Mátyás királyunk szobra áll.
Névadónk, ki szívünkben ott van,
Ezt az Úr akarta így talán.
Képei előtt kérdem magamtól,
Hány élet munkáját nézhetem?
A század véres volt, nem aranykor,
A csodát látjuk itt, hidd el nekem?
Bükkalján, szépséges tájhazánkban,
Ha békéd keresed, templomi csendben,

Mosolygott rám és csendesen mondta,
Megtudod fiam, ha nagy leszel.
Ő festett képeket a templomba
Matyók között a legnagyobb ember.
Emlékek jönnek, dereng a múlt.
Műtermében egy látogatás.
Elvitte osztályunkat Dala úr,
A legendás tanár, festő-barát.
Kezet nyújtott nekünk is a Mester,
S az a művészettörténet óra,
Mit hallgattunk templomi csendben,
Lappangva bennem él azóta.
Mintha látnám szikár alakját,
Ünnepeken, övéi között.
Kezében fogva sötét kalapját,
Ritkán látott mosolyával köszönt.
Melyből sugárzik az üzenet,
Az életben botladozóknak,
A biztatás, - őrizzük a tüzeket,
És adjuk át az utódoknak.
Hitvallását kőbe véshetnénk:
„A tiszta hitelű művészet,
A testnek tápláló kenyér,
A léleknek tisztuló felszabadulás.”
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Hajdu Imre

Fogyatkozó esztendő
OKTÓBER
Az évek múlását ebben a hónapban érzem meg leginkább.
A derekam jelzi, hogy bizony rozogább állapotba vagyok,
mint tíz vagy ne is mondjam, húsz évvel ezelőtt. Ennek az
egésznek az októberi rengeteg hajladozás a kiváltó oka, ami
viszont az ilyentájt mindig esedékes szüret, s főleg szőlőfeldolgozás velejárója. Amennyire szerettem a szüretet gyerekkoromban, most felnőttként, s főleg szőlősgazdaként annyira borzong tőle a hátam, ha már csak rágondolok.
Pedig gyerekként izgatott örömmel vártam. Nagyanyám
az előző napon finom kalácsokat sütött. Azt szerettem legjobban, amit krumplis kalácsnak neveztek a Bükkalján, merthogy krumpli volt az ,,alapja”, de a tetejére édes túrót tettek,
és az egészet kemencébe sütötték meg.
Egykor szerettem a dalolászó szőlőhegyet is. Valóságos nótaversenyt rendeztek akkoriban a különböző, egymástól halló- és látótávolságra lévő szőlőtáblákban szüretelő asszonyok, no meg a puttonnyal sűrűn forduló férfiak is, kiknek
nótás kedvét a gazda néhány kupica papra-morgóval és tavalyi rizlinggel folyamatosan élénkítette. A szüret egészének
volt valamiféle különleges varázsa, hangulata, ünnepélyessége. Éppúgy, mint jókedvű játékossága.
Most meg a szüret kész idegbaj. Már a szedőbrigád megszervezése körüli bonyodalom is képes a gazdát őrületbe
kergetni, nem is beszélve a szükséges kellékek, műanyagzsákok, vedrek stb. beszerzéséről, a szedők ki- és visszaszállításáról, a magas napszámról, a termés feldolgozóhelyre történő elviteléről. S közben - állandó stresszben - hallgatni a meteorológusokat, hogy milyen időt is jósolnak. Mert, aki már
szüretelt esőben az jól tudja, attól pocsékabb megpróbáltatás kevésszer éri életében az embert.
De napsütésben sem olyan fene nagy öröm szüretelni!
Legfeljebb akkor nem az esővíz, hanem a verejték folyik az
ember alsóneműje alatt. Ki tudja hányszor kell lehajolni a
fürtért, a vederért, a zsákértl? Ha pedig a zsák megtelik, ki
kell cipelni a sor végére! Ott persze újabb hajladozás következik, a tele zsáknak fel kell kerülnie a teherautó platójára.
A pincénél viszont a leemelése és a behordása a feladat. S a
lehajlás, emelés, felállás lent a pincében is folytatódik -, miközben a zúzóbogyózó szétválasztja a szemet és a kocsányt
-, a prést újra és újra fel kell tölteni préselendő terméssel, s
a különös muzsikával csurgó mustot előbb a vödörbe, onnan pedig a hordóba kell töltenie az embernek folyamatosan. Szóval, ilyenek miatt fáj az én dereka október táján, s egy
cseppet sem vígasztal az a régi mondás, hogy a szőlő a görbe
hátú embert szereti, s később őt nemes nedűvel honorálja.
Néhány évvel ezelőtt, így október táján, beállított hozzám
a pincébe egy osztrák vadászcsapat. Éppen préseltünk, a kezünk, fejünk, de még a nem éppen legújabb divatot tükröző
(mackónadrágos, jambósapkás) öltözetünk is tapadt-ragadt
a musttól. Én mondom, úgy néztünk ki ott, mint a magyar
kártyában a piros alsó, a Kuoni pásztor, csak éppen szakad6

tabb kivitelben! A sógorok ,,megcsodálták” az ungarische
specialitást, elcsodálkoztak a „népviseletbe” öltözött magyar
újságírón, ami azt jelentette konkrétan, hogy jót röhögtek
rajtam, rajtunk. S hogy odahaza legyen miről mesélniük, le is
fényképeztek mackónadrágosan, piros jambósapkásan úgy,
mint egy kuriózumot, egy isten markából kinőtt magyar hét
törpét, illetve azok közül egyet, talán a Vidort, de lehet, hogy
a Kukát. Gondolom, odahaza így interpretálták - fényképpel is illusztrálva - magyarországi szüreti élményüket. Nevezhetném az esetet októberi emléknek, bizonyítván, nem csak
Móra Ferencnek volt szomorú „szeptemberi emléke”.
Nem szoktam ilyesmiről beszélni azoknak, akiknek később, kancsóba töltve, kóstolóként kínálom a zöldessárga
színű, gyöngyöző rizling-szilvánit, vagy a bársonyosan bordó, fényesen csillogó, diszkréten illatozó zweigeltet. Minek
tennéml? Higgyék azt, ez is olyan „kocaborász ”, mint azok,
akik csak státuszból tartanak pincét; mint hosszúcombú
szeretőket és miegymást. Higgyék csak, hogy én is ugyanúgy veszem a mustot vagy a bort valakitől, s eljátszom a
borbirtokosi szerepet, sütkérezve annak hamis fényében.

Pedig nem így van! Nekem a szőlő, a bor egészen mást jelent, de ehhez senkinek semmi köze. Legfeljebb annak, aki
tényleg kíváncsi arra, hogy miért is csinálom. Annak azért elárulom, hogy nekem a szőlő (mint ültetvény), a pince (mint
munkahely) a teniszt, a vitorlázást, s mindenféle más úri hobbit jelenti együttvéve. A mozgást, az idegek megnyugtatását,
s valamiféle áhított harmóniát. S a munka közben megpihenni, s a pincém előtt ülni- így októberben is - a diófa alatt, nézni a közeli Bükk sörényét, közben kortyolni a tavalyi nedűt, ettől nagyobb élményt Monte Carlo, vagy Ibiza sem adhatna. S
ahogy múlnak a hetek, a hónapok, úgy feledem a mackónadrágban, kitaposott tornacipőben, piros jambóban megszenvedett szüretet, s azt, hogy a derekam minden októberben totál kikészül.
Ma, s még napokig persze az idegbaj kerülget, s átkozom
azt is, aki a szőlőt, s ezt a verejtékes munkát kitalálta. Ám aztán
csak enyhül haragom. S úgy november végére mindent békévé old az emlékezés. A pohárban napról-napra csillogóbb
nedű megnyugtat, sőt bölcsebbé tesz, s megérteti velem az
élet alapvető igazságát: igazgyöngyök csak verejték-cseppekből születnek.
Ráadásul ha tudod, hogy azok a te verejtékcseppjeidből
születtek, ott legbelül mindenkinél gazdagabbnak érzed magad. Gazdagságod titka csodatévő fáradságod, s teljesen jelentéktelen, hogy e közben volt egy olyan időszaka az életednek (néhány nap, hét), amikor majd leszakadt a derekad, s pokolba kívántad Noét, amiért a szőlőt a bárkájára vette.

NOVEMBER
Rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja, / És hosszúkat alszik rá, midőn megfutja. … Aktuális vers. Tartalmát vizsgálva
éppúgy, mint újraolvasását illetően. Az olvasás egyébként is
aktuális ilyentájt. Hisz’ hol (lehet) a boldogság mostanában?
Egyértelmű, hogy barátságos, meleg szobában, hol - például- könyvvel, Olvasással múlatja idejét az ember.
Mert az időt ebben a hónapban valóban múlatni kell! Májusban őrizni, lassítani próbáljuk, marasztalnánk örökre,
most viszont a mielőbbi elpergetése - méghozzá a legpraktikusabb időtöltésekkel - a cél.
Odakint ugyanis egyre inkább elfogy a fény. S ha nincs
fény, nincsen öröm. A sötétben mind többet didereg a természet! Didereg, mi több, fázik! S nem csak amikor a kora
délutánnal megérkezik az alkony! Remeg akkor is, amikor
szürke, hideg fénnyel vegetál a nappal. S persze mi, emberek is didergünk, fázunk, miközben feltűrt kabátgallérral sietősen és mogorván bolyongunk lombtalan fák alatt, kopár
parkok sétányain, nedvesen csillogó utakon, tereken át. Keresve, kutatva szobák, házak óvó melegét.
A Nap ilyenkor napokra eltűnik. De ha előjön olykor-olykor, melege akkor sem több, akkor sem erősebb az öregember vágyban megszáradt szerelménél. Külső ráhatás nemigen akad, amitől képesek lennénk hevülni. Régen - mesterséges módon - november hetedikével próbáltak bennünket
„felhevíteni ”, de a „forradalom” lángja keveseket hozott lázba. Ettől már akkor is - a november hetedikés időkben -, jobb
volt a Márton-napi új bor, aminek ugyan még kaparós, harcos az íze, de amiben - ennek ellenére - már ágaskodik az erő,
a bor nagy értéke, a férﬁassága. Ami persze ereje teljét csak
karácsony után, egészen pontosan tavaszra éri el, akkor válik igazi medicinává.

Mi azonban most még maradjunk a jelennél, a novembernél, amely egyfelől a búcsúzás, másfelől a várakozás, vagyis
összegezve, az átmenet hava. Eltemeti az évet, gyertyát gyújt
felette és minden mulandó fölött. Zörgő avarral takarja be a
múlt hantjait, ugyanakkor az élő lelkekben - ha csak pislákolva
is, de - őrzi a reménykedés lángját.
S e láng melegével, kemencéiben kalácsot süttet a Károlyoknak, Imréknek, Erzsébeteknek, Katalinoknak és Andrásoknak. Mi több, ilyenkor, a kemény hajnalokon böllér késétől vérpirosan visongva mennek a „halálba” a vastag szalonnájú sertések, hogy aztán ezektől … akarom mondani ezekből, mármint a belőlük készült hurkából, kolbászból, tepsikben sütött
káposztás húsokból „táplálkozzon” ﬁzikai erőnk és lelki optimizmusunk. Az elkövetkezendő hetek, hónapok elviseléséhez
nagy szükségünk lesz mindkettőre.
Embert próbáló hónap vagy, november! Ezért persze még
szerethetnélek! Sőt, a próbatételek - lásd májust - egészen
vonzóvá is tehetnek egy-egy hónapot. Téged azonban nem
tesznek azzá, következésképp nem szeretlek! Azt hiszem azért
nem, mert a kelleténél jóval több benned a „káros ártalom”, a
depresszió, a szótlanság, a magányérzet. S ezek mind, mind
testi, lelki veszéllyel járnak. Kibekkelni, túlélni, megúszni baj
nélkül a csőstől hozott nyavalyáidat, - ezek a leghőbb vágyaim
ilyenkor. Hogy reménytelen vágyakozás ez, vagy sem, ezt persze ma még nem tudom.
De ezt a Mester sem tudta! Azt írta a novemberről: „a szobát befűtötték, a kályha elé állok, oly kedvetlenül, mint a rab,
aki megkezdi fogházbüntetését. Öt hónapot kaptunk. Talán
kibírjuk. ”
Talán - mormolom magamban a bizonytalanságot ablaknál
állva. S eközben újra látom a szomszéd ház erkélyét, amit eddig a fák lombja eltakart. Nincs már lomb. Földön hever minden levél, mint a csatában elbukottak. Az erkélyen egyedül
és fázósan áll valaki. A két pont (ablakom és az erkély) között
ónos eső esik.

DECEMBER
Nekem a december mindenekelőtt a Csendet jelenti. Tehát
nem a ködös tájakat, a jeges utakat, az óvatosan araszoló autók sorát. Nem a bevásárló központok díszes fényeit, s nem a
vásárlók nyüzsgő kavalkádját. Még csak nem is a meleg bejglik ízét, a sistergő hurka, kolbász illatát, a fahéjjal, borssal ízesített forralt bor zamatát. Bár mindezek is részei az én és az
Önök decemberének, mint ahogy még sok minden más, de a
decemberhez én elsősorban mégis a Csendet társítom! S ennek az sem mond ellent, hogy a naptár szerinti utolsó napja petárdadurrogtatásaival, trombitás lármájával ennek ellentmondani látszik. (Megjegyzem: az az egy nap, az évutolsó, csupán a naptár szerint decemberi. Valójában sehová nem
tartozó egyedi nap, az esztendők világának Liechtensteinje,
egy csalfa remény, egy jobb jövőbe vetett hit emberi megnyilvánulásának helye és ideje. Tökéletlen nap, olyan, mint maga
az ember. Az utóbbi éppen ezért, örök talány.)
De mi térjünk vissza a decemberi Csendhez! Annál is inkább,
mert a Csend az emberiség legősibb, legnagyobb élménye. S
a decemberi Csend oly tiszta, mint az első hó. Úgyis mondhatnám, vegytiszta idill, s ebben a hideg, hófehér, szikrázó csillagfényű Csendben jól hallható minden, máskor nem érzékelhető -legalábbis máskor süket fülekre találó - üzenet.
(folytatás a 8. oldalon)
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Leonyid Volodarszkij

Oda meg vissza
Kovács István Ausztráliában (is) élő ’56-osnak

(folytatás a 7. oldalról)
Ezzel persze azt is elárultam - amennyiben Önök ezt nem
tudnák, de szerintem tudják -, hogy ez a Csend semmiképpen
sem süket némaság.
Ez a Csend tele van az év többi részében megfejthetetlennek látszó titkok megfejthetőségével, mert ezek a titkok igenis
megfejthetőek, ha ... ha az ember figyelmét nem vonja el más,
például színpompa és vibráló, izgató fények, vagy nehezen
csillapodó ösztönök és vágyak. Ehhez a koncentráláshoz, meditációhoz december Csendje teremti meg a lehetőséget! Decemberre minden lelassul bennünk, minden, ami állati - jó, jó,
nevezzük inkább földinek, emberinek -, szinte mozdulatlanná
dermed. Mint a bogarak a fagyot lehelő hidegben.
Ugyanakkor, akár a vakoknál a kifinomult hallás, decemberben, ebben a fénytelen, de várakozásteli időszakban felerősödik bennünk a belső látás képessége, s a belső hangok érzékelhetővé válnak. Harangszót hallunk, messziről érkezőt. Valaminek, valakinek a jövetelét jelző giling-galangot.
Várakozásteli ez a Csend. Érezzük, reméljük, hogy valami
rendkívüli fog történni ebben a beszédes némaságban. A harangszót egyre közelebbről halljuk. Felénk, hozzánk közeledik
a csoda?
Decemberben a gyermekek mindenféle földi jót elhozó Mikulásról és Jézuskáról, az anyák most is szeretetről és békességről, a nincstelenek mindössze egy tányér meleg levesről álmodoznak. A vándor pedig követi az égi jelet, s keresi a meleg
istállót. Betlehemben, Tiszapalkonyán, mindenhol e Földön.
Hull a hó, nagy pelyhekben, lustán. A táj ünneplő fehérbe
öltözik, mint az elsőáldozásra készülő kislánykák. Békés minden, de ez önmagában hideg harmónia. (Egyébként is, ilyenkor fizikálisan is érezzük a hideget.) Mert decemberre nem
csak a Csend érkezik meg! Decemberre kihűl a Föld! Itt is, ahol
mi vagyunk, meg máshol is.
A decemberi kihűlt világ pedig esztendőről-esztendőre a
legfontosabb figyelmeztetés, ami számunkra érkezhet: az embernek a túléléshez nagy-nagy tüzet kell raknia!
S nem csak önmagának!
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Ötvenhat részese vagy, Kovács István,
Ausztrál földön magyar lakos…
Tekinteted rólunk felszáll megint már
Oda, hol az éjfél csillagos.
Talán az űrt kérded: van-e ráció
Mindabban, mi megtörtént veled?:
Tüzelő tankok, majd emigráció
S idegenben sorra sikerek.
Talán az is Fennvaló kegyelme,
Hogy orosz költő vált szót véled,
Ki soraival sorsod megverselte.
Hogy ami volt, mindazt újraéljed?
Lesz-e válasz rá is valaha?
Hallgatnak hosszan, mint mi a bor mellett,
S hallgat a bogácsi éjszaka.
Ülünk szemközt, és szívünket az éjfél
Fényeivel körülcsobogja.
Míg angyalhad jár a csillagos rétjén,
S két szív közt is, oda meg vissza.
2012. július 30.
Cseh Károly fordítása

*
LEONYID VOLODARSZKIJ (1950-) Moszkvában élő
orosz költő, műfordító, prózaíró és szerkesztő a Magyar
Írószövetség meghívására időzött többek között Bo
gácson 2012-ben.
Itt tartózkodása ciklusnyi magyar versre ihlette a népünket egyébként is nagyon szerető lírikust.
Másfél hetes ittléte valóságos szellemi zarándoklat
volt, s ennek közel felét Bogácson töltötte családjával,
Szabó László és Verhóczki Sándor vendégeként, s felkereste Hajdu Imre „Csáter Apó” pincéjét is, ahol baráti ös�szejövetelen mutatkozott be.
Kísérője itt Bükkalján az
azóta égi Parnasszusra költözött Cseh Károly volt, aki
az orosz poéta e tájból merített festői verseit is átültette magyarra.
Büszkék lehetünk rá,
hogy a bükkaljai „öblös tájháza” ott kékell múlhatatlanul immár a jeles külhoni vendég verseiben, jelet
adva és hagyva.

