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A torony
ereje
- A tornyot messziről látni…
Még semmi más nem tűnik fel a
láthatáron, de a tornyot már akkor észre lehet venni.
A torony tehát iránytű, jel, s
egyben cél.
A torony embert jelent, embereket. Életet, közösséget, születést és halált, ünnepet, bánatot.
A toronyban harang szól.
Csendítve, kongón, zúgón, melyik hogyan beszél. A harang jelez békét, háborút, tüzet, vizet,
temetést, feltámadást.
A harangszó hív, a harangszó
elkísér. Tudja-e egyáltalán valaki, hány emberért szólt már a
harang? A toronyból messzire
látni.
A torony előtt tiszteleg a látóhatár is, tőle messzire húzódik.
A torony kitágítja az emberi teret. A torony, a harang, a templom nagyon sok emberben a reményt táplálja.
Menedék.
Helyt ad hitnek, szeretetnek,
vágyaknak. S teremt nem keveseknek megnyugvást. A torony,
a templom, a harang történelem, irodalom, építészet, képzőművészet, zene.
Maga az ember, maga a munka, maga az élet.

A „negyedik matyó település”: Dólya
A kereken száz esztendőre visszanyúló kapcsolat fonalát tíz
éve vette fel újra Dólya falu a magyarországi Mezőkövesddel,
ahonnan 1905-ben, első hullámban ide telepedtek a mai lakosok ősei. 2008-ban emlékhelyet avattak.
A Berettyószéplakhoz tartozó, a község Margitta felőli kijáratához közel eső falunak az országút két oldalán lévő fő-, és
még két kisebb mellékutcája, illetve mintegy kétszáz lakosa
van. Száz esztendővel ezelőtt matyóföldiek érkeztek az akkor
még lakatlan dombok közé, hogy új hazát alapítsanak maguknak. Erre emlékeztek vasárnap a dólyaiak, és egyúttal hármas
ünnepet is ültek: az említett mellett a Szent József tiszteletére felszentelt római katolikus templomuk búcsúját, és anyák
napját is.
Új honfoglalás
A főút menti templom előtt néhány árusnál lehetett mézeskalácsot és más holmikat vásárolni, az istenházába pedig többen bezsúfolódtak, mint a falu teljes lakossága. A jeles alkalomra ugyanis sok elszármazott hazajött, és mezőkövesdi vendégek is érkeztek. Az ünnepi szentmisét Jáger Károly mezőkövesdi plébános, prelátus celebrálta, szentbeszédet Guba
András piarista szerzetes, a gödi Piarista Szakiskola igazgatója
mondott. Történelmi alapú prédikációjában a magyarság vándorlásától, honfoglalásától érkezett el a matyók „új honfoglalásáig”, amikor új hazát alapítottak Dólyán. A matyók életerős
nép, hiszen „kálvinista tengerben” maradtak meg római katolikusnak, Dólyán pedig szlovákok, magyarok és románok között, mondta Guba András, emlékeztetve a szegény paraszti életmód és a hagyományos cifra öltözködés közti ellentétből fakadó szólásra: Hadd korogjon, csak ragyogjon! Maskara János helyi tisztelendő Rajna József apátot is köszönthette, akinek felmenői szintén a betelepült matyók soraiban voltak. A szentmise keretében gyerekek versekkel köszöntötték
az édesanyákat, majd az ünnepség a kultúrház szomszédságában folytatódott.
A „negyedik” matyók
Ott állították fel ugyanis azt az emlékművet, melyet Kiss Mátyás mezőkövesdi népi iparművész készített az évfordulóra. A
közelben készülő autópálya építkezésére igyekvő teherautók
dübörgése szolgáltatta az „alapzajt” a programhoz, az országút fél sávját pedig a résztvevők foglalták el, miközben meghallgatták Tállai András mezőkövesdi, majd Moldovan Eugen
berettyószéplaki polgármesterek ünnepi beszédét. Előbbi a
„negyedik matyó településnek” nevezte Dólyát Mezőkövesd,
Tard és Szentistván mellett, utóbbi pedig megköszönte a faluba Magyarországról érkező támogatásokat. Az emlékhelyet a
két polgármester leplezte le, majd Kiss Mátyás alkotó is szólt
pár szót, ígérve, hogy a mezőkövesdiek támogatására továbbra is számíthatnak a dólyaiak, akiket meg is hívtak augusztus
végére, Mezőkövesd városnapjaira.
Kitartottak az új helyzetben
Kocsis Lajos berettyószéplaki alpolgármester ünnepi beszédében megköszönte a mezőkövesdiek eddigi segítségét
(5000 kötetnyi könyv, kapu a dólyai kultúrház elé stb.). Pete
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A dólyai katlikus templom
István szenátor és Cseke Attila kormányfőtitkár-helyettes is
szólt, utóbbi méltatva a dólyaiak kitartását, tekintve, hogy letelepedésük után egy évtizeddel egy másik országban találták magukat… Az eseményen jelen volt még Szabó Ödön,
az RMDSZ megyei ügyvezetője, illetve helyettese, Kiss Sándor Elek, továbbá Adrian Miroslav Merka, a Romániai Csehek
és Szlovákok Demokratikus Uniójának parlamenti képviselője.
Neotonnal végződött
A Dólyán, a falu alapításának 100. évfordulóján tartott ünnepség érdekes csattanóval végződött: az énekes Kristóf Katalin és Milán állt a pár perccel korábban leleplezett és megáldott emlékhely elé, hogy a jelenlévőknek a Neoton Família dalaiból énekeljenek el néhányat.
Rencz Csaba