A lámpás félévszázada világít
A mezőnagymihályi Művelődési Ház története

Már tanítóképzős tanulmányaim idején — 1955-1959 között — ismerkedni kezdtem a népműveléssel. Az erről kiadott
Látogatási bizonyítványban (18.) ez áll: „...A fenti intézet népművelési szakosztályának munkájában eredményesen vett
részt, annak anyagát elsajátította. Sárospatak, 1959. június 20.”
Az Észak-Magyarország című újságban 1961. őszén az
alábbi tudósítást olvashatták az érdeklődők: „Végre teljesül
Mezőnagymihály lakóinak régi óhaja. Felépül a mezőkövesdi
járás egyik legnagyobb, legmodernebb művelődési otthona.
A közel egymillió forintos létesítmény községfejlesztési alapból és társadalmi munkával készül. A köz,ség apraja-nagyja
örömmel segít a munkában. Eddig körülbelül 50 ezer Ft értékű
társadalmi munkát végeztek a falu dolgozói.” Ez a cikk volt első
írásom az Észak-Magyarországban — kezdő tanító koromban.
A későbbiek során nagyon sok írásomat közölte a megyei lap.
Arra még akkor nem is gondoltam, hogy 7 év múlva, 1968-ban
én leszek ennek a háznak a tiszteletdíjas igazgatója. A feladat
nem állt tőlem távol, hisz a bevezetőben is említettem, hogy
a Sárospataki Tanítóképzőben ismerkedni kezdtem a népművelés fortélyaival. Beregsurányban kezdtem pedagógusi pályafutásomat, amelynek tantestülete és a település lakói ma
is kedves emlékeket ébresztenek fel bennem. Nem utolsó sorban azért, mert itt szövődött egy életre szóló szerelem köztem
és kedves feleségem között — aki nagy bánatomra már nincs
közöttünk, az égből tekint le ránk. Ebben a kis beregi faluban
még tényleg lámpásnak számítottak a pedagógusok, a papokkal együtt. A fiatal tantestületben nagyon jól éreztem magam.
1959-ben már csapatvezetői megbízatást kaptam, majd 1960ban kineveztek a művelődési ház vezetésére is — ezt kato-

nai szolgálatom kezdetéig — közmegelégedésre el is láttam.
(1961. október 13.) 1968-ban kerültem szülőfalumba, ahol bekapcsolódtam a közéletbe. Az állami gazdaság szakszervezeti titkára felkért, hogy vállaljam el a művelődési ház vezetését. Ezt örömmel meg is tettem. „A művelődési ház működtetését 1967-ben vettük át a tanácstól, az intézmény fenntartója
— működtetője az állami gazdaság lett. Tóth Béla pedagógus
személyében igazi vezető került a ház élére, akinek vezetésével mozgalmas élet alakult ki az intézményben.” — nyilatkozta később 1982-ben Pavolek Sándor szb.-titkár. Nagy tervekkel láttam munkához. Az ez: megelőző időben a ház vezetését
különböző személyek látták el. Közben a kezembe került egy
írás a Köznevelésben, mely a népműveléssel foglalkozott: „ Valamire való népművelő csak az lehet, aki képes naponta megbukni, és naponta mindent újrakezdeni, azzal a tudattal, hogy
alighanem ismét csak a saját maga békéjét, nyugalmát, idejét
és energiáját áldozza egy újabb kudarc lehetőségéért. Ördög
tudja; mi a jó ebben. Talán semmi. Talán az apró sikerek elégtétele, Talán a küzdelem maga. Ki tudja. Ez a sorsunk, mai néptanítóké. Vállalnunk kell. „ Célkitűzésem volt: szórakozva művelődjenek a művelődési házba betérő fiatalok és idősek, szülőfalum lakói. Munkámat 5 tagú társadalmi vezetőség segítette,
akik a közélet különböző területét képviselték a kis közösségben. Véleményem az volt, hogy közösségben a közösség által
nagy eredményeket lehet felmutatni. Ezért igyekeztem a falu
apraját-nagyját beszervezni valamilyen tevékenységbe. Fáradozásomat siker koronázta. Újjászerveztük a gyermek tánccsoportot, melyben 16 lány és 16 fiú szerepelt.
(folytatás a 10. oldalon)
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(folytatás a 9. oldalról)
Nagyon sok sikert értek el Kovács László mezőkövesdi néptánc-oktató vezetésével, aki „fénykorában” maga is kiváló táncos volt a Matyó Együttesben. Az Úttörő Kulturális Szemléken
— járási-megyei — több arany, ezüst és bronz minősítést kaptak táncosaink. Jutalomként a Csillebérci Úttörő Nagytáborban és a Zánkai Úttörővárosban nyaralhattak, több alkalommal szereztek felejthetetlen emlékeket. Ezekre ma is szívesen
gondolnak vissza a résztvevők. Az ifjúsági korosztály tagjai is
táncoltak. Szívesen vettek részt az irodalmi csoport munkájában. Műsorukat a Megyei Mezőgazdasági Kulturális Napon is
sikeresen mutatták be. Csoportjaink minden évben szerepeltek a MEDOSZ rendezvényein. A MEDOSZ Lapjában 1979-ben
Szovák Béláné művészeti főelőadó ezt írta: „A mező
nagymihályiak 10 éve minden MEDOSZ szemlén megjelennek
sokféle programmal, jó színvonalú teljesítménnyel. Most serdülő korosztályú vegyes tánccsoportjuk volt külön meglepetés. 16 pár 32 szép, ügyes fiatal járta a táncot, nem is akárhogy.
Citerazenekaruk is évről-évre jobb. Kellemesen, igényesen
muzsikálnák”- olvasilató az írásban. A hímzés iránt érdeklődő
asszonyoknak kézimunka szakkört szerveztünk, vezetőjük
Tóth Béláné —Borika tanár néni — volt, aki nagy szakértelemmel vezette a közösséget. Gyakran szerepeltek megyei és országos kiállításon. 1980-ban Tóth Béláné alkotását- Dunaújvárosban mutatták be a ill. Országos-Kiállításon. A szakköri tagok munkája közül is több országos kiállításra került. 1977-ben
a MEDOSZ jubileumi évében rendezett kiállításon Budapesten
Kovács Imréné díjat is kapott, Boros Bálintné és Bakó Zsuzsa
munkája került még bemutatásra. Működött a Mazsola Bábcsoport is. Gyakran felléptek műsorukkal helyi rendezvényeken, de a megyében is. Ezt Kovács Ferencné tanítónő vezette.
Bakos József vezetésével a Harangvirág Citera együttes 5 fővel
országos hírnévre tett szert a különböző népzene és dalos találkozókon, szerepeltek a Magyar Rádió Élő népdal című műsorában is. Megalakult a ZMF (Zene Mindenek Felett) tánczenekar 5 fővel, a vezetőjük idős Holló Ferenc lett. Vizsgázott zenészek lévén nemcsak a helyi bálokban, hanem más településeken is szolgáltatták a talpalávalót. Több alkalommal sikeresen szerepeltek a Szakszervezeti Tánczenekarok Megyei Találkozóján. Sokan érdeklődtek a fotózás iránt. Megalakítottuk a
fotószakkört, melynek vezetője Fodor Bertalan lett. Saját felvételekből többször rendeztek kiállítást, készítettek felvételeket a különböző rendezvényekről. A 80-as években „virágzott”
a klubmozgalom. Megszerveztük az Ifjúsági Klubot, Angyal
Julianna vezetésével. Az idős férfiaknak pedig a Nyugdíjasok
Klubját, ezt Mező Barnabás vezette. Mindkét közösségben
heti rendszerességgel voltak foglalkozások. A cél az volt, hogy
ezek minél színesebbek, érdekesebbek legyenek — szeressenek odajárni az érdeklődők. A klubokban színvonalas tevékenység folyt. Ezt bizonyítja a MEDOSZ Központ által adományozott „kiváló klub cím” elnyerése — mindkét közösség számára. Az öntevékeny művészeti csoportokban való részvétel
mellett minden hónapban, később kéthavonta rendeztünk fővárosi művészek fellépésével szórakoztató műsorokat. Nagyon sok kiváló művész megfordult a művelődési házunkban,
erről a vendégkönyvek tanúskodnak. A leghíresebbek az alábbiak voltak: Bodrogi Gyula, Feleki Kamill, Voit Ágnes, Bojtor
Imre, Madarász Katalin, Gaál Gabriella, Hofi Géza, Koós János,
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Jákó Vera, Béres Ferenc, Kibédy Ervin, ifj. Latabár Kálmán, Németh Marika, Sas József, Aradszky László, Vámosi-Zárai házaspár, Korda György. Havonta egy alkalommal táncmulatság is
volt a házban. Az intézményben kapott helyet a Könyvtár is.
Ennek vezetését Tóth Béláné tanárnő látta el 25 éven keresztül. A könyvtári állomány elérte a 8000 kötetet. Sokan keresték
fel a könyvtárat ebben az időben, mely kicsinek bizonyult, így
két helyiségből álló könyvtárat alakítottunk ki, melyben mindenki kedvére válogathatott a könyvek között, olvashatta a
napilapokat és folyóiratokat. A 70-es és a 80-as években íróknak és költőknek egész sorát hívtuk meg a Városi Könyvtár
közreműködésével. Ebben Zádory Károly igazgató és Laboda
Kálmán költő nagy segítségünkre volt. Kedvelték az olvasók
ezeket a találkozókat. Igen kedves vendégünk volt — több ízben is — Takács Tibor író és költő, akinek látogatásai mindig
nagy élményt jelentettek az olvasók számára. Az egyik találkozónkról így írt: „...ide érdemes eljönni, itt tudnak szervezni,
mozgósítani, itt értő közönsége van a szónak, az irodalomnak.”
Találkozhattak az olvasók többek között Hernádi Gyulával, Fekete Gyulával, Fekete Sándorral, Bihari Sándorral, Végh Antallal stb. Az Állami Bábszínház is évente szerepelt gyermekeink
szórakoztatására. Híres zenekarok is megfordultak községünkben: a Hungária együttes Fenyő Miklós vezetésével, a Sprint
zenekar Komár László irányításával, a Juventus együttes Karda
Beával, a Neoton együttes stb. A művelődési házban a legnagyobb rendezvényt 1986. nyarán tartottuk — a Megyei
MEDOSZ Kulturális Bizottságával. Hanis Béla MEDOSZ főmunkatárssal együtt elhatároztuk, hogy a művelődési ház 25. évfordulóját megünnepeljük. Ebből az alkalomból Országos
Néptánctalálkozót szerveztünk. Ezt a tervünket a MEDOSZ
Központ Kulturális Osztálya is támogatta. A kétnapos találkozóra meghívást kaptak a MEDOSZ égisze-alatt működő
néptáncegyüttesek.:így lépett fel településünkön a Kertészeti
Egyetem (Budapest) néptáncegyüttese, a Mosonmagyaróvári
Agrár Egyetem együttese, a Debreceni Agrár Egyetem együttese, a Kaposvári Főiskola néptáncegyüttese, a nagyhírű
Telekgerendási Szlovák Pávakör tánckara, a Mezőkövesdi Matyó Néptáncegyüttes és a helyi ifjúsági táncegyüttes. A találkozó Bereczki Andrásnak á MEDOSZ Központi Vezetősége titkárának ünnepi köszöntőjével vette kezdetét, aki nagy elismeréssel szólt a házban folyó munkáról — kitüntetést adott át a
ház vezetőjének. A negyedszázados ünnepségen a díszvendégek sorában foglalt helyet Kádas Sándor a MEDOSZ Mb.-titkára, Hanis Béla a MEDOSZ főmunkatársa, Kósik Lajos a DélBorsodi Állami Gazdasági igazgatója, Pavolek Sándor az Állami Gazdaság szb. titkára, a község tanácselnöke — Négyesi
Márton. Ez a találkozó a tánc ünnepe is volt, nekünk csodálatos emlék marad. A sikerre mi sem jellemzőbb, mint Hajdú
Imre bácsi szavai: „Ezek a fiatalok ifjúságomat juttatják eszembe, ha hazamegyek álmomban lehet, hogy én is táncolok még
egyet.”Ezt a felejthetetlen rendezvényt a magunk erejéből
nem tudtuk volna megszervezni, de segített a MEDOSZ Központ, a Megyei Bizottság, a Dél-Borsodi Állami Gazdaság, a
község vezetősége. 1985-től népdalkör is működött 23 lelkes,
énekelni szerető asszonnyal, vezetőjük Cseh Tiborné tanárnő
lett, akivel több országos minősítést szereztek. Béres János furulyaművész felvételt is készített műsorukról, mely a rádió Élő
népdal című műsorában el is hangzott. Nagyon sok megyei és

országos rendezvényen sikeres fellépéseik voltak. Jelenleg is
működnek, vezetőjük Benyovszki Mária tanárnő. Látogatottak
voltak az ismeretterjesztő előadások is. Vendégünk volt többek között Dr. Buga László, Dr. Czeizel Endre, Papp László,
Buzánszky Jenő, Mátrai Sándor, Mészöly Kálmán — hogy csak
néhányukat említsem. Buga doktor ezt írta: „Az egészség nagy
kincs. Azt kívánom, hogy ennek a Műv. Otthonnak a vendégei
és dolgozói igen gazdagok legyenek.” Több kiállítás között
nagy sikere volt Benedek György festő- és szobrászművész bemutatójának. A XX. Miskolci TV-fesztivál keretében (1980-ban)
„Hogy tetszik Önnek?” címmel ősbemutatóra került sor. A művelődési házat zsúfolásig megtöltő közönségnek nagy élményt jelentett Hajas Ilonával, a tv népszerű bemondójával, a
film rendezőivel való találkozás. Ezt olvashatjuk a vendégkönyvben: „Kivételes alkalom, hogy mi tv-sek találkozhatunk a
nézőkkel. Köszönjük gondolataikat, véleményüket és szíves
vendéglátásukat.” A művészetek kedvelői, barátai, a művészeti csoportok Tartalon adtak egymásnak randevút évenként, a
Tokaji-Hegyaljai Borkombinát Művelődési Házában, a Megyei
Mezőgazdasági Kulturális Nap keretében. Önkéntes művészeti csoportjaink, egyéni fellépőinkkel mi is minden évben részesei voltunk a találkozóknak. A fellépők szívvel-lélekkel készültek a bemutatkozásra, felejthetetlen élményeket szereztek itt.
Ezeket a találkozókat a színvonal, az igényesség, a jó hangulat,
a sokféle műfaj, a több nemzedék megjelenése jellemezte. A
sok belföldi szereplés mellett külföldre is sikerült eljutni. Ez a
Megyei Művelődésügyi Osztálynak, a MEDOSZ MB-nek az Állami Gazdaság Szakszervezeti Bizottságának volt köszönhető.
Csoportjaink jártak Csehszlovákiában, Németországban, a
Szovjetunióban. ( Ezen utazások közül a kárpátaljai vendégszereplésről az Észak-Magyarország 1989. április 17-én közölte tudósításomat. Az Ungvári Napok nagyon emlékezetesek
maradnak minden résztvevő számára. A pallói fellépés, az azt
követő bál felejthetetlen emlékek.’Kárpátalja irodalmi és történelmi nevezetességei, a Munkácson, Ungváron, Beregszászon tett látogatások ugyancsak maradandóak. A MEDOSZ
művelődési házban folyó tevékenységről nagyon sok írás jelent meg. Mindegyik írás elismerően szólt a házban folyó tevékenységről. Az Észak-Magyarországban 1987. november 27én „a mezőnagymihályi példa”. címmel Bakonyi Béla népművelési felügyelő gondolatait olvashatták az érdeklődők, aki
nagy elismeréssel adózott a mezőnagymihályiak évtizedek
alatt nyújtott teljesítménye előtt. A XXX. Megyei Kulturális Napon többek között ezt írta: ...Milyen jó volna megyénkben
több helyen is követni a mezőnagymihályi példát.” És mi van
ma — az ötven éves művelődési házban? A MEDOSZ művelődési házat 1993-tól a Községi Önkormányzat működtette tovább. Ennek következtében a Tóth-házaspár közművelődési
tevékenysége is megszűnt. A művelődési házban végzett
több évtizedes kiemelkedő tevékenységért a „Szakszervezetek Kulturális és Művészeti Díja” kitüntetésben részesült az intézmény igazgatója. (1994-ben, a korábbi SZOT-díjat kapta) A
művelődési ház vezetői és a könyvtár vezetői teendőket ezt
követően több személy látta el. Mígnem 2000-ben a kulturális
tevékenység véglegesen megszűnt, mert a ház állaga és a
benne folyó munka már nem elégítette ki a szórakozni, művelődni vágyók igényeit. Mezőnagymihály településen az önkormányzat 2008. októberében nyújtott be pályázatot Integrált

Mezőnagymihály címere

Közösségi és Szolgáltató Tér megvalósítására az Új-Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében. Cél: A lakosság szervezett keretek között tudjon különféle közösségi, kulturális,
közművelődési, szociális és kommunikáció-információs tevékenységeket folytatni. A felújított, korszerű épületrész magában foglal egy irodát, könyvtárat, multifunkcionális- és többcélú termeket, tárolót, és teakonyhát, valamint kiszolgáló épületrészeket — mosdóhelyiséget, babakocsi tárolót (reméljük,
hogy baba is lesz minél előbb a faluban) stb. Megtörtént az
akadálymentesítés, a parkolás és a parkírozó helyek kialakítása. Lehetőség nyílt eszközbeszerzésre is (bútorzat, informatikai eszközök háztartási gépek stb.). A felújításról a
Mezőnagymihályi Krónikásban írt cikket Molnár Zoltán a község körzeti jegyzője. Tollából értesülhettek a település lakói a
2011-ben felújított (52 millió forint), felavatott intézményről.
„Az IKSZT létének szükségességét bizonyítja a lakosság azon
igénye, hogy egy a XXI. századnak megfelelően, modern helyen, szervezett keretek között tudjon különféle közösségi,
kulturális, közművelődési, szociális és kommunikációs tevékenységeket folytatni. Az IKSZT-n belül megvalósuló fejlesztések elsősorban a helyi lakosság igényét szolgálják ki. A különböző korcsoportok számára igénybe vehető termek, eszközök
és szolgáltatások mellett heti (havi) óraszámban különböző
szervezetek, intézmények tanácsadásai és segítségnyújtásai
vehetők igénybe. (Falugazdász, rendőrség kmb-iroda, ifjúsági- információs pont, e-Magyarország pont, könyvtár, civil
szervezetek helyisége.) Az Integrált Közösségi és Szolgáltató
Tér 2012. január 1-jétől kezdte meg működését. Az intézmény
főállású vezetője Konczné Tegzes Erika lett. A ház gazdag „kínálattal” várja a művelődni, szórakozni vágyókat.
Tóth Béla Ferenc
nyug.isk.igazgató
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Nagyapám az I. világháborúban
(Molnár Sándor tartalékos tiszt visszaemlékezései)

Éppen ez évben emlékezünk az I. világháború 1914-ben történt kitörésére annak 100 éves évfordulója kapcsán.
Sajnos mivel Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchia
egyik tagállama volt, így hazánk ebből a háborúból nem maradhatott ki. A háború elvesztése végül is az 1920-as trianoni
igazságtalan békekötéshez vezetett.
Megállapítható, hogy Magyarország semmit sem nyert, mindent elveszített a háború 1918-as befejeztével.
Egy biztos: Magyarországnak nem fűződött érdeke a háború kitöréséhez.
Gavrilo Princip szerb diák és társai barbár gyilkossága a Ferenc Ferdinánd és felesége ellen június 28-án adta a döntő lökést az 1914-18-as világháború kitöréséhez, az Osztrák-Magyar
Monarchia és az antant hatalmak, valamint előbb Szerbia között. Az Oszták-Magyar Monarchia nem volt fegyverzetileg,
anyagilag felkészülve a háborúra 1914 nyarán. Ezért maga Ferenc József császár, Tisza István miniszterelnök is sokáig habozott, hogy belépjünk-e a háborúba Szerbia, az antant hatalmak
és Oroszország ellen. A hadüzenet csak július 23-án történt meg
Szerbia ellen.
Az ellenfelek – Anglia, Franciaország, Szerbia, Oroszország –
ugyanis enyhén szólva is nagy számbeli fölényben voltak. Míg
az Osztrák-Magyar Monarchia 3,5 millió katonát tudott kiállítani, csak egymagában a cári Oroszország 4,5 millió katonával
rendelkezett, a többi szövetségesét nem is számolva.
Nagyapám, Molnár Sándor ekkor Szirma-Kistokaj községek
körjegyzője (27 éves), már családos ember volt. 1914. januárjában Kassán tartalékos zászlósi tanfolyamot végzett, így július
végén – augusztus elején a kassai 9. gyalogezredhez hívták be.
Az ott állomásozó ezred III. századához került mint szakaszparancsnok augusztus 2-án.
Megmaradtak naplószerű feljegyzései, valamint zsebnaptára, amelyekben röviden rögzítette a háború eseményeit – 1914.
augusztus-december között. Ezen kívül nekem, mint iskolás
gyereknek az 1950-es évek első felében élőszóval is elég sokat
beszélt a megrázó, tragikus eseményekről, a galíciai fronton átélt történésekről.
1914. augusztus 2-án vonult be Kassára a már említett gyalogezredhez (39. hadosztály) és augusztus 15-én indultak a kassai pályaudvarról a közönség virágesőjében, éljenzése közepette. Ugyanis a közönség nagy részét elragadta a háborús lelkesedés, nem gondolva a végkifejletre, arra, hogy Magyarország
számára milyen szomorú következményekkel fog járni a háború elvesztése.
Az első csatájuk Galíciában augusztus 26-án volt Tarnesovnál.
Itt hatalmas orosz tömegekkel találták magukat szembe, de itt
végül is magyar győzelem született, nem kevés veszteséggel.
Úgy gondolom, hogy nem érdemes felsorolni a csaták sorrendjét és helyszíneit, a lényeg az, hogy szeptember 3-ig előrenyomulásban voltak (a 9. gyalogezred és ikerezrede, a miskolci
10-es honvéd gyalogezred). Még aznap, szeptember 3-án hatalmas tömegekkel orosz ellentámadás volt, amit csak erős tüzérségi tűzzel tudtak megállítani.
Szeptember 10-én tüzérségi tűzzel induló csata kezdődött,
amely után szörnyű közelharcba kerültek - mindkét fél nagy
veszteségével. Nem volt nyertes fél, sőt némileg az oroszok előrenyomultak.
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E hónap 6-án nagyapám kikülönített félszázad parancsnok
lett. Elmondta nekem, hogy milyen borzalmas volt egy tüzérségi akna- és gránáttüzet kiállni, látni a halottak és sebesültek
tömegét. Egyáltalán nem eszményítette a háborút, hiszen az ő
életét is sokszor csak a jószerencse mentette meg.
Emlékszem arra, hogy öregen, betegen hogy elérzékenyült,
amikor Gyóni Géza: Csak egy éjszakára c. versét felolvastuk neki,
hiszen ő is átélte ugyanezen borzalmakat augusztus 15-től december 20-ig. Harmadik sebesüléséig végig az első vonalban
harcolt – november 4-től már tartalékos hadnagyként. Október
19-én egész nap fedezékben óriási gyalogsági és tüzérségi tűzzel a San folyó túlpartján lévő ellenségre tüzeltek. November
18-án Jurovoiczánál megsebesült (haslövést kapott), a krakkói
kórházba került, ahol sikeresen megoperálták. Naplójában írja:
„Éhezem és fázom, mi lesz velem?” Aggódott itthon levő családjáért is. November 23-tól már egy szükségkórházban ápolták.
Egy általa ismeretlen nemzetiségű katonaorvos a november
29-i felülvizsgálaton harcképesnek nyilvánította, pedig még korántsem volt egészséges.
December 1-jén már ismét a fronton volt sebesülése előtti beosztásban. December 1. és 10. között Tymbark város térségében folytak a változó intenzitású és eredményességű harcok. Szomszéd ezredük a miskolci 10-es honvédek voltak. December 10-én reggel kapták a 39. hadosztály parancsát, hogy
a 9. gyalogezred 2 zászlóalja azonnal siessen Limanovába. Ott
a miskolci 10-es honvéd gyalogezred, főleg annak a huszárszázada nagy bajban volt, nehezen tudják elhárítani az oroszok tömegrohamait.
Bevagonírozták őket, és kora délután 2 órakor már Tymbark
városánál rakodtak ki és indultak a 10-es honvédek segítségére. December 10-12-ig Limanovánál öldöklő csata folyt, kézitu-

sa a túlerővel támadó orosz (kozák) csapatok ellen. Különösen a
10-es honvédezred huszárszázada tűnt ki Muhr-Ottmár ezredes
vezetésével. Egy fontos magaslatért vívott harc során Muhr ezredes maga is elesett hősiesen harcoló huszárai élén.
Olyan intenzitással folyt a harc, hogy még Hadffy ezredes (ezredparancsnok) és Koós őrnagy is az első vonalban harcolt. Végül 12-én késő délutánra dőlt el a harc. A 9. és a 10-es gyalogezred óriási véráldozatok árán kivívta a győzelmet. Sok orosz
foglyot ejtettek, valamint ágyúkat zsákmányoltak. Az oroszok
kénytelenek voltak visszavonulni a Visztula mögé. Elhárult annak a lehetősége is, hogy az ellenség veszélyeztesse a magyar
határt.
Nagyapám a Limanova-i csatában és utána is a 9. gyalogezred 3. százada parancsnokaként elől harcolt.
December 21-én ismét megsebesült – fedezékét akna-gránáttalálat érte, őt a föld teljesen betemette. Légnyomás érte, és
testébe több szilánk is fúródott. Katonái szinte puszta kézzel és
gyalogsági eszközökkel ásták ki a földből és mentették meg az
életét.
December 24-én a miskolci kórházban az orvosok a közvetlen életveszélyt elhárították, de súlyos sérülésekkel ápolták. A
diagnózis: traumás neurózis (súlyos idegbetegség). Itt töltöttek
a karácsonyt is, családjától távol.
1915. január-február hónapokban is itt kezelik, ide kézbesítik kitüntető oklevelét, amely szerint február 27-i hatállyal megkapta a Signum Laudis a kardokkal kitüntetést.
Az orvosok véleménye szerint, mint 50%-os hadirokkant csak
hátországi szolgálatra alkalmas. 1915-16-ban már nem volt fekvő beteg, de időnként kezelésekre be kellett járnia a miskolci
kórházba. 1916. február hónapban pedig tartalékos főhadnagyi
kinevezést kapott. (Kitüntető okleveleinek egy része ma is a birtokomban van.)
Visszatér a jegyzői irodába, mint Szirma és Kistokaj körjegyzője. 1918-ban a katonai szolgálatból végleg elbocsájtják.
A még fiatal ember (30 éves) súlyos ideg- és ízületi bajaival
sohasem lett többé egészséges. Súlyos idegbajával az 1920-as
években többször is kezelik a Debreceni Idegklinikán.
Egy magyar érdeket nem szolgáló háború – amely nagyhatalmi területszerzési és gazdasági célokért folyt az antant hatalmak és az Osztrák-Magyar Monarchia között – tette nagyapámat is egészségileg tönkre és vezetett végül az igazságtalan Trianoni békéig. Egyre romló egészségi állapota miatt 26 évi
szolgálat elérésekor 1936-ban (49 éves korában) kéri idő előtti nyugdíjazását. Gyermekkoromban beszélt nekem a háborúban átélt borzalmakról, céltalanságról, tragikus emberi és katonasorsokról.
1957-ben (70 évesen) évekig tartó szenvedés után halt meg
Felsőnyárádon.
Az emberiség nem tanult az I. világháború borzalmaiból, jött
a II. világháború. (Ebben édesapámat vesztettem el.) Sajnos ma
is vannak helyi háborúk (vallási, területszerzési okból), ha nem
is Európában, de mégiscsak céltalanul több ezer-tízezer ártatlan ember halálával.
1914. augusztus-december vége között az Osztrák-Magyar
Monarchia csapatai 800.000 embert vesztettek halottak, sebesültek, hadifoglyok tekintetében. Megérte ez a nagy véráldozat? Egyértelműen nem!
					
Drabon József
nyugdíjas agrármérnök

Holló József

ŐSEIM KEZE
Napégett, bütykös, vén kezek:
engem oly féltve fogtatok,
ti szerszámnyélen nyűtt tenyerek
óh, hányszor cirógattatok.
Hús mélyig berepedt ujjbegyek
kérgesre sikerült vigaszán
kényeztettetek: mint lágy szelek
a tavaszt, a május sóhaján.
Munkához szoktatott keménységen
eszméltem emberré magam,
míg kevés beszédű szegénységen
cipelt karotok álmosan,
mely vetett, aratott, asszonyt ölelt
s ma is még velük álmodok,
bár mindegyik föld-mélyű pihenést lelt
de köszönöm, hogy fogtatok.

Dr. Pázmándy László

A láthatatlan szél

Dr. Mayer Alajosra gondolva

A láthatatlan szél,
Becsukja majd a kertkaput.
Fodrozza vizek felszínét,
Majd észrevétlen tovafut.
A láthatatlan szél
Utánad viszi sorsodat,
Elfújja majd a szenvedélyt,
Mint ébredés az álmokat.
A láthatatlan szél
A Jács-völgyön is átfutott.
Repült a sok sárga levél,
Néhány hajadba is jutott.
Fogyatkozik a menedék,
Hűvösödik az otthonod.
És megkeres a kerge szél,
Eltűnteti a lábnyomod.
Halványodik a lámpafény,
A halk ima töredezik.
A láthatatlan szél,
Mint a halál úgy érkezik.
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Bükkalján,
Balázs Árpád zeneszerzővel
Kedves olvasóim! Ugye jól emlékeznek még a Kockásfülű
nyúlra? Nem lehet nem emlékezni, hiszen bejárta és ma is járja az egész világot, gyermekek sokasága nőtt fel rajta, és a felnőttek csakúgy élvezik, mint az apróságok. A fülbemászó zenét, amely kíséri őt kalandjaiban, és szorosan összeforrva léteznek, Balázs Árpád (B.A.): Erkel-díjas. Érdemes Művész, Köztársasági Elnöki Aranyéremmel kitüntetett, Magyar Örökség
Díjas, a Magyar Fúvós Szövetség alapítója és örökös elnöke,
számos rangos társadalmi elismerés tulajdonosa, zeneszerzőnk írta.
Hangoskodó! Biztosan sokaknak felcsillannak zenei emlékei,
szombatonként, a Kossuth rádióban hosszú évekig megszólaló műsorra emlékezve. Dr. Szedresi István, nyugalmazott orvos
ezredes, egy napon azzal a kéréssel fordult hozzám, elvállalnám-e kedves zeneszerző barátjának kíséretét azokon a rendezvényeken, amelyeket ő szervezett meg 2014. 06. 28-29-én,
Bogácson és Mezőkövesden. Örömmel tettem eleget a kérésnek, igen nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy a művész úr
kíséretének szerepét elvállalhattam.
Vártam a füzesabonyi vasútállomásra vonattal érkező, számomra még személyesen nem ismert művészt. Fiatalos lendülettel érkezett, a legközvetlenebb hangon köszöntött,
élénk kék szeme kedvesen csillogott, jóízű beszélgetésbe kezdett, pár perc alatt úgy éreztem, mintha évtizedek óta ismerném. Elindultunk Mezőkövesd Zsóry-fürdőre. Az autóban záporoztak a kérdések családról, gyermekekről, unokákról, foglalkozásról, munkahelyről stb. A főbejárattal szemben megérkeztünk a Rózsa Panzióhoz, ahol nagy szeretettel fogadtak
minket.
A panzió tulajdonosnője, Nyulászy Ottóné, Ágika, művészetrajongó és pártfogó, látta vendégül zeneszerzőnket. A
panzió berendezése igazi művészlélekre vall. A falakon Papp
János keramikus művész alkotásaiban, Macskássy Izolda festményeiben gyönyörködhetünk. Az étteremben, régi fényképeken, matyó népviseletben leányok, családok, kisgyermekek
képei láthatók. Az asztalok körül matyómintás, festett székek,
lócák, a falakon tányérok matyóvirágokkal díszítve, egy mesevilág hangulatát árasztják.
A személyzet udvarias, készséges. Ágika számtalan művésznek, így festőnek, írónak stb. adott helyet közönségtalálkozói
rendezvényeken, azonban még zeneszerzői találkozó sosem
volt a repertoárban.
Pár perc programegyeztetés után elindultunk Bogácsra,
ahová a XXII. Bükkvinfest keretében Hajdu Imre meghívására érkeztünk, aki a bogácsi Csáter Apó pince tulajdonosa, író,
számos szépirodalmi alkotása jelent már meg, s ő is közreműködött a pincesori Színészliget megvalósításában. Nemzetünk
nagy művészei ültettek itt egy-egy fát, megjelölve kis táblácskával, a művész nevével. Szépen gyarapszik a fasor, könyv is
készült az ültetőkről, pl.: Törőcsik Mari, Tordy Géza, Bodrogi
Gyula, és hosszú lenne felsorolni, kik ültették el a cseperedő
csemetéket.
Megérkeztünk a fürdőzőktől zsibongó, felújított bogácsi fürdőbe, ahol meghívónk éppen egy tréfás vetélkedőt vezetett,
keresték a borkirálynőt, a fesztivál szépét, amely címhez úgy
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juthatott a szép és bátor leány, ha teljesítette a lopóval való
borszívást, poharakba osztást és más „nehéz” feladatokat, valamint vállalta a lovon való felvonulást a fesztivál ünnepi menetében.
Míg ez zajlott, elmentünk ebédelni, ahol a művész úr pirított lebbencslevest rendelt. Mikor hozzákezdett az evéshez,
látom, bizony minden volt az, csak pirított lebbencs nem! No,
majd főzök én igazi pirított lebbencslevest poroszlói módra, csak jöjjön el hozzánk! Ekkor talált két, körömnyi tésztácskát a levesében, boldogan nevetve mutatta: na, ugye, van ebben igazi pirított is! Ettől kezdve, ha valami vidám helyzet adódott, csak egymásra néztünk és kimondtuk: pirított lebbencs,
és folyt a kacagás.
A sok strandoló között egyszer csak feltűnt egy szépséges
magyar vizslát sétáltató pár. Örömmel üdvözölték egymást,
mint jó barátok. Bemutatta őket, Miller Lajos Kossuth-díjas
operaénekest és kedves feleségét. Kiderült, hogy Miller urat
is lovaggá ütik majd. Még ebéd előtt sétálva az utcán, szintén
ismerősökkel találkoztunk, a mádi pincészet tulajdonosaival,
akikkel már több borfesztiválon élvezték egymás társaságát.
Még volt egy kis időnk arra, hogy megnézzük a bogácsi katolikus templomot, ami eredetileg az 1200-as években épült,
az idők folyamán csaknem földig lerombolták, most szépen
felújítva, egy dombtetőn, csodásan rendben tartott temető szomszédságában, Takács freskókkal díszítve, a település
gyöngyszeme.
A templomlátogatásból „Csáter apó” pincéjéhez érkezvén,
meghívónk bemutatta pinceborozóját, ahol jóízű beszélgetés kezdődött. Ámulva hallgattam, hogy Balázs Árpád milyen
hozzáértéssel beszél borokról, szőlészetekről, szőlőfajtákról,
itt tudtam meg, hogy már számos helyen borlovaggá ütötték. Beszélgetés közben elfogyasztottak 1-2 pohár finom bort,
megvitatták annak színét, zamatát. Vendégünk több borverseny zsűri-bizottságában is nagy szakértelemmel bírált el versenyzőket.
Közben a bogácsi kultúrházban gyülekeztek a borlovagok.
színpompás, bordóvörös köpenyeikben. széles karimájú, fekete kalapjaikban, látványos társaság voltak. Elindult a menet
Bogács főutcáján, zenekísérettel, peregtek a dobok, mazsorett
leányok táncoltatták botjaikat, virítottak a tardi asszonyok
színpompás ruhái, gyöngyös főkötői.
A füves téren felállított színpadon felsorakoztak a borlovagok, Csendesné Farkas Edit polgármester asszony, Tállai András államtitkár úr, országgyűlési képviselő, várták a ceremóniát. A leendő borlovagoknak különböző próbákat kellett teljesíteni: pl. bekötött szemmel kiválasztani, több pohár borból.
az illata és íze alapján, hogy fehér vagy vörös, milyen fajta a
bor. Miller Lajos elénekelt egy bordalt, nagy sikerrel. Zeneszerzőnk improvizált egy négysoros dalocskát, amit a bogácsiaknak ajánlott, azon nyomban meg is tanította azt a közönséggel, hamarosan együtt énekelte az összegyűlt vendégsereg a
frissen kapott ajándékdalt.
Megtörtént a lovaggá ütés, megkezdődött a vidám pohárköszöntések ideje. A tufakőbe vájt, kellemesen hűvös, jófaj-

Daragó Károly, a bogácsi Szent Márton Borlovagrend nagymestere lovaggá üti
Miller Lajos operaénekest, Balázs Árpád zeneszerzőt és Tóth István iskolaigazgatót
ta nedűkkel megtöltött hordókkal teli pincében újra találkoztunk a mádi pincészet tulajdonosaival, sárospataki csillagászokkal, és más jókedvű, szívélyes emberekkel. Véget nem érő
anekdotázással gyorsan repült az idő.
Az élményekben gazdag nap után visszatértünk vendégünkkel a Rózsa Panzióba, a reggeli, ismételt találkozásig elköszönve tőle.
Vasárnap regge a mezőkövesdi katolikus templomot kívántuk megtekinteni. Áhítattal léptünk be a templomba amelyet
csodás freskók díszítenek, egy matyó világ tekint ránk a magasból. Éppen keresztelő volt, gyönyörű kisbabát tartott karjában egy bájos, fiatal anyuka. Takács István festette a poroszlói templom álomszép freskóit is, kár, hogy ezt a szépséges,
értékes kincset nem kezelik megfelelő súllyal, igazán megérdemelné a műemlék templom a mihamarabbi felújítást, amíg
nem szenvednek a festmények végzetes károsodást! Rövid
séta után megérkeztünk Takács István freskófestő állandó kiállításához, ahol Korpás Károly tárlatvezető fogadott minket. A
művész úr csodálattal szemlélte a festő pompázatos, - a matyó
emberek életét, ünnep és hétköznapjait megörökítő - képeit. Elképesztő volt, mennyire érti a művészetet, a festészetet,
mintha annak is képzett mestere lenne. Olyan festményeket
láthattunk, mint a Kislegény pergőtűzben, Matyó Madonna,
Matyó Királynő. Leányának, Mártának képe előtt fotót is készített rólunk a tárlatvezető.
Megtekintettük a páratlan szépségű házasságkötő termet
is, ahol a falakat festmények borítják.
Ezt követően Mezőkövesd Hadas városrészében felkerestük
a Kis Jankó Bori múzeumot, ahol annak gondnoka még népdalokat is énekelt nekünk a matyó népművészet kincseinek
bemutatása után.

Délidőben a Rózsa Panzió kellemes, kerti éttermében ízletes
ebédet fogyasztottunk el, majd baráti társaságban jólesett a
kehelyben feltálalt, hűsítő fagylalt.
A hallgatóság között üdvözölhettük Pető Margitkát, Mezőkövesd díszpolgárát, költő és festőnőt Budapestről, Dorogi
Ferencet és feleségét, agyagszobrok készítőjét, felesége matyóbaba-készítő, életképek, kiállítások szervezője, Panyi Zoltánt, a mezőkövesdi fúvószenekar vezetőjét, B.Á tanítványát,
Drotár Gabriellát, a mezőkövesdi zeneiskola első igazgatóját,
Bollók Terézt, a Bp. Ill. kerületi patinás zeneiskola kórusvezetőjét, Sereg János művésztanárt, a miskolci Bartók Béla zeneiskola nyugdíjas igazgatóját, kórusvezetőjét, fuvolistát, B.Á. volt
főiskolai kollégiumi szobatársát.
Jelen voltak a mezőkövesdi televízió és újság munkatársai,
valamint vendégek Egerből, Kazincbarcikáról, Nyékládházáról,
Mezőkövesdről. Besenyőtelekről pedig Sarud volt körzeti orvosának, Dr. Szedresi Gyulának - aki 37 éves korában elhunyt
- özvegye.
Vendéglátónk, Ágika, megnyitójában köszöntötte a zeneszerzőt és a hallgatóságot, majd Dr. Szedresi István, mezőkövesdi öregdiák, a találkozó szervezője, beszélgetőtárs kérdéseire válaszolt a művész Úr, mesélt változatos életéről, iskoláiról, világjárásairól, konzervatóriumi diáktársairól, római tanulmányairól, ahol Ennio Morricone szobatársa volt. Majd
odaült a zongorához és virtuóz módon játszva megajándékozott minket egy kedves melódiájának előadásával.
Következett, Mozerné Horga Stefánia vezényletével, a
Szent László kamarakórus előadása, elhangzott B.Á. summásdalokból összeállított kórusművének egy tétele.
(folytatás a 16. oldalon)
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(folytatás a 15. oldalról)
Vincze Viktória nagy sikerrel adta elő B.Á. fuvola, zongora
szonátáját, zongorán kísérte Ambrus Kíra.
Kedves vendégünk is megköszönte Ágikának a szívélyes
vendéglátást, majd átadta neki és Dr. Szedresi Istvánnak, dedikált CD-jét, melynek címe: VARIATION FOR WINDS. Majd
nagy boldogságomra nekem is megköszönte, hogy ezen a
két napon végigkísértem, megkaptam tőle, kedves sorokkal számomra dedikált CD-jét, valamint Válogatott Életeim c.
életrajzi könyvét. B. Á. művei közül néhány: Szülőföldemen,
Kunsági betyárdalok - melyet kimondottan a kiskunfélegyháziaknak írt, és minden rendezvényen ez a mű hangzik el
a városban megnyitóként, ebben először szólal meg cimbalom, 9 B.Á. művet tartalmaz. Gyermekeknek írt, zenei témájú
könyv a Három „bölcs bagoly”. Baranyi Ferenc szövegkönyvére: Vádoló múltunk című operája.
Érdekességként megemlítem, hogy Virágim, virágim c.
művét lánykérésnek írta, Ágikának, leendő feleségének, akinek azóta is hűséges társa. Életének hitvallása: „Az élet értelmét nem keresni kell, az életnek értelmet kell adni.!”
Mióta kapcsolatba kerültem Balázs Árpáddal, annyira „megfogtak” művei, hogy egy-egy CD-jét számtalanszor
meghallgattam, olykor olvasás közben is.
Az élményekben gazdag nap után a füzesabonyi állomáson elbúcsúztunk vonatra szálló kedves barátunktól, a mielőbbi viszontlátás reményében. Azóta is történt több e-mail
váltás, melyekben szívesen emlékszünk vissza az együtt töltött két színes-kedves napra.
Dr. Árvai Judit

Dudás Sándor versei

Krúdy diófája alatt
Csáter Apónak
Olykor borongva kecskelábú asztal
recseg-ropog könyöklő bánatoktól.
Diófa árnya az, ami magasztal,
s néhány pohár. Csak attól láthatok jól!
Nagynéha még a bakkasztal hiányzik
ugyan, de rám talál a csend, a béke,
a benti béke itt, ahol nem játszik
velem borgőz, piások menedéke,
s nem gondolok a nyírségi buckával.
Egyet kérek hebegve és habogva,
s elhallgatok: négy deci bor szódával
s mócsingos borjúpaprikás, ha volna!
Érte Csáter az Isten áldást hint rád
s utódidra! S megköszöni Szinbád!