Dolyai matyók jelképes visszatérése
A múlt század elején levándorolt matyók nem gondolták, hogy lesz első világháború és lesz Trianon. Azt meg pláne nem gondolták, hogy évtizedekig
nem fognak tudni kapcsolatot tartani
az itthon maradottakkal.
Az új évtized közepén azonban minden megváltozott. Ahogy egyre többen mentünk ki ebbe a 170 fős faluba,
- ahol többnyire csak a Mezőkövesdről
elszármazott emberek utódai élnek, úgy épültek újra a rokoni, emberi kapcsolatok. Mára már igazi barátságok is
kialakultak, nem kis számban.
Nemsokára itt az I. Matyó világtalálkozó, mely június 15 és 21 között lesz
megtartva. A romániai Dólyára elvándorolt matyók leszármazottai jelképesen jönnek vissza. De nem akárhogy! 15
fő lovakkal és szekerekkel, úgy ahogy
őseik elmentek 110 évvel ezelőtt. Igaz
ugyan, hogy a lovak áthozatala a határon nagyon sok pénzbe kerül, mivel Románia még nincs benne a Schengeni
Egyezményben ezért lovakat mi biztosítunk nekik.
Több napot fognak Magyarországon tölteni. 17-én szerdán a déli órákban érkeznek meg a Hortobágyra, ahol
megkapják a lovakat, és mint elődeik pihenést tartanak. Közben látogatást tesznek a Hortobágyi Állatkórházban, és a környéken. Az éjszakai pihenés után másnap átlovagolnak szekerek kíséretében

A dólyaiak ravatalozó kápolnáját 2014-ben szentelték fel
A Fehér ló Csárdához ahol a második
pihenő következik.
Pénteken június 19-én a kora reggeli órákban indulnak meg Mezőkövesd
felé.
Szentistván felől fognak érkezni, áthaladnak a katonai úton, hogy a
Egerlövő felől érkezzenek meg a városba, mint elődeik. A főutcán a Szent
László templomig fognak végigvonulni, ahol ünnepélyes fogadtatásban lesz
részük. Akkorra itt lesz az - az 50 fő is aki

Dólyaiak szép határa...

autóbusszal jön Dólyáról, Margitáról,
Berettyószéplakról és csatlakozik a lovas felvonuláshoz. Délután közösen
megtekintik a kiállításokat, programokat. A busszal érkezők hazamenetel előtt meglátogatják még a Szépas�szony völgyet is. A szekerekkel érkezők
a másnapi programokon is részt vesznek.
A dólyaiak jelképes visszatérése bizony fontos dolog azoknak az embereknek, akik még mindig ízig-vérig igazi matyóknak tartják magukat. De fontos nekünk is, hisz sokat szenvedett
vértestvéreinknek egy kedves fogadtatás talán a legszebb üzenet, hogy nem
felejtettük el őket.
Úgy gondolom mindenki, aki végig
követi útjukat egy élménnyel lesz gazdagabb.
Ez csak az egyik eseménye annak az
egy hetes színes programnak, mellyel a
szervezők az I Matyó Világtalálkozó alkalmával a jelenlevőket szórakoztatni akarják. Lesznek kiállítások, könyvbemutatók, színházi előadások, elszármazott zenészek koncertje, matyó ételek főzőversenye, gyerekeknek mesevár, csárdás guiness rekord kísérlet és
még sok minden. A számos rendezvény
között mindenki talál majd az ízlésének
megfelelőt. Meleg szívvel ajánlom mindenkinek a részvételt.
Kiss Mátyás
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Dr. Pázmándy László:

Árva Dólya

Kár a múltban mélyre ásni,
bűnt és titkot megtalálni,
Mégis néha meg kell tenni,
nem lehet mindent feledni.
Börtönőr a múló idő,
hiába szöksz, megtalál ő.
Hosszú utad rövidebb lesz,
céljaidból mindig elvesz.
Te is érzed minden őszön,
hogy az idő foga őröl.
Ne az élet titkát kutasd,
életednek értelmet adj.
Ha az út végét is látod,
a célját is megtalálod.
Hiába lesz emlék-köved,
lehull arról vésett neved.
A csillagsors terád is vár,
látod fényét, de kihúnyt már.
Múltba ásott Matyó Dólya,
sorsvert múltunk hordozója.
Föld utáni éhség vitt el,
szülőföldről erős hittel.
’904-ben elődeink
szép reménnyel indultak mind.
Csecsemőtől aggastyánig,
sok család ment el Dólyáig.
Matyóföldről szép Biharba,
bekerültek a viharba.
Vettek elég silány földet,
szép reményből nehéz sors lett.
„Kalmárnak, - Matyó nem hihet,
lajttal vitt kutakba vizet.
Úgy mentek el a szekerek,
visszatérni szégyen lehet.
Erős lelkük volt és maradt,
büszkeség, konok akarat.
Úrtól kapott szép ajándék,
a hit velük volt, s jó szándék.
Ott a pusztán, senki földjén,
falu épült zárt közösség.
Maga ura akart lenni,
a sors-lépcsőn feljebb menni.
Megtartó és összetartó,
szépség előtti áldozó.
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Prózavers magyaros nyolcasba tördelve
Csirmazné Cservenyák Ilonának és Kiss Mátyásnak ajánlva

Várt, nyugalmas évek helyett
a háború becsengetett.
Aztán jött egy újabb vihar,
nem élte túl fele Bihar.
Szép hazánknak kétharmada,
lett a vihar áldozata.
Trianon egy fojtott sikoly,
nyugat arcán aljas vigyor.
Ez a múlhatatlan átok,
minden szívet ketté vágott.
Őriztek ők nyelvet, szokást,
építettek hát iskolát.
Növekedtek a hiányok,
kifakultak színes álmok.
Nem jártak be már Széplakra,
makacs Matyó így akarta.
Tanítójuk is magyar volt,
nem szívleltek idegen szót.
Elfogytak a Matyó ruhák,
mentek alapítók után.
Jutott öt év még a fényből,
újra magyar szép Erdélyből.
De beborult megint az ég,
elvitte – a vihar Erdélyt.
Történelem csúf színpadán,
árulóknak áll paraván.
Háborúkban átállóknak,
hazánk földjét elrablóknak.
Az árulók mit sajnálnak?
(hogy) nekik soha nincs bocsánat,
Gyilkosnak lehet kegyelem,
árulóknak nem, sohasem.
A román Impérium alatt,
a magyar ellenség maradt.
Duplán nehéz volt az élet,
hazát vesztett kisebbségnek.
Nem engedte a hatalom,
templom épüljön, oltalom.
Egyik Matyó kimérte hát,
saját földjén az alapját.
Évekig volt a küzdelem,
Dólyán nekik templom legyen.
Erős hit volt és akarat,
éjjel húzták fel a falat.