Némethi Lajos

Kürt harsan
Mohás Líviának
Rengeteget kellene még élni,
kevesebbet kellene tán félni,
csak beszélni, mesélni szüntelen,
daliás időkről, tiszta és bűntelen

Hajdu Ádámnak
Ülök, – diófa-árny takar el engem,

múltról, ifjúkorról, megélt
és sosem volt, csak regélt

a Gyűroldalt pedig bearanyozza

világról, amikor még jó volt
(istenem, nem tudtuk milyen jó!),

és szó, ami szó, – bevallom habozva –

s kortyolgatva a bogácsi óbort,
emlékezni: tán már elment a hajó,
de legalábbis – kürt harsan – indulóban;
mit hagytál magad mögött ? valóban
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Hamvas Béla
diófája alatt
a ballagó nap egyre hevesebben,–
rég, egyszer azt ígértem: agg-koromban
jegyzékbe foglalom, milyen borokkal
találkozunk utunkon. Bár gonosz van
elég e honban, s ok nélkül s nem okkal,
s tagadhatatlan ős-haraggal vallják:
pálinka-nép vagyunk, s ezt zengik egyre.

kell-e aggódnod múltad végett?
hol van az a tűz, mely már nem éget

Bor-nép vagyunk mi, s országunk bor-ország!

oly izzással mint régen?
a mára már elmúlt időben.

Ki nem hiszi, az vagy hazug, vagy gyáva,

Száz féle bor, de mind gyógyír a sebre!
és üdvözülni jöjjön el Bogácsra!

Autóstalálkozó Matyóföldön
A történet csak két autó (személygépkocsi) találkozójáról szól.
Tehát nem arról szól, mikor Old
Timer-ek, vagy Trabantosok, netán
Alfa Rómeósok találkoznak nagy
számban, csinnadrattával és boldogságban, örömben.
Nem, itt csak két autó találkozott
a Matyótáj mögötti parkolóban, s
nem volt csinnadratta, boldogság
és öröm. A találkozó pedig véletlen volt, de finom és nem folyt embervér. Csupán az egyik autó első
helyzetjelző és irányjelző kombinált lámpája lett a károsult, amikor
halk, diszkrét reccsenéssel semmivé lett.
A Volkswagen Golf hatvan év körüli vezetője lassan, de nem eléggé körültekintően tolatott ki a parkolóhelyről. Belenézett a jobb oldali, majd a baloldaliba, nem látott maga mögött semmit. Viszont
nem nézett a középső (fej fölötti)
visszapillantóba és így nem látta, hogy egy autó áll mögötte,
volánja mögött egy rémült, kedves arcú szőke nővel.
A lassú hátramenet közben megtörtént a találkozó, halk,
diszkrét reccsenéssel. A tolató hatvan év körüli férfi csak egy
lökést észlelt s azonnal tudta, hogy baj van! Leállította a motort, kiszállt és hátrament. A kombinált lámpa másik kocsi bal
elején apró darabokra tört. Viszont a kocsiban ülő, a volánt
vadul markoló szőke, kedves-arcú hölgy szeme annál kerekebben, döbbenten nézett a férfira.
Remegő lábbal a szőke, kedves arcú hölgy is kiszállt az autóból, hogy értékeljék a történteket. A hatvan körüli tolatós kedvű férfi amúgy férfias céltudatossággal, ingerültségét megfelelően kordában tartva azonnal nekiszegezte a szőke, kedves
arcú hölgynek az ilyenkor szokásos kérdést: hogy az ördögbe
került mögém? A hölgy (a szőke és kedves arcú) rezignáltan
válaszolt: – én mentem volna ki a parkolóból szép lassan és akkor Ön kitolatott a parkolóhelyéről, de én megálltam!
A férfi (a hatvan körüli) azonnal értett mindent, de hogy
mentse a saját helyzetét ekként riposztozott: – de Hölgyem, ha
látta, hogy én és a kocsim tolatunk, miért nem dudált egyet?
A szőke és kedves arcú hölgy ekkor őszintén (ami elég ritka
jelenség a mindenfajta színű és korú hölgyeknél) még rezignáltabban, sírásra görbülő szájjal (oh, milyen szép is tud lenni
egy szőke és kedves arcú, rezignáltam sírásra görbülő száj!) így
válaszolt: Uram, én akartam dudálni, de nem találtam, hogy
hol kell!
A férfi jól palástolt haragja menten elszállt, hiszen olvasott
ő már arról, hogy a női vezetők sokkal jobban vezetnek, óvatosabbak, nem száguldoznak, nem kockáztatnak (nem úgy,
mint a teremtés koronái!), viszont vészhelyzetekben sikítanak
egyet és nem tudják, hogy mit kell tenni. Hát, íme, itt volt az
eklatáns példa!

Fotó: Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft.
Summa summarum: a férfi (a hatvan körüli) elegánsan rendezte a kárt, mindent megtérített a szőke és kedves arcú hölgy
kárt szenvedett kocsijával kapcsolatban.
Amikor később, az utolsó kárrendezésnél kedvesen, mosolyogva elváltak, a férfi így búcsúzott a szőke és kedves arcú
hölgytől: Kedves Hölgyem, ha legközelebb kocsi nélkül találkozunk, sokkal kellemesebb lesz!
Öt év múlva találkoztak legközelebb, de már autó nélkül és
más körülmények között, véletlenül. A férfi (immár a 65 körüli)
az SZTK-ban várakozott egy olyan bajának orvoslására, amely
betegség ebben a korban menetrend szerint érkezik. Várakozás közben nézegette a sorstársait, s közben felfigyelt egy szőke, kedves arcú hölgyre, aki úgy mosolygott rá, ahogy csak
Mona Lisa tud.
Úgy somfordált a férfi (a hatvanöt körüli), hogy közelebb
kerüljön a szőke és kedves arcú, mosolygós hölgyhöz. Mivel
könnyen tudott kapcsolatot teremteni (valami ősi örökség
folytán), úgy alakította a helyzetet, hogy valami semleges, banális dolgot emlegetve szóba elegyedett a mosolygós szemű,
szőke, kedves arcú hölggyel.
Nem tudta, csak valami halvány sejtelem ébredt benne,
hogy a hölgyet valahonnan ismeri! Mikor kevéssel később rákérdezett: – Mondja, kedves Hölgyem, honnan ismerem én
magát? – a szőke hölgy kedvesen, bár kissé megrovó hangsúllyal válaszolt: – Hát nem ismer meg? – én voltam, aki nem
találtam a dudát, amikor a kocsimnak tolatott!
A férfi egy kicsit elpirulva, zavarát mosolyba rejtve megjegyezte: – Látja-látja, már régen megmondtam, kocsi nélkül találkozni nekünk sokkal kellemesebb, s közben arra gondolt:
milyen kár, hogy ilyen gyorsan múlnak az évek.
Gál Mihály
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A mezőkövesdi zeneiskola
megalapítója
KLIMA MIHÁLY
(1865-1921)
1865-ben a csehországi Rožnovban született osztrák állampolgárként. Hárman voltak testvérek (Vencel, Mihály,
Károly). Gyermekként került Bécsbe. Az osztrák fővárosban
járt középiskolába, ott végezte a Ludovikát is. A ludovikai tanulmányaival párhuzamosan a bécsi Zeneakadémián zenei
képesítést szerzett. Több hangszeren játszott, átlagon felüli
zeneelméleti felkészültséggel rendelkezett. Állítólag a hegedűjét Stradivari készítette. Zenei felkészültségének elismerését jelentette, hogy már a Ludovikán megbízták az intézmény zenekarának vezénylésével.
Első feleségétől, az előkelő származású Litéczy Máriától
egészségügyi okok miatt elvált. A második választottjával,
Dudás Máriával viszont csak 17 évi élettársi kapcsolat után
kötött házasságot. A hűséges asszony, aki öt gyermekkel
ajándékozta meg, Klima haláláig a háztartást vezette, utána szülésznőként dolgozott. (Szülésznőként Mezőkövesden
a Jászó-féle házban működött, Tibolddarócon pedig az egykori Halasi kúria közelében álló – már lebontott – házban.)
Nem katonai pályára lépett, hanem zenész lett. Klima kezdetben-Bécsben tanított, majd az 1880-as években Magyarországra költözött. Előbb a Józsefvárosi Zeneakadémia tanára volt, onnan Miskolcra került, ahol hét évig az 5. gyalogezred zenekarát vezényelte, játszott a Váradi Vencel zenekarában és zenetanfolyamot szervezett. Zeneakadémiai tanárként több nyomtatásban is megjelent művet komponált. Közülük egyik alkotásával megnyerte a millenniumi ünnepség
tiszteletére hirdetett zenei pályázatot. Szerzeményével, melyet a 100 tagú cigányzenekar adott elő, fogadták Budapesten Ferenc Józsefet.
A pályafutását nagymértékben meghatározta sajátos, új
utakat kereső egyénisége. „Klima tehetséges muzsikus, több
hangszeren kitűnően játszik, de nyugtalan alkalmazkodni
nem tudó ember”- olvashatjuk az egyik korabeli dokumentumban.
1897-ben Miskolcon 8 tanárral és több mint 100 növendékkel megalapította Borsod megye első zeneiskoláját. Háromévi sikeres működés után azonban iskola megszűnt,
mert Klima tekintélytiszteletet elvető magatartása miatt az
önkormányzat visszaadta az épületet a református egyháznak és a pénzügyi támogatást is megvonta tőle Egy ideig
még Diósgyőrben tanított és vezényelte az intézmény dalár18

Klima Mihály virtuális képe
(Jacsó Balázs grafikája)
dáját, de 1907-ben a vasgyári zeneiskolától is kénytelen volt
megválni.
Az első világháborút megelőző években magántanítványok vállalásával és komponálással próbálta eltartani népes családját. 1913-ban két olyan szöveget is megzenésített, amelynek kottáját az utókor megőrizte (Kossuth gyásza,
Gyászinduló.) Közülük a Gyászinduló c. zongorára és énekre
írt művet különösen a háborús esztendőkben szívesen játszották a pianisták és énekelték a kórusok. (A művet Herman
Ottónak, a neves természettudósnak ajánlotta.)

A megélhetési gondokkal küzdő Klima, aki háttérbe szorítása miatt italozni kezdett, 1913-ben, vagy 1914-ben került
Matyóföldre. Állítólag Gaál István főkántor javaslatára Zsóry
Lajos főszolgabíró hívta Mezőkövedre és bízta meg a zeneiskola alapításával. Klima emberi nagyságát mutatja és a zene
iránti elkötelezettségét igazolja, hogy a nagyközségi felkérést nem tekintette rangon aluli feladatnak. Jó partnerre talált a település polgárosodását szívügyének tekintő főjegyzőjében, Morvay Jánosban, aki széles körű kapcsolatait kihasználva segítette célkitűzésének megvalósításában. Kevés pénzzel és embert próbára tevő elszántsággal fogott a munkához.
Nagy erőfeszítéssel kifejtett tevékenységének eredményeként 1915. október 15-én megnyitotta a zeneiskolát Mezőkövesden.
A kövesdi zeneiskola is Klima magánintézménye volt. Itt a
képviselőtestülettől azonban - Miskolccal szemben - működtetésére szabadkezet kapott. Az intézmény számára kibérelt
a település központjában, a Fő- (ma Mátyás király) úton egy
zeneoktatásra alkalmas épületet, megvásárolta a feltétlenül
szükséges hangszereket (többek között pianínót, cimbalmot,
dobfelszerelést) és szerződtetett zenetanárokat. A tanítást 3
zenetanárral és 10-15 növendékkel kezdte meg. A tandíj havonként 10 korona volt.
A zeneiskolában hangszeres zenét és annak elsajátítását
megalapozó zeneelméletet tanítottak. Lehetőség nyílt magán- és karének képzésére is. Az oktatás az intézményben a

Klima elképzeléseit figyelembe vevő tanterv szerint, az ő módszerével és az általa összeállított tananyag (tankönyv, kotta,
gyakorlófüzet) segítségével történt. Az utalásokból arra lehet
következtetni, hogy Mezőkövesden is biztosítottak voltak a
városi szintű oktatás feltételei.
Tanítványokban nem volt hiány. Igaz a többségük értelmiségi családból származott, de a korabeli dokumentumokat (elsősorban plakátokat) figyelembe véve meggyőződhetünk arról, hogy találunk közöttük iparos, földműves, sőt cigányzenész famíliából küldött tanulót is. Az eredményes oktató-nevelőmunkájának köszönhetően a zeneiskolából több tehetséges zongorista, nagybőgős és cimbalmos került ki. Klimát dicséri, hogy a legjobb növendékekből szívesen hallgatott házi
zenekart szervezett. Tanítványai nemcsak az iskolai hangversenyeken bizonyítottak, hanem a nagyközségi rendezvényeken is. A legkiválóbb növendékei gyakori szereplői voltak a Piactéren tartott térzenének és a községi hangversenyeknek. A
zeneiskola diákjai nem kis mértékben járultak hozzá a Korona
Szálloda és Vendéglőben, a főgimnáziumban és az Úri Kaszinóban tartott hangversenyek sikeréhez. Klima nagyfokú szociális érzékenységét jelzi, hogy a tiszteletdíjak egy részét mindig felajánlotta karitatív célokra. Így többek között a főgimnáziumban ápolt sebesültek megsegítésére (1916), a középiskola épületében kialakítandó diákotthon számára (1917) és az
elszakított területekről menekültek anyagi helyzetének javítására (1921). A javaslatára szántak több időt a főgimnáziumban
a zenei nevelésre.
Felkarolta és önzetlenül támogatta a cigányzenészeket.
(Szükséges tarjuk megjegyezni, hogy a közvélemény sem Miskolcon, sem pedig Mezőkövesden nem méltányolta ezt a cselekedetét.) Tanácsot adott a komponáláshoz, segített lekottázni a szerzeményüket, ingyen tanította őket. Balogh Ernőnek, Borsod híres nótaszerzőjének több szerzeményét átírta
zongorára és „énekhangra”. Nem kis szerepe volt abban, hogy
Suha Balogh Dezsőnek több nótája, köztük Az őszi rózsák nyiladoznak c. dal országos hírűvé vált. Neki is köszönhető, hogy
Suha Antal gyermekei közül Dezső és József elismert zenei pályát futott be. Egybe csengenek ezzel Balogh Ernőnek emlékező sorai: „Nyesegette, javította nótainkat. Még a féltett hegedűjén is játszani engedett nekünk.”
Valószínű, hogy a megkérdőjelezhetetlen szakmai tekintélye hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Tanácsköztársaság idején vállalt szerepét megbocsátották neki.
1921-ben tüdővészben halt meg Mezőkövesden. 56 évesen, szegényen, megkeseredve, alkoholistaként távozott. Sokan kísérték utolsó útjára. A ravatalánál Bratis Kornél a Mezőkövesd és Vidéke Újság szerkesztője méltatta életútját, aki
egyebek mellett az alábbiakat mondta: „Sokan vannak, kik őt
nem feledhetik, s fájó gondolat annak, hogy akiket ő szeretett, azok közül sokan nem róhatják le ravatalánál az adósság
háláját.” Nem mindennapi tehetségének elismerését jelentette, hogy korának leghíresebb zeneszerzői ezüst-babérkoszorú
küldésével köszöntek el tőle. A babérleveleken többek között
Hubay Jenő, Kálmán Imre, Lehár Ferenc és Reményi Ede neve
volt olvasható. Koporsóját a borsodi prímáskirály, Suha Balogh
Dezső cigányzenekarának muzsikája mellett bocsátották le a
föld mélyébe. ( A zenekar a Lehullott a rezgő nyárfa c. nótát
játszotta, ez volt Klima kedvenc dala.) A nagyközség vezetése,
megkésve ugyan, de posztumusz díszpolgári cím adományozásával ismerte el a település érdekében kifejtett munkáját.
(folytatás a 20. oldalon)
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(folytatás a 19. oldalról)
Klima az igényes és színvonalas zeneoktatás alapjait teremtette meg Mezőkövesden. Halálával, egy sokkal többre hivatott tanárral, zeneszerzővel és karmesterrel lett szegényebb hazánk. A hagyatékából csak az Országos Széchenyi Könyvtárban megőrzött három szerzeményének kottája
és két Kossuth induló maradt meg. Stradivari hegedűje bátyjához az USA-ba „vándorolt”, kottái, tanítványaitól kapott zenélő óra és a tisztelői által küldött babér-ezüstkoszorú a „felszabadulás” alatti fosztogatásban megsemmisült.
Nem volt zenész, aki vállalkozott volna a munkájának folytatására. Felesége az iskolát eladta, mert a nehéz körülmények között élő család eltartásához kellett a pénz. Halálával
több, mint 30 évig megszűnt a szervezett zeneoktatás Mezőkövesden. Jogutódja, a ma is működő zeneiskola csak 1963ban nyílt meg.
Csehországban nagy zenészként tartják számon. Rožnovi
szülőházán emléktábla jelzi ezt. Jogutódja Klimáról először
2011-ben, a zeneiskola megalapításának 95. évfordulóján
rendezett ünnepségen emlékezett meg, melyet megtisztelt
a jelenlétével unokája Velenceiné Sárvári (Swarc) Judit is. A
mezőkövesdi sírját „felfedezése” óta gondozzák, de megérdemelne egy emléktáblát is.
Szlovák Sándor

Síremléke a mezőkövesdi temetőben. Egy emléktáblát is megérdemelne.
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Szomolyai Borbarátok Köre Legényegylet
A legény egylet megalakulása
A történetben vissza kell nyúlni szüleink, nagy szüleink örökségéhez, miszerint már gyermekkorban disznótorok alkalmával, nagyobb ünnepeken szüleink főleg a férfinép összejöttek
és borozgatás közben jó hangulatban daloltak mulattak. Gyermekként az elhangzott szép magyar nótákat, mint mondani szokás szinte az anyatejjel szívtuk magunkba. A gyermekévek gyorsan elszálltak a szakmai és középiskolai tanulmányainkat mind máshol végeztük. Többen az ének szeretetével szerepeltünk az iskolai és egyéb énekkórusokban. Majd jött a család a gyermeknevelés, a karrierépítés, az egzisztencia megteremtéséért folyó kemény munka. Így gyorsan elszállt 2-3 évtized a gyerekek kirepültek a családi fészekből és úgy éreztük valami hiányzik az életünkből. Bizony ez a hiány a társasági élet
a jó hangulat a közös éneklés öröme a Magyar nóta édes-bús
dallamvilága. Úgy gondoltuk, hogy apáink örökségét meg kell
őriznünk, minél több nótát meg kell ismernünk és tovább adnunk a fiatalabb korosztálynak. Mi alapító tagok alkalomszerűen pinceszeri összejöveteleken, bormustrákon kiegészülve
nóta és borszerető barátokkal poharazgatás velejárójaként nagyokat nótáztunk. Olyannyira jól sikerültek ezek a spontán ös�szejövetelek, hogy később már szervezetten egyre gyakrabban találkoztunk és pincepörkölttel barátságosabbá téve az
üdítően bánatmentes környezetet hajnalig szólt a szép Magyar nóta. Ekkor jött a vezetőnk ötlete miszerint alapítsuk meg
a nótakedvelő borászok „LEGÉNY EGYLETÉT”. Az ötletet tett követte, összehoztunk egy közgyűlést ahol lelkesen megalakítottuk a mi kis nótás-dalos egyletünket, amely az alábbiak szerint
működik.
Az egylet alapítója, vezetője: Daragó Lajos E.
Alapítás: 2008. május
Alapító tagok: Bóta László ált. helyettes, Daragó Lajos E., Ködös Ferenc, Farkas Gyula szervező
Az egylet irányítása: Az optimális működés érdekében 3fős
vezetés került megválasztásra a tagság 2/3-os támogatásával.
Vezetés feladatai: A vezető igyekszik biztosítani, megteremteni a feltételeket az egylet hatásos működéséhez. Össze
állítja, betanítja a nótacsokrokat.
Ált. helyettes: Szervezi, ellátja az egylet pénzügyi, gazdasági feladatait, Rendezvények, utazások pénzügyi feltételek
megteremtése. Támogatók körének bővítése, kapcsolattartás.