Építették saját pénzből,
az Úr segített az égből.
A hatalom határozott,
falbontásra ukászt adott.
Összegyűlt hát ott mindenki,
égiekhez fohászkodni.
A sok fogdmeg odakint várt,
hallgatták az imát, zsoltárt.
Hosszú volt a litánia,
estébe hajlott az ima.
Tető nem volt, s a csillagok,
erős fénnyel ragyogtak ott.
Szégyenükben a pribékek,
szép csendesen haza tértek.
Kitartó hit tetőt emelt,
így lett Dólyán felszentelt hely.
’89. enyhült a tél,
a diktátor csúf véget ért.
Saját népe ítélkezett,
fátylat tépni nem engedett.
Nálunk is volt sok akarnok,
rendszerváltó lett sok zsarnok.
Bagosi Józsefnek könyve,
Matyó Dólya hulló könnye.
Elfeledett, árva Dólya,
bekopogott virradóra.
Csirmazné és a Kiss Mátyás
a bezárt kaput kitárták.
Száz év után volt egy ünnep,
az utódok összegyűltek.
Küldöttség ment városunkból,
Jéger atya is velünk volt.
Polgármester, képviselők,
tisztelegtek Dólya előtt.
Adtak kaput és kopjafát,
amit faragott Kiss Mátyás.
Részt vettünk ott egy szentmisén,
amely halálomig kísér.
Jéger atya hangja zengett,
ott mindenki könnyet ejtett.
Több papos volt az a mise,
erősödött mindünk hite.

Álmomban néha visszajár,
Dólyán az első kézfogás.
Sorsszerű volt a döbbenet,
Egy Pázmándi nyújtott kezet.
Másikról semmit sem tudva,
hosszan álltunk ellágyulva.
Szavainkat elfeledtük,
s egymást csendben átöleltük.

Hódolat Dólyának!

Bukta Gyurka mindezt látva,
velünk jött egy áldomásra.
Akkor ott a falu izzott,
József otthonába hívott.
Hosszú volt a beszélgetés,
múltból családfa építés.
Pincéjéből temetőbe,
mentünk hárman tisztelgőre.
A jelenből kizökkentünk,
míg neveket böngészgettünk.
Múlt szólt hozzánk odaátról,
beszélt régen volt hazánkról.
Nem volt határ, nem volt vihar,
egy volt hazánk, egy volt Bihar.
Dólya nem vendég már nálunk,
testvérünk és küzdő társunk.
Faragó művész díszpolgár,
Kiss Mátyás követként szolgál,
Kötöz eltépett szálakat,
gyűjti a letört ágakat.
Állampolgárságot kaptak,
járt az elárvult magyarnak.
Másik feléért szívüknek,
Matyóföldre hazajöttek.
A kéttornyú templom előtt,
Mise után, hajadonfőtt.
Letették a magyar esküt,
megnyugodjon szívük, lelkük.
Epilógus:
Találkozó lesz a nyáron,
éljen bárhol a világon
Szülőföldről elment Matyó,
s távol élő leszármazó,
Matyóföldnek családfája
tört ágait visszavárja
110 éve a szekerek,
mentek, - most vissza- jöjjenek!
2015. február

Fridél Lajos grafikái
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Erdésznek születtem:
Dr. Kapusi Imre erdőmérnök

(Pápai Gábor Erdészportrék című készülő könyvéből)
II. rész
- Végül sikerült elvégeznem az egyetemet rendes időben,
öt év alatt. Aztán jött egy ragyogó időszak a kötelező hathónapos erdőtervezői gyakorlat. Olyan társaságba keveredtem,
ahol az egyik figuráns foglalkozásától eltiltott 56-os református pap, a másik meg büntetésből leszerelt 56-os tüzér ezredes volt. Ezeknek a figuránsoknak mindenhol voltak ismerőseik. Csengersimán dolgoztunk. A pap figuránsunk bevitt bennünket a parókiára: lett szállásunk, és minden este ettünk meleg ételt. A csapatban kiváló erdész kollégák voltak. Nagyon
sokat tanultam tőlük. Egyébként ma is a szakma csúcsának
tartom az erdőtervezést, kár hogy sokan nem veszik komolyan. Sajnos manapság a nyomtatványok kitöltése irányába
megy el ez a tevékenység is. A számítógépről nem is beszélve.
Az erdőtervezők a műholdfelvételekről nézik az erdőt, ki sem
kell menniük a terepre.
- A papírozás mindig idegesített. Akár mint kutatót, akár
mint magánvállalkozót. Sokat szenvedtem a nyomtatványok
miatt, különösen vállalkozóként. Vesztemre mindig olyasmivel foglalkoztam amire nem volt formanyomtatvány, ezért a
hatósági emberek nehezen tudtak kezelni. Sokszor kellett magyarázkodnom, megalázkodnom azért, hogy boldoguljak.
- A bürokráciát ma is a tett halálának tartom. Van Kácson
egy várrom. 2008-ban a Kácsi Hagyományőrző Egyesület tagjaival, a tulajdonos képviselőjének engedélyével, kitakarítottuk a várárokkal körülhatárolt területrészt, hogy a várromot
meg lehessen közelíteni, be lehessen mutatni. Kivagdostuk
a romok között felverődött fákat és cserjéket, és összeszedtünk 8 zsák szemetet. Nem tudtuk, hogy a várrom erdőként
van nyilvántartva. A takarítás után jól megbüntetett bennünket az erdőfelügyelet, mert tőlük nem kértünk engedélyt. Már
az ügyészségen és a rendőrségen is voltunk ebben az ügyben,
de még nem fizettük ki a büntetést. Elhatároztuk, hogy addig
kekeckedünk, amíg a büntetés el nem évül.
- Az erdőtervezői gyakorlat után a Hajdúsági Állami Erdőgazdasághoz kerültem. A Berettyóújfalui Erdészethez neveztek ki műszaki vezetőnek. Az egy fásító erdészet volt. Harminckét termelőszövetkezetet szakirányítottam. Félelmetes volt a
vele járó bürokrácia. 6-8 pecsét és aláírás minden űrlapon. Abban az időben még a Párt mondta meg hogy mi jó, mi nem
jó, de az ő aláírásuk nem szerepelt sehol. Én meg nem voltam
párttag és ha előzőleg nem beszélték meg velem a dolgokat,
akkor nem írtam alá. Rengeteg konfliktusom volt e miatt. Volt
olyan Tsz, ahol a fásítási pénzből borjúistállót építettek. A Mindenható Pártállam úgy segítette a TSZ-t, hogy az erdőre adott
pénzt átkonvertálta a mezőgazdaságba, hogy legalább nullára kijöjjön a zárszámadás. Én meg nem írtam alá az ilyesmit,
amíg felsőbb szintről rám nem parancsoltak. A Berettyóújfalui Erdészet csupa szedett-vedett emberből állt, csupa életművésszel, akik jóban voltak a kommunistákkal. Akiknek a
rendőrségtől kezdve minden, a hatalomhoz közel álló emberhez volt kapcsolatuk. Addig dumáltak, addig rágták a fülemet,
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Kapusi Imre az általa létesített arborétumban
hogy az erdészek becsületéről van szó, meg én a parasztság
gyermeke, nem tehetem meg, hogy nem lépek be legalább a
munkásőrségbe. Azzal a feltétellel vállaltam a munkásőrségbe történő belépést, hogy engem a hétvégeken békén hagynak. Megígérték, hogy így lesz, de hamar kiderült, hogy ők ezt
nem vették komolyan. A munkásőr jelöltségem ezért csak három hétig tartott, mert rájöttem, hogy a munkásőrség az egy
félkatonai szervezet, ahol a munkaszüneti napokon is adnak
őrséget, meg gyakorlatoznak is.
Már ott tartottunk, hogy egy bizottság előtt kellett volna
felesküdnöm, de nem tettem meg. Megmondtam, hogy azért
nem teszem le az esküt, mert engem becsaptak. Teljesen ledöbbentek, mert ilyen még nem történt velük. Utánam nyúltak a cég központjába is, meggyanúsítottak mindenféle rendszerellenességgel. Vissza akarták vonatni a vadász fegyver tartási engedélyemet is. Mondhatni megfagyott körülöttem a levegő. Éreztem, hogy számomra itt nem terem babér, ezért elmenekültem az Erdészeti Tudományos Intézetbe, ahová már
nem ért el a kezük. Tóth Béla püspökladányi állomásigazgató vett maga mellé tudományos munkatársnak, aki a Szolnoki
Erdőgazdaság főmérnökeként az ötvenes évek elején hasonlókat élt át, mint én. Egyszerre tizenhat helyen volt feljelentve
azért, mert csináltatott magának az irodájába egy fotelt, meg
vett egy írógépet, amit csak engedéllyel vehetett volna. Ezért
kiszekálták az erdőgazdaságból.
- 1968 elején elhagytam a berettyóújfalui darázsfészket, és
átköltöztem Püspökladányba, egy viszonylag nyugodt, intelligens környezetbe, tudós kollégák társaságába. Olyan emberekkel, mint Babos Imre erdész tudós együtt dolgozni nagy élmény volt. Vele sokat jártam a terepen, termőhely feltárásokon, és faállomány bírálatokon. Mint embert a tisztesség mintaképének ismertem meg. Nagyon szerette az ifjúságot. Én is
szerettem őt.