Szervező: Szervezési feladatok ellátása, rendezvények szervezése, előkészítése, koordinálása. Kiemelt feladata a szervezőnek a nótás, borszerető, bortisztelő Magyar ember testsúly indexének csökkenését erősen ellenző, szabadtűzön, bográcsban főtt, borral kísért, ételek gyakori prezentálása. (mivel,hogy
hála istennek szakképzett szakács az illető Úr)
Az egylet maximális létszáma 11 fő. Tagfelvételre csak abban
az esetben kerülhet sor, ha a létszám ez alá csökken. Új felvételhez két tag ajánlása szükséges minimális feltétel nótaszeretet,
ismeret,megfelelő életvitel, és az egylet szabályaihoz, céljaihoz
való alkalmazkodás pozitív hozzáállás.
A szervezet alaptőkéjét a tagdíj képezi, valamint adományok, támogatások.
Egyletünk három falun Szomolya, Noszvaj, Cserépfalun átívelő közösséget alkot, amely színesíti, változatossá teszi működésünket. Mind három községben rendszeresen fellépünk
falunapokon, pinceszeri bortúrákon, bormustrákon idősek karácsonyi rendezvényein. Érkeznek is bőven meghívások, amelyeknek lehetőségeinkhez mérten igyekszünk eleget tenni. Az említetteken túl elvittük jókedvünket, nótáinkat távolabbi helyekre is. Nevezetesen Kunszállás, Kiskunfélegyháza,
Császártöltés, Hajós, Eger, Novaj, Mezőkövesd, Tibolddaróc,
Bükkzsérc, Gönc ahol bordalainkkal sikereket arattunk, sok barátot szereztünk,jó kapcsolatokat kiépítve, melyet a jövőben
is ápolni szeretnénk. Nótaversenyeket szervezünk, vagy mint
meghívottak veszünk részt ilyen rendezvényen, ahol örömmel
mondhatjuk egyletünk válogatott csapata négy első és két második helyezést ért el szakértő zsűri előtt. Repertoárunkat, nótatudásunkat állandóan bővítjük, csiszoljuk, hogy a közönségünket, nótaszerető barátainkat veretesebb dalokkal, színvonalasabb műsorral tudjuk megörvendeztetni, kiszolgálni. Megalakulásunk óta már több mint 100 új dalt tanultunk be, melyből bőven tudunk meríteni a megfelelő alkalmakra. Örömmel
veszünk részt a közösségi munkában, a nóta próbákon, programok szervezésében, lebonyolításában, fellépéseken, hiszen
megszerettük az életünk részévé vált, örömünkre szolgál, ha
dalainkkal jó hangulatot, örömet tudunk szerezni. Ahogy lehetőségeink, egészségünk engedi a jövőben is szeretnénk még
sokáig csinálni, megélni ezt a felemelő életformát.
Daragó Lajos - Bóta László
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„Azért haltatok meg, mert mások
a halálba küldtek titeket”
Az I. világháború alatt regnáló pápa XV. Benedek volt. Tőle
származik a következő rövid, de tömör ars poetica a háborúról:„ az I. világháború Európa polgárháborúja önmaga ellen.”
Ez év nyárvégén vendégeim voltak és elvittem őket a környék nevezetességeihez. Így kerültünk Noszvajra. Megnéztük Síkfőkút szépségeit, majd a De la Motte kastélyt is.
A kastély emeletének jobb szárnyában az év aktuális eseményeként az I. világháború kapcsán kiállítás nyílt eredeti fotók, postai levelezőlapok, kiadványok gyűjteményéből.
Mit mondjak: engem megkapott, megfogott. Az ott látottak gondolkodásra, egyfajta lelki befelé fordulásra késztettek. Fotókról visszatekintő gyermekarcok, fiukat sirató
anyák, az embertelen körülmények, a lövészárkok, a sérültek és a halottak. Felkavart! - és rögtön jött egy kérdés– MIÉRT?? !!!
Bár elmúlt száz év a világháborút lezáró békediktátumok
eredményét ismerjük és a MIÉRT kérdése még mindig ott van
az emberi fejekben. Ma már tudjuk a nagyon egyszerű, de a
számomra elfogadhatatlan választ: a HATALOM- vágy, az érdekeltségi rendszerek, gyarmatok újrafelosztása - egyszóval
az - emberi gyarlóság. A négyéves háború végére az Osztrák-Magyar- Monarchia szétesett, a forradalom megdöntötte a cári hatalmat Oroszországban, a német területszerzési illúzió szertefoszlott. A győztes hatalmak által diktált háborút
lezáró feltételek már magukban hordozták a II. világháború
közeljövőbeli kitörésének lehetőségét.,- amint tudjuk, húsz
év múlva be is következett.
Az I. világháború előzményei 1870-71-évekre vezethetők
vissza, mégpedig a porosz-francia háborúra.
A napóleoni háborúk befejezése után az európai nagyhatalmak érdekszövetségbe tömörültek az Egyesült Királyság,
mint meghatározó hatalommal az élen. A Királyság ugyanis ellenezte, hogy Európát bármely hatalom is egyesíthesse. Ezért támogatta – és látta kevésbé veszélyesnek - „jóindulatú semlegességével”a Bismarck Németországának létrejöttét, mint a francia dominanciatörekvéseket, III. Napóleon
császárság részéről. A számításba hiba csúszott.
A 19. század végén a technika és a tudomány elért eredményeit miatt gyors ütemű termelés következett be. Ezzel
együtt járt a gyarmatbirodalmak nagyarányú növekedése is.
Új nyersanyag lelőhelyek megszerzése, piacok létrehozása
gyarmatosítás alapján – a nemzetközi politika fő célja a „birodalmi státusz” megszerzése volt.
Ezért volt hát az egész: a négy évig tartó embertelen öldöklés, pusztulás, pusztítás, emberélet kioltás.
A (casus belli) a közvetlen ok: Szarajevó csak ürügy volt
arra, hogy az Antant és a Központi hatalmak kirobbanthassák azt az új rendszerű és technikailag még nem ismert háborút, mely az I. Világháború néven vált ismertté a történelemben. Eredmény: 9.8 millió katonai halott, lo.o5 millió civil
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halott és 21,2 millió hadi sérült. A magyar adatok: 5,5 millió
hadköteles, ebből bevonult 3.58l ezer katona. Épségben hazatért 524 ezer fő, fogságba esett 833 ezer fő. 1.492.000 katona sebesült meg és 530.965 személy halt hősi halált. (adatok: internet)
Bogácson van egy 1930 évek elején felállított I. világháborús emlékmű. A történelem vihara, meg a 100 év egy kissé
megviselte. A Bogács Községért Közalapítvány részben pályázati, részben saját önkormányzati támogatással ezt az emlékművet felújíttatta a 100 éves évfordulóra. Az emlékművön
87 bogácsi név szerepel, a haza szeretete számukra mindennél fontosabb volt! Vannak akiknek még rokonságuk itt él, de
vannak olyanok is akikről már semmit sem tud az utókor, csak
annyit, hogy áldozat. Hajdu Imre író kutatómunkája révén
most vált ismertté, hogy Farmosi Józsefnek nem kellett volna
bevonulnia, mert visszeres volt a lába, de ő önként jelentkezett a frontra. Jankó Palóc Imre 1915. június l2-én esett el, miután a l3. század parancsnoka meggondolatlanul egy jól belátható terepen (krumpliföldön) fényes nappal vezette őket
csatába, ahol esély sem volt a túlélésre. Kozma Ferenc közvetlenül a rohamra hívó kürtszó megszólalása előtt tábori levelezőlapot kezdett írni szüleinek. A levél kezdetén még jó egészségről tudósit, majd az írást félbehagyva csatába indult, ahol
életét vesztette. A levelezőlap végén már más kézírás tudatja
a családdal Kozma Ferenc halálhírét.
Ilyen hadi levelezőlapokat láttam Noszvajon és gyerekarcú
fényképeket, akiket sohasem csókolt lány, nem élhették át a
szerelem érzését. Akik nem lehetettek apák, férjek és nagyapák sem. Ők az igazi hősök!
Bogácsi gyökerekkel rendelkező Mohás Lívia írónő az
„Oroszlános kert” c. könyvében ír az édesapja vitéz Mohás
Sándor, - aki szintén megjárta a háború poklát, - által elmondott történetekből. Ebből idézek:
„Molnár Ferenc képe látható volt akkoriban is a lapokban.
Az egyik felvétel sajtóhadiszálláson ábrázolta, valahol – bizonyára- a harcmezők tájékán. Ám inkább békés erdei tornácnak tűnt a környezet. Hajdonfőtt állt a képen, leeresztett szemhéjjal, jobb kézével előretámaszkodott, mint aki
szónokolni készül, és most „összpontosít” éppen, monokliját
nem lehetett látni, mivel azt a jobb szemén szokta volt viselni, és ez a kép a bal profilt adta, Karján Presse feliratú karszalag. Talán mert a katonazubbonyára pubisan kihajtotta az ing
nyakát,(fehér ing volt és széles gallérú), vagy mert félrefésült
haj ápolt volt s hullámos, talán a duzzadt, jól táplált arc tette,
de itt, ezen a képen és arcon semmi sem utalt arra, hogy ott
valahol az emberek fejlövést, haslövést, comblövést, tífuszt és
tetveket kapnak. És arra se, hogy apa (akit akkor még nem
Rózsainak, hanem Rozsovicsnak hívtak) pontosan egy esztendő múlva, a drótakadályokon fennakadt katonákkal szemben
ül, egy forró völgykatlanban egy olyan napon, egy éjjelen és
még egy napon át, túl a Tárgu-Ocna román állásoknál.

Ez év szeptemberében bevagonírozták a hadosztályt,
és Brassó - Kolozsvár – Szeged -Titel – Vinkovce – Zágráb
-Laibach – Görzön át, tizenhat nap alatt Doberdóba érkeztek.
Itt akkor már nagyarányú csapatösszevonások kezdődtek.
Hindenburg fővezér Below német tábornokot is ide küldte
hat hadosztállyal. Az osztrák-magyar hadsereg ugyanis legyengült, egymaga aligha tudta volna a nagy támadást sikerrel végrehajtani. Túl voltak már tizenegyedik és tizenkettedik isonzói csatán, augusztus 18-án 53 Cardona gyaloghadosztály támadott, és a támadást 34oo ágyú készítette
elő. Az olaszok akkor Tollmein és Görz között át is törték a
Monarchia csapatainak állását, 6-7 kilométert előrenyomultak, és Monte San Gabrielén – amit legnagyobb részt magyar
csapatok védtek – rengeteg magyar halott volt. Már-már úgy
látszott, hogy az olaszok bevonulhatnak Triesztbe, és teljességgel át fogják törni az osztrák-magyar frontot, s ekkor kérte IV. Károly király Hindenburg fővezértől a német tábornokok és tüzérség segítségét.
A Moharcia nagy támadása Below tábornok csapatainak
tüzérségi előkészítése után, október 2l-én indult, és az áttörés a Taglaimentó folyó irányában teljes sikerrel végződött:
15oo ágyú és l8o ooo fogoly jutott a győzők kezére. Innen
azután a Monarchia katonái, sok helyen zárt rendben, masírozhattak a Piavéig.

A következő nyáron, tehát 1918. júniusában itt, a megáradt Piave folyó partján, a hajnali támadás másnapján, három helyen átlőve – bár dr. Glück Nándor zászlóalj-főorvos által szerencsésen bekötözve – hevert
Rozsovics a felkelő napban, aztán a tűző déli
olasz napban, az estében az éjszakában, a
szomjúságtól kiszáradva, s többedmagával nem tudott átjutni a folyó túlsó partjára,
sőt kivonszolódni se a tűz alatt tartott sávból. Amikor egy szanitéc estefelé végre fölébe hajolt, majd melléguggolt a kulaccsal, akkor a guggoló embert egy repesz kettészelte s a szanitéc törzsének belseje ráömlött a
mozdulni képtelen katonára. A gyomor, a belek, azok tartalmával s a mellkasból lezuhanó
vér. Az öklendezés akkor a legrosszabb, ha
üres a gyomor. És Rozsovics akkor már régóta nem evett. Először is azért nem, mert hajnal óta feküdt meglőtten a tűz alatt tartott folyóparton. Minden mozduló testre lőttek, így
ha volt is a közelben ételhordó katona, az se
mozdulhatott.
Másodszor azért nem evett, mert az előző
éjjelt egy présházban töltötte a talpra állított
hordókra fektetett deszkákon, kötözés közben hol ájultan, hol ébren. Eltekintve attól,
hogy nem is tudott volna enni félholt állapotban – étel itt sem volt. Előző napon hajnalban
indult a támadás, három órakor. Előtte rumot
ivott meg feketekávét, de az izgalomtól enni
nem tudott. Ha jól számolunk, akkor mintegy
negyven-negyvenkét órája ezzel a rummal és
feketével élt, így üres gyomorral. Öklendezett
még sokáig, beborítva a szanitécből megmaradt részekkel és annak két leszakított karjával, várva az elszállításra, másnap hajnalig.
A kövér cserkészfiú ott a tornácon, a karszalaggal, a fehér
ingnyakkal és a félrefésült, hullámos frizurával – az újságfotó
szerint – legalábbis – nem látszott haditudósítónak. Pubi, aki
elvesztette nagykarimájú, árvalányhajas kalapját, s most ott
áll a cserkészparancsnok sátrának teraszán, várakozik valamire, félig szepegve, vagy valami miatt félig megsértődve. Noha
a Farsang-nak nagy volt a sikere. Bizonyára nem csökken ez a
siker 1918-ban sem, tehát Rozsovics folyón való kalandos átkelésének idején.”
A kastélyban nézegetve a kiállítást egy csoport érkezett, fiatalok is,nemcsak öregek. Mobil telefon, hangos csevegés, rágógumizás és rohamléptekkel el a tárlók előtt. Hát ennyit a
metamorfózisról!
Ennyire messze a 100 év, vagy.....? - nincs új a nap alatt, akár
most is mintha újra találkoznánk a fentebb leírtakkal? Már elfelejtettük?!
Istenem, hogy mennyit kibírtunk mi magyarok!
Szeretném írásomat azzal a gondolattal befejezni, amit a kuratórium elnök-asszonya íratott a koszorú szalagjára:
„Míg ember él a földön rátok emlékeznek, azért haltatok
meg, mert mások a halálba küldtek.”
Tényleg emlékezünk??!!
Szőkéné Tóth Katalin
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Kühne Katalin

Harangszó a hős ágyúöntő emlékére
Zsófi kinéz az ablakon, egyszerre nagyon jókedve lesz, amikor megpillantja a cinkéket, feketerigókat az orgonabokron. A
levelek kibomlanak, már látszik a virágok színe is, nyitogatják
szirmaikat. A sok napsütés miatt korán virágba borulnak a kiskertek. Hamar kibújnak az ibolyák, nárciszok, jácintok, tulipánok, gyümölcsfák virágai. Menyasszonyi fátyolban tündökölnek a cseresznyefák, barackfák, a természet mindenütt díszbe
öltözik. A tél idején kopár fák kizöldellnek, friss fűszőnyeg teríti be az árkokat, abban a pitypang sárgállik. 2014. márciusában még az északi oldalakon is pompáznak a kertek. Az emberek ásnak, gyomlálnak, elégetik a gazt, rendbeteszik házukat, udvarukat. Mindenki sürög-forog, a madarak is éjjel-nappal csicseregnek, a nyitott ablakon át ez kedves Zsófi fülének.
Hajnaltól alkonyatig egyre többször jönnek kiskertjükbe, csipegetnek a fűben, a tegnap esti eső után előbújt giliszták jóízű eledelt kínálnak nekik.
A rádióban hallgatja a híreket. Gábor Áron, a híres ágyúöntő tüzér ezelőtt kétszáz évvel született, 1814. november 21-én
Berecken. Eszébe jut, hogy családjával, barátaival ők is jártak
azon a vidéken, húsz évvel ezelőtt határozták el, hogy bejárják
a Kárpát-medence magyar lakta területeit, megismerkednek
azokkal a gyönyörű tájakkal, amelyeket hazánktól elszakítottak, az ott élő nehéz sorsú emberekkel, akik kitartásukkal, hazaszeretetükkel példát mutatnak a mai fiataloknak.
Visszaemlékszik arra az alkalomra, amikor Édesapja, Levente egyik vasárnap otthon volt. Ez ritkaságnak számított, mert
tanítványait minden vasárnap vitte túrákra. Talán ötéves lehetett, amikor egy őszinte beszélgetést folytathatott vele, ami
további élete során meghatározónak bizonyult.
Levente a könyvszekrénye előtt ül, könyvek, dossziék előtt.
Az egyik könyvet lapozgatja éppen. Így volt ez szinte mindig,
amikor rendezte írásait. Előkerül egy régen látott könyv, bele-beleolvas. Ilyenkor a család csendben marad: „Édesapa dolgozik, ne zavarjátok!” Kérdezni akar valamit, de nem meri zavarni édesapját az elmélyülésben. Inkább kihátrál a szobából,
és előveszi kedvenc mesekönyvét. Zsófi a képeket jól ismeri,
a nyomtatott betűket már el tudja olvasni. Bátyját, Petit utánozva tanult meg írni és olvasni, még tavaly. Sokszor mesélték
már neki ezt a mesét, kívülről tudja, nagyon szereti Misi mókus kalandjait. Misi a többi mókustól különbözik, emiatt kiközösítik, elkergetik. Az nyűgözi le a történetben, hogy Misi ennek ellenére mindig feltalálja magát, sok kalandot él át, a végén pedig, amikor hazajön a hosszú útról, mindenki örül és
szeretettel veszi körül. Ő is szeretne beilleszkedni, ügyes kislány lenni, aki mindig tudja, hogyan kell viselkednie, mit szabad és mit nem. Szeretné tudni, hogyan lehetne a gyerekek
és felnőttek között ilyen népszerűségre szert tenni. Az élet
nem ilyen egyszerű, a felnőttek mindig meghatározzák, mikor
mit kell tennie. Szülei szigorúan, de igazságosan nevelik őket,
nem tesznek köztük különbséget, szeretetükből egyformán
részesülnek. Ám az óvodában a bátyjával, Petivel példálóznak mindig, hogy bezzeg ő rendes, ügyes, okos, kitűnő tanuló, róla pedig pajkossága miatt rossz véleménnyel vannak, hiába igyekszik, más természetű, mint Peti, nem vívja ki az óvónők megbecsülését, szeretetét. Nem tud mindenkihez egyfor24
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mán kedves lenni, az igazságtalanságot nem tűri, azért, akit
bántanak, felemeli szavát, ezt az óvónénik nem szeretik. Nem
kedves, csak azokhoz, akiket szeret, mindig önmagát adja. Ez
sokszor nem elég.
Peti viszont nyitott, bátor fiú, mindenkivel megkedvelteti
magát, mindig a társaság központja. Zsófi inkább visszahúzódva él a tömegben, figyel némán, elraktároz minden mozdulatot, mondatot. Mindenkinek meg akar felelni, ezért próbál alkalmazkodni, hogy dicséretet csikarjon ki végre ő is, elnyomja magában érzéseit, ritkán szólal meg. Álarcot visel,
amit egyre inkább magáénak érez, énjét nem mutatja senkinek, magába fordul, túlságosan is alkalmazkodóvá válik, mindent lenyel, csakhogy elismerjék. Ez sem vezet eredményre,
így sem elég jó kislány. Valamiért mindig leteremtik.
Édesapja és bátyja – talán azért, mert elsőszülöttként mindkettőjük hamar felnőtt, önálló lett - , bárkivel bármiről tud beszélgetni, élmény őket hallgatni. Zsófi megszólalni sem mer,
attól fél, alulmarad ebben is, mint eddig mindenben. Csendes,
szemlélődő gyerek, félénk és bátortalan. Zsófi most sem lázad
fel, csak kioson a szobából csendesen. Egészséges önbizalomnak nyoma sincs benne, kiölték belőle a csúfolódó, szidalmazó szavak. Csak a barátaival tud feloldódni, ott egyenlők, szabadon szárnyalhat képzelete, mindent kibeszélhet magából,
nem neveti ki senki. Játszottak is sokféle szerepet, indiánok,
felfedezők, királylányok lehettek, végigélték a sok mesét, kalandos utazásokat tettek távoli tájakon – persze mindezt csak
négy- vagy hatszemközt. Ha idegen jött a közelbe, vagy felnőtt, ugyanúgy viselkedett, mint addig, meg sem szólalt.
Peti hat évvel volt idősebb, mint a húga. Ez természetesen
akkor még nagy korkülönbségnek számított. Nyaranta nagyszüleiknél, falun sokat voltak együtt az ott élő barátaikkal.
Egy ligetes erdő mellett laktak, az indiános játékokban két tábort alkottak, a lányoké az egyik, akik között voltak csinos, na-