Tóth Béla állomásigazgató más ember volt. Ő keményen tartotta a gyeplőt. Kétségtelen lezserségemet minden áron be
akarta törni, és ki akarta hozni belőlem a szakmai maximumot.
Ezért állandóan kontroll alatt tartott. Néhány évig a püspökladányi vadásztársaság titkára voltam, és bizony a munkahelyemen is intéztem vadász ügyeket, meg jöttek is be hozzám a
vadászok. Ezt Tóth Béla nagyon nehezen viselte. Ráadásul Püspökladányban is volt egy kis problémám a munkásőrséggel.
- Vadásztársasági titkárságom alatt történt, hogy a püspökladányi munkásőrség parancsnokát a vadőrünk orvvadászat
közben tetten érte és azt a vadőri naplójába be is jegyezte.
Muszáj volt intézkednem. Fegyelmi vizsgálatot kezdeményeztem. A Fegyelmi Bizottság a vizsgálatot lefolytatta, a munkásőr parancsnok a vadorzás tényét beismerte én pedig a vadásztársaság nevében adtam neki egy írásbeli figyelmeztetést. Ez
volt a legkevesebb, amit hivatalból meg kellett tennem. Néhány nap múlva behívtak a járási pártbizottságra és jól ledorongoltak, mert szerintük szabálytalanul jártam el. A munkásőr parancsnokkal szemben az ő előzetes hozzájárulásuk nélkül nem lett volna szabad fegyelmi eljárást kezdeményeznem.
- 1980-ban, vagy 81-ben, már nem emlékszem pontosan,
volt egy üzemi balesetünk a talajvizsgáló laboratóriumunkban, amit a megyei munkavédelmi felügyelőségre be kellett
jelentenünk. Amikor az erre szolgáló nyomtatványt már elküldtük, akkor vettük észre, hogy rossz kódot alkalmaztunk.
Tévedésből azt írtuk be, hogy a laboráns meghalt. Akkor én
voltam az állomás munkavédelmi felelőse, de szerencsémre
nem én töltöttem ki a nyomtatványt, hanem Tóth Béla állomásigazgató. Azonnal kijöttek a munkavédelmi felügyelőségtől, hogy az esetet kivizsgálják. Jöttek hárman is. Amikor kiderült, hogy nem halt meg senki, kicsit megnyugodtak. De ha
már itt vagyunk mondták, csináljunk egy munkavédelmi ellenőrzést. Ezzel beindítottak egy olyan herce-hurcát, ami három
évig tartott. Biztos vagyok benne, hogy Tóth Béla állomásigazgató leginkább azért ment nyugdíjba, hogy ezt a herce-hurcát
a nyakamba varja. Így lettem állomásigazgató 1982-ben.
- Az állomás létszáma akkor nyolc fő volt. Az intézet összlétszáma viszont már meglehetősen felduzzadt. Ekkor kezdett
hanyatlani a kutatás ügye is. A központi pénzek apadoztak. Rá
lettünk kényszerítve, hogy pénzt csináljunk. Szerencsére akkor még a mi működési területünkön megvolt a gyakorlat részéről az érdeklődés az állomás kutató munkája iránt. A racionális földhasználat kapcsán megélénkült az igény a nyárfatelepítésekre. Szántók, legelők, gyümölcsösök, átalakultak
nyárasokká. Főleg az állami gazdaságoknak dolgoztunk. A kutatási eredményeinkre ők voltak a legfogékonyabbak. Sok KK
munkát végeztünk, aminek természetesen voltak pénzügyi
vonzatai is. Aki dolgozott, az némi jutalmat is kapott. Kutatási megbízási szerződéseket kötöttünk,termőhely vizsgálatokat végeztünk, rendezvényeket tartottunk. Rengeteget publikáltunk. Kezdtek bejönni azok az olasz, belga és más külföldi nyár - fűz klónok, amelyeket a Derecskei Csemetekertben
összegyűjtöttünk. Ez a gyűjtemény szolgáltatta az állomás kísérleteihez szükséges szaporítóanyagot, majd később az üzemi törzsültetvények nemesítői kiindulási szaporítóanyagait is.
Több száz hektár fajta összehasonlító kísérletet létesítettünk
és sok rendezvényt tartottunk. Úgy belebonyolódtam akkor a
munkába, hogy azóta sem tudok belőle kijönni. Mondhatnám
úgy is, hogy egyik napról a másikra „munkamániás” lettem.
- Amikor állomásigazgató lettem, több mindent megváltoztattam, amibe a szegény elődöm majdnem belebetegedett.