gyobb lányok, szemben a másikban a nagyobb fiúk, akik szívesen játszottak még egy-két évig velük, hiszen a bakfis lányok
előtt növelte hiúságukat, önbizalmukat, hogy mindig ők győznek. Zsófi büszke volt Petire, aki az ellenséges indiánok főnöke, ő pedig a lányokkal harcolt csapatával. Peti ügyesen faragta meg a játékokhoz szükséges fa tomahawkokat, gyűjtötte
össze a környéken található sastollakat, libatollakat, amikből
a fejdíszeik készültek, ismerte a növények közül azokat, amelyek alkalmasak nedvükkel arra, hogy bekenjék vele arcukat a
harcok előtt. Kémiai szakkörbe járt, ezért tudott „puskaport” is
gyártani. Kidőlt fatörzs lett az ágyú, amelybe sárból gyúrtak a
fiúk ágyúgolyót. Jó tanuló lévén Peti tájékozott volt a hadi taktikák terén is, túrái során megtanulta a nyomolvasást, ügyesen
állította fel a lombokból készült wigwamokat is. Amikor egyetemre készült, rájött, hogy sokfelé kötelezhetné el magát, sok
tudományterület érdekli, de leginkább a kohászat, ezért ide
jelentkezett. Fel is vették, az egyetemi évek alatt hamar bekapcsolódott a tudományos kutatásokba, példaképeként tisztelte Gábor Áront, a híres ágyúöntő, hős tüzért.
De térjünk vissza Zsófira. Egy ideig olvasgatta kedvenc
könyvét, aztán újra odamerészkedett édesapjához és – láss
csodát - megszólalt:
– Édesapa, Te mindig ilyen okos voltál? Kisgyerek korodban
is kitűntél társaid közül? Sosem féltél, hogy butaságot mondhatsz? Hogy kinevethetnek?
- Kislányom, hogy kérdezhetsz ilyet? Senki sem születik úgy,
hogy mindent tud, sokat kell tanulni ahhoz, hogy okosakat
mondjunk. A tanárnak éveken át sok száz könyvet kell elolvasnia, hogy rájöhessen arra, mennyi mindent nem tud még. Az
a lényeg, hogy tudja, hol kell keresni, hogy még többet tudjon meg valamiről. A nagy tudósok szerények és minél többet
tudnak, annál inkább látják, mennyit kell még tanulniuk. Egy
tanár mindig tanul a tanítványaitól.
- Ha Te is tanulsz, olvasol, kérdezel, egyre inkább többet tudhatsz meg a világról. De soha ne légy dölyfös és gőgös, ha
megtudtál valamit, tanítsd meg a társaidnak, és add tovább
a tudományodat, de ne légy rá büszke, hogy tudod, mert neked lehetőséged volt azt megismerni, a másiknak mindig alkalmat kell adni arra, hogy ő is megismerhesse. Te csak egy lépéssel voltál előbb, mint ő, de le is maradhatsz mögötte, ha
nem használod ki a lehetőségeidet.
- Én sem voltam kisgyermekként okos, de igyekeztem magamba szívni mindent, ami körülöttem volt, hallgattam az
idősebbek történeteit, sokat olvastam, tanultam. Most sem hiszem, hogy okos lennék, esetleg többet tudok ma már, mint
hatévesen, de ez természetes. A nevetségességtől pedig ne
félj, mindenkit kinevethetnek, mindig találnak rá alkalmat,
hogy csúfolódjanak, ne törődj ezzel! Bízz magadban, Te sem
vagy buta, csak félénk! Merj megszólalni, hidd el, meghallgatnak! Csak az első mondat nehéz, a többi könnyen megy!
Zsófi igyekezett megfogadni édesapja tanácsát, rengeteget olvasott, igaz, továbbra is félénk maradt, de legalább belül tudta, hogy nem buta. Amikor bakfis lett, irigyelte társait,
akik természetesen forgolódtak a fiúk között, csacskaságokról beszélgettek, időjárásról, bármiről, ő meg sem mert mukkanni, félt, hogy kinevetik. Amikor első szerelme elvitte nagynénjéhez bemutatni, ott is csak ült csendesen, a kérdésekre
szűkszavúan válaszolt, de egy önálló mondat sem hagyta el
ajkát. Meg is lett az eredménye, a nagynéni butának titulálta.
Pedig nem volt az, korához képest elég sokat olvasott, szókin-

cse is nagyobb volt, mint társaié, csak éppen félénksége gátolta ilyenkor. Fecsegni, badarságokat beszélni nem akart, inkább hallgatott. A homloka mögé pedig nem láthatott senki,
így jogosan hitték, hogy borzasztóan buta.
Sok év telt el azóta, leérettségizett, majd munka mellett
elvégezte a könyvtár-népművelés szakot. Egyre inkább kimondta gondolatait, társai közül többen néztek fel rá, pedig
nem kérkedett azzal, amit tudott, továbbra is szerény volt.
Megfigyelte a körülötte élőket, sokat tanult tőlük. Szüleitől,
nagyszüleitől hallott történetek nagy hatással voltak rá, élettapasztalatuk segítette olyan helyzetekben, amikor neki kellett döntenie fontos kérdésekben. Édekelte a művészet minden területe, de leginkább az irodalom, hazánk történelmének kiemelkedő hősei, de a természet csodáiban gyönyörködve találta meg azt a feltöltődést, ami a hangyák közül a sasok
közé emelte.
Könyvtárban dolgozott, amit hivatásnak tekintett. Örült,
hogy a „kultúra templomában” az olvasók kéréseit teljesíthette, ha az értékeket közvetíthette. A könyvtárban pezsgő élet
folyt, koncerteket, irodalmi esteket, kiállításokat rendezett. Kialakult egy törzsközönség, az olvasók között számtalan barátot talált, akik elhozták gyermekeiket, később unokáikat is, szeretetük fényét hozzá. Hálát érzett az egyszerű emberek, a tudósok, elődei útmutatását, kitartását, hitét látva. Belőlük merítette erejét, hogy leírja gondolatait. Szerette volna megmutatni a nehéz emberi sorsú, elesett embereknek, hogy bármilyen
sötétségből, kilátástalanságból a mélyből felemelkedhetnek,
ha utat találnak önmagukhoz, embertársaikhoz. Azt tartotta,
hogy csodálatos a világ, benne az ember akkor is, ha pusztító
erők is működnek. Jobbá tehetik mikro- és makrovilágukat, ha
figyelnek egymásra, környezetükre.
A nagy gondolkodók mindent leírtak előtte, eleinte csak a
fiókjának írt, majd egy barátja tanácsára megmutatkozott egy
versével, majd első könyvével, ezt további öt önálló kötet követte. Megérintette lelkét egy-egy kisember sorsa, felháborították azok az események, amelyek az embertelenségről, ostobaságról, hazugságról szóltak. Írásaiban gyökereit kereste és találta meg, igyekezett arra, hogy utódai megismerjék
nemzetünk hőseit, legyenek büszkék magyar voltukra, hitre,
szeretetre nevelni őket, mint ahogy ő kapta ezt elődeitől. Szíve megtelt melegséggel, amikor gyermekeinek, unokáinak átadhatta azokat a morzsákat, amiket élete során szedegetett,
csipegethetik, ha majd innen eltávozik. Az volt számára a legnagyobb kitüntetés, amikor fiatal szerkesztők kértek tőle írásokat antológiájukba, akik gyermekei lehetnének. Remélte,
hogy a mag, amit gyermekei lelkébe ültetett, kicsírázik, hogy
fájuk magasra nő majd, mint a hegycsúcsokon a fenyők, törzsük egyenes, megrendíthetetlen lesz, nem törheti meg őket
semmilyen vihar.
Apai nagymamája, Georgina és nővére, Gréta Nagykárolyban született. Amikor már megnyíltak a határok és könnyebb
volt átlépni azt, gyakran utazott Petivel, később családjával,
barátaival Felvidékre, Kárpátaljára és a számára leginkább
kedves Erdélybe. Így, 1992-ben eljutott nagymamája szülőházához is. Csodálatos élmény volt ez, a róluk édesapjától hallott
emlékek felidéződtek, látva azt a kis zsindelyes házikót, ahol
ők felnőttek. Az erdélyi emberek kedvesek, vendégszeretők,
nehéz körülményeik ellenére mindenüket odaadják a hozzájuk érkező magyaroknak, rokonaikként bánnak velük, vágynak arra, hogy velük szót váltsanak.
(folytatás a 26. oldalon)
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Leventének erről a csodálatos vidékről közvetlen emlékei
csak a II. világháborúból voltak, a fronton szerzett tapasztalatokat, sajnos a gyönyörű hegycsúcsokra később már nem
juthatott el. Történelem- és földrajz szakos tanárként azonban mindennel tisztában volt, gyakran emlegette a havasok világát, a múlt nagyságait, élvezetes módon mesélt tanítványainak róluk, amit azóta is emlegetnek. A Gábor Áron
Kohó- és Öntőipari Technikumba 1953-ban került, Zsófi akkor lett első osztályos tanuló. Levente óráin a nevezetes évfordulókon megemlékezett híres fejedelmeinkről, hőseinkről, az éppen tárgyalt korszakba illesztette a művelődéstörténet kiemelkedő tudósait, művészeit. Egységben tanította a magyar- és egyetemes történelmet, egyúttal hazafiságra nevelte tanítványait abban az időszakban is, amikor „Rákosi atyánk”, ahogyan őt kellett szólítani, az internacionalizmus jegyében a múltat eltörölte, nagyjainkról nem emlékezhettünk meg. Így az 1848-49-es szabadságharc hőseiről sem
volt szabad beszélni, az iskolarádióban csak tizenöt percnyi
beszédet mondhatott a tanár, de azt is a kor ideológiája szerint úgy kellett tálalni, hogy utalni kellett Sztálinra, Rákosira. Ezt ő nem tudta megtenni, több órát szentelt a szabadságharc hőseinek, Széchényiről, Kossuthról, Bemről és névadójukról, Gábor Áronról is hosszan beszélt, a névtelen hősökről is, akiknek sírjai valahol idegen földön domborulnak,
nem lehet előttük tisztelegni. Buzdító lelkesedése átragadt a
diákokra, a megye több városában tartott beszédeit a bátor
szerkesztők közvetítették a rádióban is. Hazaszeretete a fiatalok lelkét megérintette, minden lehetőséget megragadott,
hogy hőseink életét példaképnek állítsa diákjai elé. Fennmaradtak írásai: földrajzi dűlőnevekről, pedagógiai nézetekről,
a Bükk hegység kialakulásáról, Miskolc történelmi és kulturális életéről írott tanulmányai, kisregényei, versei, túrák krónikái, harctéri naplója.
Zsófiék is tőle hallottak a nagyszerű fejedelmekről, művészekről, írókról, hős vitézekről. Családjával megismertette Erdélyt és az elszakított területek becsületes, tisztességes népének történelmét, a tájak gyönyörűségét. Tette ezt azért is,
mert büszke volt édesapjára, Andrásra, aki testvérével, Attilával turistaegyesületet alapított, a 19. század utolsó évtizedében. Utódai a Bükkben utakat neveztek el róluk. Bejárták
a Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt, a magyarországi Kék-túrát,
turistautakat jelöltek, menedékházakat építtettek. Levente
ezt a mentalitást követte, turista-dinasztia tagjaként továbbadta a természet szeretetét nekik, később unokáit is vitte túrázni.
Az Erdélyben élő szorgalmas emberek, hősök lelki erejükkel példát mutattak a háborúkban, de akkor is, amikor
Ceausescu vészterhes éveiben sanyargatták, kitelepítették,
börtönökbe vetették őket. Nem hagyták el szülőföldjüket,
ragaszkodtak hozzá, hazaszeretetük a sorscsapások miatt talán még inkább megnyilvánult, mint az Anyaországban. Kultúrájuk kincseit megőrizték, szívesen mutatják meg ezeket
az oda látogatóknak.
Zsófi és Peti barátaikkal felnőtt korukban jutottak el erre
a vidékre, de már gyermekkorukban is sokat olvastak róluk,
édesapjuk történeteit is megjegyezték, szívükben megőrizték emléküket. Amikor Háromszékre terveztek egy több napos túrát, Zsófi felidézte azokat az olvasmányokat, amelyek
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hős katonákról szóltak, így Gábor Áron életéről is sokat tudott. Az édesapja által gyűjtött könyvek között megtalálta és
elolvasta Orbán Balázs: Székelyföld c. monográfiáját, a történetek, de a képek is elvarázsolták. Már akkor szeretett volna oda eljutni, beszívni a havasi legelők, virágok illatát, vízesések, patakok csobogását, madarak trillázását hallgatni,
a hegycsúcsokra vezető keskeny ösvényeken járni, áfonyát
szedni, az esztenákon friss juhsajtot enni, a csodás sziklaormokra felkapaszkodó fenyőkben, a völgyekben elterülő kis
falvakban gyönyörködni, abban a templomban imádkozni,
amelynek kövein, padjaiban őseik nyomát lehet felfedezni.
Zsófi barátaival, családjával, kollégáival heteket töltött el
Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Horvátország vidékein. Jártak a
Radnai-, Görgényi-, Gyergyói-havasokban, a Gyimesekben,
a Mezőségen, Csíkban, a Hargitán, Brassóban, Udvarhelymegyében, a Küküllő mentén, Korondon, a Gyilkos-tónál,
Partiumban. Kanyargós, kátyús utakon vezetett útjuk, majd a
gyönyörű erdőkben, megálltak egy-egy hősi emlékmű mellett, múzeumokban, kézműves műhelyekben láthatták azokat az alkotásokat, amelyeket addig csak albumokban csodálhattak meg. Írók emlékhelyeit koszorúzták meg, olvasgatták a régi kéziratokat, igyekeztek kitalálni, kik láthatók a fotókon. Árpád-kori, középkori templomokban gyönyörködtek a freskókban, fafaragásokban, híres festők oltárképeiben.
Esténként családoknál aludtak, ahol rokonokként fogadták
őket.
Idén a háromszéki környéket fedezték fel. Áron kétszáz
évvel ezelőtt született meg a határszéli végvároskában,
Berecken. Éppen megszólalt a harang. Édesanyja, Judit ezt
jelnek érezte. Férje, István, a város főjegyzője örömmel kapta
karjaiba kisfiát, kinek égő tekintete azt ígérte, küldetése lesz
a világban. Megköszönte feleségének, hogy e gyermekkel
megajándékozta, remélte, hogy kis családja még sok évszázadon át él majd e szép vidéken. Itt nőtt fel a sokra hivatott
fiú, ahol a Kis- és Nagy Gelence patak folydogált, annak mentén gyakran kirándult apjával a hegyekbe, ott, ahol a Tusnádi-szoros fenyvesei borítják a sziklákat, szilaj patak zúdul alá.
Sokszor mentek fel a kb. négyezer láb magas Nagy Vártetőre.
Zsófi és társai megcsodálták a panorámát, ami eléjük tárult. Látszott Kézdiszék, szemben a Bodoki-havas a
Bálványosvárral. Hátul a Kárpátok karéja, a Botos, Bonyó feje,
Majkán és Zernye láncolata, ennek tetején vonult el hazánk
határa, itt régen a székely határőrök kommandóházai épültek.
A völgyből felhallatszott a falu harangja, Zsófit ez megihlette. Ide is illenek e szavak, Gábor Áron bicentenáriumán:
„Harangszó üzen este,
igét hirdet ércnyelve.
Élőket hívogatnak,
holtakat búcsúztatnak.
Templomba indul reggel,
Istent keres az ember.
Délben is keresztet vet,
amikor kenyeret szeg.
Ha a mezőn meghalljuk,
ott is térdre borulunk.
Felé száll imádságunk,
mélységes áhitatunk.

Kos nyakán kolompolva,
toronyban megkondulva,
vihart jelez, katasztrófát,
ellenséget lármafán.
Vészidőn félreverik,
erős szél fújja messzi.
Hangjára összetesszük
kezünk’ , fohászt rebegünk.
Kis harang cseng-bong a fán,
Istengyermek jő hozzánk.
Köszöntjük Megváltónkat,
világunk ajándékát.
Szívünk egymásért dobog,
csillag lángja fenn lobog.
Hozza felénk a reményt,
Istenünk szeretetét.
Találkozhatunk Vele,
fiúk az elődökkel,
ember a Teremtővel.
Egybeér Föld az Éggel.”
Erről a környékről, az itt harcoló székely katonákról is sokat
olvasott Zsófi 1, az alábbi részletek ragadták meg legjobban:
„Áront Csíksomlyóba vitték szülei, itt végezte el a gimnáziumot. Már gyermekként érdekelte a technika, a gépészeti tudományok, de tehetségét nem tudta kifejleszteni, mert
hamar Gyulafehérvárra sorozták be katonának, ahol a tüzérek munkáját tanulhatta meg. Innen Pestre, majd Bécsbe
ment, felsőbb műtani leckéket hallgatott, főként az ágyúöntést kisérte figyelemmel, jegyzeteket készített, tanulmányozta a német nyelvű kézikönyveket. Vele született zsenialitása
nem bontakozhatott ki, újabb 4 évre hívták be katonai szolgálatra. Ezután asztalosműhelyben dolgozott, tette a dolgát, újabb és újabb találmányok születtek keze alól, de ezeket anyagiak hiányában nem tudta megvalósítani. Rokonai,
ismerősei gúnyolták, hogy semmire sem jutott, hiába ügyes
ember, hasznavehetetlen dolgokkal foglalkozik. Ezt ő nehezen viselte, kedélybeteg lett. Elismerésre vágyott, de ezt nem
kapta meg...”
Ha nem jön Háromszék ellen Gedeon és Heydte, talán ismeretlen marad Gábor Áron neve. Így bebizonyíthatta képességeit.
„1848. novemberében egész Erdély elveszni látszott.
Csüggedés vett erőt az embereken. A dák rémuralom fénykorát élte, családokat irtottak ki, lángba borultak falvak.
Csak Háromszék nem hódolt meg, állt rendülelenül. Sepsiszentgyörgyre november 16-án gyűlést hívtak össze, ahol a
gidófalvi református lelkész, Nagy Ferenc szólalt fel: „Ha kell,
mind meghalunk, de meg nem adjuk magunkat!” - „Helyesen
mondja!” - zúgták mindenfelől. „A háborúhoz pénz, puskapor
és ágyú kell!” - mondja Dobai ezredes. A terem szögletéből
egyszerű zekeposztóba öltözött izmos, kerekképű barna székely férfi kért szót: „Uraim, hallom, nincs ágyú, nincs munició.
Én azt mondom, lesz, amennyi csak kell!” - Ki az? - kérdezték
többen, mire végigdördült a terem: „Éljen Gábor Áron!” - „Én
öntök ágyút, nem kérek többet, csak egy forintot, hogy a fülei vashámorba utazhassam és ott dolgozhassam. Ha mához

két hétre Sepsiszentgyörgy piacán hat ágyú nem lesz felállítva s ha azokkal a próbalövésnél célt nem találok, magam állok tíz lépésnyire elejébe céltáblául!” Kapott felhatalmazást
erre a munkára, de a környező falvak harangjait is odaajándékozták neki. Áron tervezett, vezette a munkákat. Rövid idő
alatt 64 ágyút öntött. Tüzéreket toborzott, élesztette bennük
a hazafiság tüzét. Tanított, tíz ember munkáját végezte. Energikus és tevékeny, benne fokozott mértékben volt meg az értelem, tehetség, találékonyság, lelkesedés, szabadságszeretet, akaraterő, ami a székely embereket jellemzi...
Amikor Heydte dragonyos főtiszt betörni készült Háromszékre, megperdült a dob, kibontották a zászlót, harsogó
énekszóval indult útjára a fegyveres nép. Az ellenség Földváron ütött tanyát, a székelyek Hídvégre vonultak, november
30-án. Egyszer csak a messze távolból dübörgő moraj zúgását hozta a szél, mely egyre növekedett. Mint a mesék segítő tündére, egyszerre csak közöttük termett Gábor Áron két
ágyújával. Egy dombtetőn állította fel, ő maga töltött, irányzott. A golyó magas ívben csapott az előrenyomuló dragonyosok közé, a második a dákok tömegén szántott keresztül. Az arcok megelevenedtek, mint a villamos áram, futott
a székely harcosokon végig a lelkesedés gyújtó szikrája. „A
miénk nagyobbat szólott, mint az ellenségé, miénk a győzelem!” - hangzott végig a honvédsorokon. Akik az ágyú körül voltak, elhalmozták szeretetük minden jelével, reá borultak, simogatták, csókolgatták. Csapatok alakultak és gyűltek
a szék minden partjára, élő védőfalak voltak, amelyeken az
ellenség nem tudott áttörni. Gábor Áron ágyúöntő bőrkötényét felcserélte a karddal, s rohant a vérmezőre. Elsők között harcolt, a hír szárnyára kapta, eljutott Debrecenbe, a magyar kormány székhelyére. Kiváló érdemei elismeréséül őrnagyi ranggal a székely tüzérek főparancsnokává nevezték
ki. Székelyföld 1848-49 telén a védelmi harcot megkezdhette és magát Bem diadalmas előnyomulásáig fenntarthatta.
Háromszék erejének egy részét Bem seregéhez csatolták, három hónapig Erdély megszabadult az osztrák-orosz hadseregektől....
1849. július 2-a dicsőséget hozott a székely fegyverekre, de
egyszersmind nagy gyászt a székelyekre. Gábor Áronhoz futár érkezett, hogy a kökösi hídnál az oroszok megtámadták
előőrsüket. Lóra pattant, mint a szélvész vágtatott. Mire ő és
ágyúi megérkeztek, már javában folyt az Uzon és Kökös között elterülő téren a csata. Felállította 36 ágyúját. Vértől piroslott a mező, ő a legöldöklőbb golyózápor között száguldott egyik ütegtől a másikhoz, hol biztatva, hogy korholva az
irányzó tüzéreket, vezényelve a tüzelést. A küzdelem hevében lova nyakára hajolva „fennebb, lennebb” szavakkal vezényel, irányoztat, s e percben jön a végzetes hat fontos ágyúgolyó s balkarjából, hónaljából és melléből egy darabot elsodorva nemes szívének lángját, nagy szellemének világát egy
pillanat alatt kioltotta. Csodás végzet! Az ágyúhőst, az ágyúk
nagymesterét éppen ágyú ölte meg. Csendben hátra vitték
holttestét, eltitkolták a katonák előtt halálát. A nevében kihirdetett vezényszó vitte fényes győzelemre a sereget. Később elhantolták, de a nagy támadás miatt nem tudták tiszteletüket tenni, újra a harctérre siettek. Az ellenséges katonák – akik addig nevét hallván féltek ágyúitól – most lovaikkal megtaposták a hantot, így álltak bosszút rajta, halálában
megszentségtelenítették. De áll újra a hant, amit azóta is sokan meglátogatnak.”
(folytatás a 28. oldalon)
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(folytatás a 27. oldalról)
Ezt azon az emlékezetes háromszéki úton olvasta fel társainak, akik néma csendben hallgatták Zsófit. Idén novemberben, amikor a miskolci Gábor Áron Művészeti Szakközépiskola /volt Kohó- és Öntőipari Szakközépiskola/ – ahol
édesapja másfél évtizeden át tanított — ünnepélyén abban
a megtiszteltesében részesülhet, hogy a névadójuk születésének 200. évfordulóján felolvashatja versét és ezt a megemlékezést.
Édesapja onnan, a csillagok közül letekint majd rá, és tovább segíti útján Zsófit és utódait, akik minden alkalmat
megragadnak arra, hogy nemzetünk hősei előtt tisztelegjenek.
„A hős2 tetemét az eresztevényi temetőben tették örök
nyugalomra. Sokáig jeltelenül állott a sír. 1892 óta díszes síremlék jelzi a helyet, ahol a legendás hős porai pihennek. A
szép emlék tervezőjét, Gyárfás Győző főmérnök hazafiságát,
ízlését és szakértelmét dicséri. Azóta soha nem hervad el a
koszorú rajta.”
Zsófi is elhelyezte mezei virágból készített csokrát itt,
gyertyát gyújtott. Elénekelték társaival a Himnuszt, a Gábor
Áron rézágyúja című dalt, de azt is, amit szintén ebből a kötetből olvasott - Gelencei Szőke Ambrus, Bethlen Gábor fejedelem hadakozásának egyik hőse a kard mellett a lantját
is használva írt és énekelt. Kemény József gróf közölte a költő bibliájának hátsó táblájára írt töredéket. Az ének Bethlent
dicsőítő leírásának egy része, a vers elé a lantos ezt írta: ‚Énekeltem ezt hajdan néhai Nagyságos jó Fejedelmünk táborában, az Thisza mellett’. Az ének pedig így hangzik: „Székely
föld/ Mindég zöld/ Hazám ott,/ Szívem ott,/ Jaj, be szép/ Székely nép,/ Székely név,/ Magyar ér/”. Ez az ének Gábor Áronról és a meg nem nevezett hős székely katonákról is szól. Dicsőségüket hirdeti e hant, maradjon fenn fényes életük emlékezetünkben.
Amikor Zsófiék beszálltak a buszba, és haza indultak, felettük az ég teljesen elfeketedett. Hirtelen iszonyú dörgés rengette meg az addig csendes vidéket, ami Gábor Áron ágyúit idézte fel. Húsz percig dübörgött a környék, a fellegekből
hatalmas cseppek ütögették a busz tetejét, villámok cikáztak. Annyi víz zúdult le rájuk, mint az őserdőben az esős évszak idején. A busz vezetője nem látott semmit, félrehúzódtak, megálltak. A vihar tombolt körülöttük, ők egymás közt
halkan beszélgettek az átélt élményekről. Zsófi arra gondolt,
hogy Gábor Áront és a többi székelyt - akik a két világháborúban hősiesen küzdöttek - és ezek között a gyönyörűséges hegyek között nyugszanak – siratják az égi hatalmak is,
e hantokra ültetett cserjéket öntözik, hogy emlékük az elkövetkező nemzedékek emlékében is megmaradjon, a fiatal
gallyak fává növekedjenek, hűs árnyékot adjanak.
A vihar elcsendesedett, a hegyek ormai fölött hatalmas szivárványhíd tűnt fel. Talán ez a híd összeköti majd az országokat, az emberiség a jövőben biztonságban, békében élhet,
gyarapodhat. Az utánuk következő nemzedékek számára
egyszer eljön az az idő is, amikor egymásra találnak a közös
célokért küzdők, nem hiába ontották vérüket a hősök. Szóljon e vidéken még sokáig a harang értük.
1. Székelyföld /Hankó Vilmos. Bp.: 1896, Lampel-Wodianer F. és Fiai
2. A Székelyföld leírása/ Orbán Balázs. Pest, 1868 - Bp. 1873.
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Ábrányi Emil

Él a magyar...
Fessétek bár sötétre a jövőt,
Mondjátok, hogy már torkonkon a kés,
Beszéljetek közelgő, hosszú gyászról,
Mély süllyedésről, biztos pusztulásról:
Engem nem ejt meg gyáva csüggedés!
Szentül hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el, s élni fog!
Többet ki küzdött és ki szenvedett?
Hiszen vértenger, temető a mult!
Vetettek rá halálos szolgaságot,
Irtották szörnyen.... ám de a levágott
Törzsek helyén még szebb erdő virult.
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!
Ki a saját pártos dühét kiállta,
Annak nem árthat többé idegen!
Hányszor harsogták kárörömmel: Vége!
S csak arra szolgált minden veresége,
Hogy még kitartóbb, még nagyobb legyen.
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!
Szükség van arra nemzetem, hogy élj!
Mert bár hibád sok s bűnöd sorja nagy,
Van egy erényed, mely fényt vet te rád,
S melyért az Isten mindent megbocsát Hogy a szabadság leghűbb véde vagy!
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!
Ha minden nemzet fásultan lemond,
S a szent rajongás mindenütt kiég,
S a büszke jognak minden vára megdől:
A te szabadság-szerető szivedtől
Új lángra gyúlad Európa még!
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar örökre élni fog!
Bízom s hiszek, míg Isten lesz fölöttünk,
Ki trónusán bírói széket űl!
És hogyha minden búra, bajra válik,
Romok között is hirdetem halálig,
Erős, nagy hittel, rendületlenül:
Legyen bár sorsunk még oly mostoha,
Él a magyar s nem veszhet el soha!
Szentendre 1920.
E vers elhangzott 2014. novemberében, a bogácsi
I. világháborús emlékmű újraavatásán, Szőkéné Tóth
Katalin tolmácsolásában

Veréb a terítéken

(Részlet az „Erdő mélyén, magaslesen” c. kéziratból)
A házunk előtt füves tér volt, gémeskúttal. Nyáron olyan magasra nőtt itt az illatozó, szép kamilla, hogy ha belehasaltunk,
ki sem látszottunk belőle.
A kút körül állandóan meglévő kisebb-nagyobb tócsákra
sárgacsíkos, haragos darazsak gyülekeztek, de jártak ide madarak is. Elsősorban verebek, néha gerlék is. Inni jöttek, aztán
röppentek tovább. Órákig tudtam itt lesekedni, ülni és figyelni a madarak mozgását, viselkedését. Tavasszal a fészeképítés
idején a fecskék is felkeresték a kút környékét, nyáron meg a
lepkék, a babosok meg a káposztalepkék.
Itt nőttünk fel. A téren.
Nem volt nagy a tér, talán harminc méter széles. Meg dupla ennyi hosszú. De a sárkányeregetésekhez, biciklizésekhez,
kergetőzéshez, labdázáshoz pontosan elég volt. Bíró bácsi velünk szemben lakott. Fúrómester volt. Kiváló szakember hírében állt, dolgozott is mindenfelé, még Mongóliába is eljutott.
Ott vizet kerestek és artézi kutakat fúrtak.
Tóthék laktak mellettünk. Tóth bácsi a vasútnál dolgozott.
Pályafelvigyázó volt, vagy valami hasonló. Ballagott a vasúti
töltésen, a sínek mellett, hosszú nyelű kalapácsával megkopogtatta őket időnként, és kész.
De leginkább a kubikgödrök akácfáinak árnyékában szeretett szundikálni. A felnőttek csak lankadtnak csúfolták, mert
nagyon lusta ember volt. Én féltem tőle, mert a sárkányozás
miatt mindig rámkiabált, hogy beleakasztom az ő villanydrótjába. A fia ötvenhatban kidisszidált, de gyötörte a honvágy és
öt év múlva, valahonnan Kanadából váratlanul, minden előzetes bejelentés nélkül csak hazaállított. Imádta a lebbencslevest. Amikor már itt járt a házuk előtt, az alacsony deszkakerítésen benézett, meglátta az udvaron söprögető édesanyját és
köszönés nélkül csak odaszólt neki:
- Anya! Van-e leves?
Tóth néni meg, mintha csak tíz perce látta volna utoljára
egyszem fiát, visszaszólt:
- Már hogyne lenne, édes kisfiam. A te részed mindig megvan -, s csak ezután borultak zokogva egymás nyakába.
Hej! Az a lebbencsleves! Meg a gombóta. Mert nálunk Mezőkövesden a tarhonyát gombótának hívják. Gombótaleves.
Petrezselyemcsutakkal.
Hát azért én is hazajönnék.
Vagy tán éppen azért nem mentem sehova.
Közvetlen szomszédaink Medvéék voltak. Molnárnak hívták
őket, de az asszony, Margit böhöm nagydarab, testes nagysága volt, s mivel minket – a két fiút – ki nem állt, elneveztük
medvének. Jaj, de utáltuk! Attilát, a fiát sokszor elnáspángoltuk, csak azért, hogy az anyját bosszantsuk.
Frici bátyám – aki két évvel idősebb nálam -, akkor már galambászott, azaz neki már „hivatalból” volt csúzlija, nekem
meg még csak úgy „sportvadászkodásból”. Ennek megfelelően a lőtudásunk is erősen különbözött. Frici kiválóan bánt
az ő „lövőgépével”, míg én bizony csak nagy ritkán találtam el
a célt. De lőttünk. Én mellé, de Frici telibe. Mármint a Medve

néni nagy, rózsás mintás, zománcozott vödrét, amikor ő húzta a vizet a kútnál. A gémeskút kezeléséhez kellett fizikai erő,
hát koncentrált is Medve, így nem láthatta, hogy merről jön a
lövés, azaz a kő, esetleg a rozsdás csavar, csak a zománclepattanó csattanást hallotta, no meg azt látta, hogy feldől az üres
vödör.
Micsoda boldog gyönyörűséggel tudtuk hallgatni a kerítés
mögötti bokorból a visító fejhangon való rafinált káromkodását! Jaj, de rusnyán szidta a Jóistent! Az álnok képmutatója! Vasárnap meg járt a templomba.
Hát, járhatott is, mert volt mit meggyónnia. Arról mi gondoskodtunk.
Szó, ami szó, a jófajta nyersgumi a szép ívű ágasfa, no meg
a használt cipő erős bőrnyelve igen nagy kincsnek számított.
Mert ezekből készült a csúzli.
A bevált, jól lövő csúzli meg hozzánőtt az emberhez. Azaz a
gyerekhez. De a csúzli, az mindig készült. Folyamatosan. Abból soha nem volt elég, abból mindig kellett tartalék. Azért
ugyanis bármit lehetett cserélni. Az maga volt a valuta. Sárkánymadzagot, galambfiókát – azaz fiókgalambot -, rossz kalitkát, egérfogót, madárlépet -, szóval akár a legfontosabb dolgokat is.
(folytatás a 30. oldalon)
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(folytatás a 29. oldalról)
A csúzli – nagyanyám szerint – a gumipuska, elválaszthatatlanul hozzánk tartozott. Nyár elejétől szeptemberig, ha
csak nem volt valami rendkívüli zimankó, nálunk volt, azt
mindig vittük magunkkal, mert arra bárhol, bármikor szükség lehetett, s ha nem akadt szükség, hát kerestünk. Ilyen
volt a Medve vödre ,a Helle Pezsa háztetőjén lévő villanyvezetéket szigetelő fehér porcelán, a Márton bácsi félvak lovának a fara, és természetesen minden macska.
Na, de az már vadászatnak számított.
Mert vadásztunk. Természetesen verébre. Több-kevesebb
sikerrel. Frici bátyám többel, én kevesebbel.
A tér végén Bubrikék laktak. Ők is ide jártak vízért. Bubrik
néni kiváltképp szeretett engem, nekem sem volt vele semmi bajom, kedveltem is, de aztán nagyon megutáltam.
No, persze oka volt annak, komoly oka.
Bubrik néni sokáig élt Angliában. Amikor hazaköltözött, jó
néhány érdekes, környékünkön nem látott, újszerű csecsebecsét hozott. Többek között volt egy olyan kis talpas likőrös pohara, ami félig volt valami színes, szép színű itallal, de
nem lehetett belőle kiinni, mert egy vékony réteg üveg azt
lezárta. Észrevehetetlen volt ez annak, aki először fogta a kezébe, aki először látta. Mindenre kapható, pákosztos, jó húsban lévő, gyomrát nagyon szerető, eleven de nagyon érzékeny lelkű, melegszívű, hatéves gyerek voltam.
Egy nyári délután édesanyám átvitt Bubrikékhoz, hogy
megnézzük kertjük virágszőnyegét, a virító kövirózsák garmadáját. Gyönyörű volt, minden színben pompázott. Eddig
nem is volt gond, ekkor még jól megvoltam Bubrik nénivel.
Ám ekkor került sor arra, hogy Bubrik néni nálam is bevetette azt a bizonyos likőrös poharat.
Tisztán emlékszem rá, hogy négyszer lendítettem azt az átkozott stampedlit, négyszer próbáltam kihörpinteni, mohón
kiszippantani a felém nyújtott kívánatos folyadékot. Már akkor csurgott a nyálam érte, amikor azt mondta:
- Ez a finom likőr az ilyen édes kisgyerekeknek sem árt meg!
Na, nekem megártott. Mert amikor a legnagyobb megdöbbenésemre negyedszer sem sikerült megízlelni a finom
anyagot, hát beledugtam az ujjam, s rájöttem a turpisságra.
A vénasszony meg gúnyosan kikacagott. Nem értettem,
hogy mi ebben a vicc. A bátyám is röhögött, talán drága
édesanyám is nevetett, de Bubrikné azzal az affektáló, nagyságos asszonyos, kárörvendő nyihogásával egy életre leírta magát nálam. Sose bocsátottam meg neki, s még ma is
belémmar a szégyen, a mélységes megalázás keserűsége, ha
az esetre gondolok.
Kora délelőtt volt, az éjszaka hűvös párájától még hideg
volt a fű, amikor csúzlimmal kezemben, mezítláb elmasíroztam a Bubrikék háza előtt.
A likőrös nagysága épp kilépett a kapun, és bűbájosan érdeklődött úti célom felől:
- Hova sétálsz, Lajcsika?
- Vadászni! – vágtam oda kurtán, de büszkén, és kétszer is
kihúztam a kézben tartott csúzlim gumiját, mintegy jelezve
azt, hogy itt nem babra megy a játék, s meneküljön, ki merre lát, mert töltött csúzlival közeledek. Majd folytattam: verébre.
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- Ha sokat lőnél, Lajcsikám, hozzál már egyet nekünk is, mert
Marci cicám nagyon szereti – tette hozzá nyájas kedvességgel
a likőrös.
A Márton bácsi lova farán és ehhez hasonló nagyobb célpontokon kívül én még semmit sem találtam el a csúzlimmal,
verebet meg főleg nem lőttem még, de az nem volt akadálya
annak, hogy magabiztosan meg ne jegyezzem:
- Délre itt lesz az ebéd, már szólhat is a macskának – és az egyre melegedő porcfüves utacskán hangtalanul tovacserkeltem.
Ahogy elfordultam Nagy Károly kovácsműhelye mögött, és
már majdnem elértem a Bimbó Ángyi nagytornácos házának
drótkerítését, az út porában önfeledten fürdőző verébcsapatot vettem észre. Hirtelen elragadott a vadászláz, a betöltött
csúzlit kihúztam és közéjük lőttem. És lássanak csodát! Édes jó
Istenem! Egy gusztusos gúnárveréb úgy felfordult, hogy szebben sem kell. Ottmaradt a porban. Szabályosan megijedtem.
Szuszogtam, néztem jobbra, néztem balra, hogy jön-e valaki, hogy látta ezt a hihetetlen esetet más is, majd kissé már
nyugodtabban, de lábujjhegyen odaóvatoskodtam, és két ujjal felemeltem az egyik gyufaszálvékony lábánál fogva életem
első lőtt vadját. Tiszta, jó lövés volt. Semmi vér, semmi szétszálló pehely vagy toll. Valószínű fejenkólintotta a kő, megnyugodtam, és innentől már egyik kezemben a zsákmánnyal,
másikban a gyilkos fegyverrel vonultam nagy büszkén végig
az utcán.
A másik utcán meg vissza. És ez így ment egész délelőtt.
Még akit addig soha életemben nem láttam, annak is mes�sziről köszöntem, hogy észrevegyenek, hogy ők is láthassák
az elejtett vadamat, s az örömtől sugárzó vadászábrázatomat. Csoda boldog voltam. Úgy jártam-keltem egy fél napot