Átalakítottam az arborétumunkat. Azokat a fákat kezdtem kivagdosni, amiket még az elődöm ültetett, amikkel együtt öregedett meg.
Több Állami Gazdasággal kötöttem hosszú távú kutatási –
fejlesztési szerződéseket, ami hozta a pénzt. Más állomásigazgatók ezt nem merték megcsinálni. Például a Nyírlugosi Állami Gazdasággal kötöttem egy olyan szerződést, ami hét évre
szólt és egy nyárfa termelési rendszer kidolgozását, beüzemelését célozta, együtt sírunk - együtt nevetünk alapon. Ezt a
szerződést Keresztesi Béla főigazgatóm csak úgy írta alá, hogy
ha baj lesz őrá ne számítsak, de én biztos voltam a dolgomban. Aztán az 1996-os Nemzetközi Nyárfakongresszus alkalmával ennek a fejlesztésnek a bemutatása volt a fő téma, de
ezen a bemutatón én már nem vehettem részt, mert közben
kiszerveztek az intézetből.
- A nyolcvanas években valósággal dúskáltam a munkában
és a pénzben. Tizennyolc főre emeltem az állomás létszámát
és tizennyolcszorosára a megbízásos munkáink árbevételét.
Vettünk két terepjáró autót és egy mikrobuszt is.
Külön bankszámlánk és értékpapírjaink voltak. Keresztesi
Béla főigazgatóval nem voltam mindig jó viszonyban, időnként keményen kiosztott,de hagyott dolgozni.
- A rendszerváltás idején elkezdtem politizálni. Az első szabad választáskor választási bizottsági elnök voltam. Szűrös
Mátyásnak én adtam át az országgyűlési képviselői mandátumát. De bevállaltam más funkciókat is. Minden áron meg
akartam erősíteni az általam vezetett kísérleti állomást. Létrehoztam egy vállalkozói klubot. Zwack Péter gyakran megfordult nálunk. A „Napközben” című rádióműsor második adását,
ami a vállalkozóvá válás kérdéseivel foglalkozott, az arborétumunkból közvetítették. Forgatott nálunk a „Zöld Pont” című Tv
műsor is. 1990-ben összejöttem a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alapítvány kelet-magyarországi képviselőjével, akit rávettem, hogy az állomás telephelyén építsünk közösen egy állandó gyermektábort. Ez volt az első erdei iskola Kelet-Magyarországon. Még most is működik.
- A hagyományos kutatási feladatok mellett túrizmussal is
elkezdtem foglalkozni. Csináltam egy BT-t, amiből az intézetnek is jócskán volt haszna. Rendezvényeket szerveztem, különféle bizottságokat fogadtam. Még egy amerikai parlamenti küldöttség is járt nálam.
A város lakói számára megnyitottam az arborétumunkat.
Víztározót, teniszpályát, sétáló utakat építettem. A 407 hektáros szikkísérleti erdőkomplexumot is átvettem az erdőgazdaságtól, ami akkor nem volt kis dolog. Sokan ellenezték is ezt a
húzásomat, kezdetben még Tóth Béla elődöm is. Szerencsém
volt, hogy az új főigazgatóval Bondor Antallal jól kijöttem. Ha
Bondor egy kicsit erőszakosabb lett volna, akkor most a 4700
hektáros Ágotapuszta nevű természetvédelmi területet is az