a környező utcában, mint az a vadászember, aki néhány évvel ezelőtt egy hétig sétált Egerben a Dobó téren, nyakában
egy frissen lefőzött szarvasbika trófeával. Ez a bizonyos egri
vadász tizenöt éve járta már az erdőt puskával, de ez idő alatt
egyetlen őzet és két rókát lőtt összesen. Ám az egyik őszi estén, amikor vadászatból hazafelé autózott, Szarvaskőnél odaért egy balesethez. Egy autó elütött egy szarvasbikát, az autó
összetört, de a bika sem tudott elmenni, ott feküdt az árokban
nagy betegen, és még élt. Mivel zöld ruhájáról felismerték vadász mivoltát, megkérték, hogy a szerencsétlen vadat szabadítsa meg szenvedésétől. Megadta a kegyelemlövést, és övé
lehetett a trófea. Na, ezzel büszkélkedhetett ő, egy héten át a
nyakában cipelve, s mindenkinek megmutatva. Ismerek olyan
embert, aki mindennap elment a Dobó térre, mindennap gratulált a szerencsés elejtőnek, és mindennap jóízűen megitta a
három deci rizlinget, amit a boldog vadász fizetett neki a borkóstolóban, áldomásként.
Na! Így örültem én is a verebemnek.
Nem is volt nagy kedvem ahhoz, hogy a Bubrikék macskájának adjam, de ugyanakkor a büszkeség is dolgozott bennem,
hogy most láthatja az a gonosz asszony, hogy amit én ígérek
az úgy is van, az szent dolog, arra mérget lehet venni, az nem
olyan sötét, fondorlatos és gonosz dolog, mint az ő édes itala, amit odaad az embernek, azután meg gúnyosan kineveti.
A nagysága sipítozott az örömtől, amikor meglátta a szép,
hízott verebemet, és már ciccelt is Marcikájának. De a macska
is olyan affektálós incifinci volt, mint a gazdája. Farkát félkörbe kunkorítva, óvatosan, gyanakvóan közeledett, és számomra rendkívül visszautasító módon miákolt.
Odadobtam elé az akkor már kissé felfúvódott, fél napja
cipelt, borzas tollú verebet, csak úgy puffant az orra előtt a
vöröstéglából kirakott, keskeny járdán.
Azt vártam, hogy a macska mohón elkapja és elszalad vele,
de helyette ugrott egy nagyot ijedtében, visszahőkölt, és elszaladt hátra a virágágyások közé.
- Ha nem kell, hát nem kell – gondoltam mérgemben, mert
nekem akkor már megint a likőrös pohárka jutott az eszembe,
s már fel is kaptam a földről a verebemet, sarkon fordultam, s
amikor a kapuhoz értem, csak úgy félvállról, de jó hangosan
visszaszóltam, mert a matyó büszkeség feszített, és nem hagyhattam annyiban az esetet.
- Én meg a likőrt nem is szeretem! – s anélkül, hogy visszanéztem volna, elindultam a házunk irányába. Persze kíváncsi
lettem volna, nem is kicsit, hogy milyen képet vág a némber ehhez a kiszóláshoz, de hát nem fordulhattam meg, mert
akkor meglátta volna, hogy büszkeség ide, büszkeség oda,
de pufók arcomon legördült néhány kövér könnycsepp. Úgy
éreztem, hogy most aztán jól megmondtam a magamét.
Egyrészt a megkönnyebbülés, a megelégedettség, másrészt
a páratlan vadászsiker okozta katartikus öröm volt az, amely
túlcsordította a lelkemet, amely – valljuk be férfiasan – egyszerűen megbőgetett. A boldogság könnyei peregtek a szememből.
Meztelen talpam szinte nem is érte a földet, amikor benyitottam kapunkon, s megkönnyebbülten, maszatos képpel
bár, de tiszta lélekkel ültem a konyhaasztalhoz, s jó étvággyal
kezdtem el kanalazni a nagymamám főzte felséges zamatú,
mindenért kárpótló petrezselymes gombótalevest.
Áldott legyen érte az emléke is.

Drabon József

Közelítő karácsony
Elközelítő áldott karácsonyt,
most várjuk a Megváltó ünnepét,
fehér lepeltől ékes faágon
ott csillognak már kristály hópihék.
Ünnep, mindig hozott varázslatot,
hiszen eljött hozzánk Jézus király,
gyertyák fényével Ő hívogatott,
szerény létünk így sosem volt sivár.
Most megköszönöm Neked, égi Úr,
hogy oly sokszor teremtettél csodát,
emlékek garmadája nem fakul,
hő áramként mind lelkemen fut át.
Uram! Általad mindig él remény,
bús csüggedőnek te adhatsz erőt,
felőled sugárzik égi fény,
uralva végtelen teret és időt.
2010. november végén

Fridél Lajos
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Daruszögi H. Imre

Elmentek Ők a nyugtalan árnyak útján…
In memoriam Avar István et Sztankay István
Múlt év szeptembere óta gyászol a magyar színészvilág!
És gyászol mindenki, aki lelkében - akárcsak parányi oázisként - őrzi, félti, védi és élteti a magyar kultúra ama – boldogság – szigetét, amit színháznak neveznek.
Ez év szeptemberében – mindannyiunk döbbenetére és
mélységes fájdalmára – égi teátrumhoz szerződtetett a Teremtő a Nemzet Színészei közül kettőt is. Azóta nincs közöttünk Avar István és Sztankay István.
A halállal az élő kínzatik – írta Milton. S valóban, azóta mi
mindannyian búsulunk, mert hiányuk fájdalmas, az utánuk támadt űr betöltetlen. Ugyanakkor azt is tudjuk – s ez némiképp
enyhíti fájdalmunkat -, hogy odaát mindkettőjüknek nagyonnagyon örülnek az angyalok, ami esetükben igazán érthető. A
földről érkezett, kevés „angyalértékű embert” odaát az égben
megkülönböztetett szeretet és tisztelet övezi. Márpedig ők
mindketten itt a földi életben angyalértékű emberek voltak.

Mi bogácsiak mindkettőjükre nagyon büszkék vagyunk!
Büszkék arra, hogy e két ragyogó teátristát személyesen is ismerhettük; büszkék, hogy többször is találkozhattunk és kezet foghattunk; büszkék, hogy szót válthattunk velük országról-világról, s nem utolsó sorban arra is büszkék vagyunk,
hogy bogácsi borral koccinthattunk egymás egészségére.
De leginkább az tölt el büszkeséggel valamennyiünket,
hogy az általuk ültetett két fa (még most október végén is,
amikor e sorokat írom) ott zöldell a bo¬gácsi Színészligetben, s e „kezük által fogantatott” fákban ők mindketten továbbélnek.
Jó tudni, hogy e fák minden tavaszon rügyfakadáskor és
minden ősszel lombhullatáskor azt susogják nekünk: nem
haltak ők meg, csak előre mentek, s találkozunk mi még egymással egy másik dimenzióban.
Addig pedig e fák, e két piramistölgy a kapocs, a találkozási
pont Velük. Így történt ez most szeptember végén is (amikor

Sztankay István leheletfinom érintése nyomán 2012. tavaszán életre kelt a bogácsi földben, s növekvésnek indult a facsemete
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2009 tavaszán Avar István gondos mozdulatokkal lapátolta az életet adó földet emlékfája tövéhez,
hogy az minél hamarabb a talajba kapaszkodva gyenge hajtásokat hozhasson
a völgyben még nyíltak a kerti virágok). Ott, ennél a két fánál
vettünk búcsút mi bogácsiak Avar Istvántól és Sztankay Istvántól. A kultúra bogácsi barátai jöttünk ott össze emlékezni
(egy kis szekta, mert negyvennél többen nem voltunk), s virágokkal, mécses gyújtással, valamint néma főhajtással tisztelegtünk a hozzánk oly közelálló két színész emléke előtt.
Az Avar István által 2009-ben, Sztankay István által pedig
2012-ben ültetett fáknál a Szépre, a Jóra és a Vigaszra éhezők
kis csapatában Szőkéné Tóth Katalin, egy általa imaként elmondott vers erejével, Daragó Károly pedig a zene gyógyító
varázslatával enyhítette a hiány kínzó fájdalmát. Jómagam
a szavak erdejéből kerestem – mindannyiunk nevében küldött – köszönő és tisztelgő üzenetet, egyben némi gyógyírt
lelki békénkhez.
„A mi számunkra ez a két név, Avar István és Sztankay István,
nem csupán két személy azonosítója, megkülönböztetője. Jóval több annál. Mindkét név fogalom! A hit, a példa, a játék,
a tükör, az út, az élet – mind-mind ott volt, ott van összesűrűsödve e két névben. Varázslók voltak ők, mert ismerték a titkot,
amit a Teremtő bízott rájuk.
Nagy hit munkált mindkettőjükben. Hitték, hogy még a kóválygó felhőknek is kijelölt útjuk van, s nem szégyelltek beszélni a világ olyan dolgairól sem, mint a szénaillat, a templomi harangszó, a temető csendje vagy a ráncokba kövült küzdelem.

Mindig nyitva tartották szemüket, nagy erővel. Mindenre figyeltek, nagy erővel. Majd lehunyták szemüket és már csak befelé
figyeltek, nagy erővel. S attól a pillanattól megelevenedett az
Igazság a színpadon. Olyan volt ez, mint misén az Úrfelmutatás. Katartikus. Ilyenre csak a lélek papjai képesek.
Milyen érdekes! Avar István papnak készült, Sztankay István
édesapja pap volt. Pásztor – ahogy ő mondta. Hiteles emberek
– ezt már én teszem hozzá. Mert minden, amit megelevenítettek hiteles volt, mély, összetett tartalmú. Kiérződött belőlük a
lét összes érzelme, pillanata. Kiérződött a füstölt szalonna íze,
a fej melege, az esti sugárkoszorú, vagy az ölelő karokban őrzött boldogság.
Ma már minden csak volt. Elment körünkből a két varázsló.
Most már csak azt látom, hogy a messzeség ködén túl vándorolnak. Szakálluk kinőtt, hajuk borzas. A szemük már nem sugárzó kék, mint a messzeség. Nem beszélnek sokat és hangosan, csak mendegélnek. Néha meg-megállnak, néha meg dudorásznak. Olyan ez az egész, mint egy zenélő sóhaj.
Elmentek Ők a nyugtalan árnyak útján, s azóta mogorva,
üres értelmetlen lett minden. Mi mást tehetnék? Bo¬gácson
készült fényképüket felakasztom szobám falára, örök mécsest
gyújtok elébük és csöndesen a küszöbre ülök. Őszi szellő hozza felém azt estharangok dalát, és zokogásom ekkor imádsággá halkul.”
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Hetven éve történt

Hol vannak a katonák?
A Szovjetunió Vörös hadserege 1944. november 11-én,
pár napos hősi ellenállás után szállta meg Mezőkövesdet.
Erre a fájdalmas időkre emlékezve ápold és erősítsd a népek közötti barátságot, törekedj a nemzetek közötti békére,
hogy soha többé ne lehessen e tájon háború!
1955 őszén a temetőnk közepe táján az északi kerítés
mentén, 42 feliratnélküli, nagyobbrészt besüppedt gondozatlan sírhelyet számoltam meg. Ide temették a Mezőkövesdet védő magyar katonákat. Ekkor csak az alábbi két sírfeliratot találtam:
Itt nyugszik Czente Gyula honvéd, és Itt nyugszik Füzy János szakaszvezető és három ismeretlen társa.
A Szent László Plébánia anyakönyvi bejegyzésében az
alábbi magyar katonák haltak meg Mezőkövesd védelmében, akiket egyházi áldással temettek el:
Nagy János Mezőkövesd, Dohány u. okt. 15. 22 éves
Magyar János Kutas Szőrés-puszta, Somogy megye okt. 26.
34 éves
László János Iregszemcse Sári Puszta, Somogy megye okt.
27. 33 éves
Paray József tizedes Nagyszalonta, okt. 27. 47 éves
Élő Imre Fertőszéplak, okt. 29. 30 éves
Mohos István Budapest, okt. 31. 30 éves

A német katonák adatait az egykori sírfeliratok alapján
jegyeztem le:
Henrich Smidt
Hermann Beck
Johan Geyer
Traugott Haller
Hans Blanke
Rudolf Müller
Josep Osterried

született 1902
született 1904
született 1911
született 1916
született 1919
született 1924
született 1926

Orgoványi József Balassagyarmat Bajtner-puszta, nov. 9.
32 éves

Mezőkövesden 1944 október 24-től december 31-ig a halotti anyakönyvi bejegyzések alapján, a Szovjet hadsereg katonai
megszállásának és brutalitásának 53 polgári személy esett áldozatul.

Semetke József szakaszvezető Ipolyhidvég, nov. 10. 30
éves

1945 tavaszán Mezőkövesden háborús lőszerektől felrobbant és meghalt:

Füzy János szakaszvezető Gutorfölde Zalatárnok, nov. 11.
31 éves

Tari István

Ibolya u. 5.

12 éves

április 10.

Bíró József Mezőkövesd, Tisza István u. nov. 11. 30 éves.

Zelei István

Rózsa u.13.

14 éves

április 10.

Blénesi Balázs őrvezető Gyergyóalfalu, nov. 7. 23 éves

Bán István

Vilma u. 40.

16 éves

május 24.

Oláh Lajos Eperjeske, nov. 11. 22 éves

Barzsó István

Vilma u. 36.

14 éves

május 24.

Gulyás Sándor Jászárokszállás, nov. 11. 31 éves

Pázmándi István

Egri u. 4.

12 éves

május 24.

Reinhardt Mihály Békésgyula, nov. 11. 38 éves

Kovács Gáspár

Egri u. 6.

10 éves

május 24.

Szörényi Aurél zászlós Újpest, nov. 11. 24 éves

Török István (cipész fia) Egri u. 8.

9 éves

május 24.

Gránicz János Pereg, Pest megye nov. 11. 23 éves

Bán József mezőőr

Gáspár Mihály Mezőkövesd, Lövői u. nov. 15. 21 éves
Mezőkövesden fogságba esett nagyobbrészt erdélyi magyar katonákat a szovjetek sorra kivégezték és névtelenül
hantoltatták el.
A Mezőkövesd védelmében 1944 őszén elesett német
katonák sírjai, a magyar katonák sírjaitól balra, pár méterrel
arrébb volt. 1955-ben minden sírhalom végében, új feliratos
táblákkal ellátott sírkeresztet szúrtak le. Ez a bokrokkal, bozótokkal sűrűn benőtt terület volt, míg a magyar katonasírok gyepes területen voltak.
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Gr. Apponyi u. 54. 78 éves

július 20.

A II. világháború után Magyarország területén, a háborús
robbanóeszközök mentesítése során, 1945-től napjainkig
több mint 350 aknakutató tűzszerész katona vesztette életét.
A fentiekben felsorolt személyek többségükben
kényszeritett vagy ártatlan áldozatok voltak, az emberi gonoszság okozta II. világháború által.
Hajdu Ráfis János
egykori aknakutató tűzszerész katona

Emlékezzünk a régiekre!
„Emlék Édesapámnak, aki - bár nem volt valami nagy kötekedő, mégis az élet úgy hozta, hogy végigverekedte mind a két világégést.”
Emlékezzünk a mi „drága Ferenc Jóskánkra”, aki pályafutása alatt rengeteg kellemetlenséget zúdított az országunkra.
itt van többek között kettő, ami egészen megváltoztatta nemcsak a magyarok sorsát,de az egész világnak a történelmét.
Az egyik, a szabadságharcunk leverése, az orosz cár segítségével.miután megkapta Miklós orosz cár kétszázezres segítségét, és végre sikerült leverni a magyar szabadságharcot, kezét mosandó, mint Pilátus, (nincs új a nap alatt) teljhatalommal ruházta fel a kegyetlenkedéseiről hírhedt bresciai hiénát,
Haynaut, aki majd elvégzi helyette a piszkos munkát.
Nem is tévedett az osztrák császár, magyar királynak nem
nevezhető, mert már megtörtént a trónfosztása. A trónt, hogy
megtarthatta, köszönheti a nagyvonalú Miklós cárnak, aki
még az elején maga akarta vezetni csapatait, az utókor legnagyobb dicsőségére.
A második, amit úgymond:,”....mindent meggondoltam,
mindent megfontoltam, és hogy „...mire a levelek lehullanak...”,
jelszó alatt, a mi „szeretett Ferenc Jóskánk”, úgy belegabalyított egy szörnyű világháborúba, amit a sors fintora, Magyarország a Magyar nemzet még most is szenved. Pedig a levelek is
már 100 éve lehullottak!
Na, ebbe a hadakozásba került bele édesapám, megjárva
Isonzót, Doberdót és Piávét, összevonva: a poklok poklát.
Ez a nagy háború volt a világtörténelem legkegyetlenebb
háborúja. A nagyhatalmak a gyarmatosító éhségükben, felrúgtak minden szabályt, és bevetettek minden addig nem ismert technikát, vegyszert, gázt, amelyeknek még a hatását
sem ismerték.
Kegyetlen, állati öldöklés volt az biztos.
Na, végül csak hazakeveredett, és felment Budapestre, ahol a
megkezdett tanulmányait folytatta. Trianon után ott is maradt
volna, de közben elhúnyt az atyai nagyapám, és édesapám lévén a legidősebb fia, nagyanyám hazahívta Csomafalvára, segíteni a testvérei nevelésében.
Édesapám nem
akaródzott hazajönni, de a nagymama többszöri unszolására, és
a testvérei utáni
szeretet hazahozta.
Az
akkori
csomafalvi körülménye lehetővé
tették, hogy a gépészeti és gépkocsivezető ismereteit hasznosítsa.
A képzőművészeti
tevékenységét is folytatta,
úgy ahogy tudta,
az egyszerű falusi
Borsos Gergely festménye 1917. Doberdó házban, nem úgy

mint Budapesten,
ahol műtermet bérelt.
Különben a trianoni hazug és gyalázatos rablóbéke
tárgyalások eredményeként egyre nőttek az elégedetlenségek, mígnem végül is kitört az ún. II. világháború, ami nem is
egy külön háború,
hanem az elsőnek
a kódolt folytatása.
Így keveredett
bele egy újabb hadakozásba, otthon
hagyva a félkész
házat, benne édesBorsos Gergely festménye
anyámmal, és a két
1918. A Pó síkság
testvéremmel, a
nővéremmel és a bátyámmal.
Újabb poklok megjárása volt kilátásban. Besorozták frontról-frontra kerülvén a gépész tudása révén lett egy német
törzsparancsnok sofőrje.
Édesapámnak éppen elege volt az egész háborúskodásból,
de még el kellett tűrje a német tiszt arroganciáját.
Front ide, front oda, de az idő nem állt meg és eljött az előre
látott összeomlás, nem maradt más út, mint a visszavonulás.
Így vonulgattak vissza egészen Münchenig, ami azt jelenti,
hogy ez a tiszt hazavitette magát édesapámmal.
Ott az úton a megérkezés után kitessékelte apámat a kocsiból. Mondván: na, Gergely szabad vagy, mehetsz amerre
akarsz!
Édesapámnak volt valami megtakarított pénze, és vett édesanyámnak egy szép müncheni ruhát, ízlésesen becsomagoltatta, és ezzel a kis batyuval elindult haza Csomafalvára.
Így jődögélt hazafelé másfél éven keresztül, napszámosként
dolgozva egy kevés alamizsnáért, szállásért, az érintett településeken.
Mikorra hazaért, egészen átvedlett, fess egyenruhás katonából egy lerongyolódott csavargó civillé.
Az irataitól is meg kellett szabadulnia, nehogy Szibériában
kössön ki, ami akkoriban nem volt ritka eset.
A ruhájától, irataitól megvált, de a müncheni csomagot hűségesen szorongatva érkezett meg a családhoz.
Szebb jövő itt sem kecsegtette, pénze, munkája nem volt, a
házat is be kellett fejezni.
Jöttek a kemény munkásévek, a ház is épült, szépült, én is
napvilágot láttam, és láttam az édesanyám szép müncheni ruháját hátulról, mert az eleje egészen leszakadt a sok téglacipelésben...
Írtam e sorokat a jóapám emlékére a világégés centenáriumi évében, mindenszentek és halottak napján.
Borsos Tibor
Kács
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Takács István festményei

Ünnepi körmenet (színvázlat)

Templomba menők
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Menyasszony öltöztetés