Erdészeti Tudományos Intézet kezelné.
- Az állomás beosztott kutatóinak mindig biztosítottam a
kutatási lehetőségeket és az anyagi, tárgyi feltételeket. A sokfelé való beépülésem véd ernyőként szolgált nekik. Ez a biztonság akkor az intézetben máshol nem nagyon volt meg.
- Mivel a rendszerváltáskori nagy átalakulásban az erdőgazdasági vezetők kivártak, és nem nagyon aktivizálták magukat, egy csomó pénz megmaradni látszott a minisztériumban.
Örültek ha valaki jelentkezik rá. Én jelentkeztem. Nagyszabá(folytatás a 8. oldalon)
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(folytatás a 7. oldalról)
sú építkezésbe kezdtem. Minden épületünket felújítottam, és
még egy bemutatóházat is építettem. Az idő tájt bontottuk
le az arborétumban a villamos légvezetékeket, és lettek földkábelek. Kicseréltettem a telephelyi azbeszt vízvezetékeinket.
Az arborétum kilátóját is én építettem a város lebontott radar
állomásának állványzatából. Nem valami szép ez a kilátó, de
messzire el lehet látni róla, és olyan vasszerkezetből van, ami
még 300 év múlva is használható lesz. Ehhez is kaptunk támogatást a minisztériumtól. Üvegházat építettem. Létrehoztam egy kis csemetekertet is, és bekapcsolódtam a nemzetközi magcserébe. Viszont elkövettem azt a nagy hibát, hogy csak
a főigazgatóval, Bondor Antallal egyeztettem. Néhány középvezető ezért megharagudott rám. A feleségem többször figyelmeztetett, hogy nem lesz ennek jó vége, de nem hallgattam rá.
- Aztán egyszerre csak igaza lett. A haragosaim mind ellenem fordultak. Vagy nyolc fő kutatta két hónapon keresztül,
hogy milyen okkal lehetne engem fegyelmi úton eltávolítani
az intézetből, de nem találtak semmi olyat, ami erre okot adott
volna. Pedig nagyon igyekeztek.
A nagy építkezés keretében csináltattam vagy 3 km kerítést
is. Megszámolták, hogy hány darab szöget vertünk a kerítésbe, és összehasonlították a vásárlási bizonylatokkal. Mivel közben a BT is építkezett, azt hitték hogy oda is használtunk az állomás által vásárolt szögből.
A szögszámlálásnak az lett a vége, hogy jóval több szöget
találtak a kerítésben, mint amiről vásárlási bizonylatunk volt.
Nem akarták elhinni, ezért újra számoltak. Én tudtam, hogy jóval több szögnek kell lennie a kerítésben, mint amennyit az állomás pénzén vásároltunk, mert a BT is vett néhány dobozzal,
de nem árultam el nekik, had számoljanak. A több, mint két
hónapig tartó, minden részletre kiterjedő vizsgálat után megkaptam a szerintem már jóval előbb meghozott fegyelmi határozatot, miszerint visszavonták állomásigazgatói megbízásomat. Indoklás: „dr. Kapusi Imre a saját nevében, az intézetet
képviselve az Álomzug Bt.-vel bérleti szerződéseket kötött, a
bérleti szerződések joghatályos aláírására nem volt jogosult”.
Azt nem vették figyelembe, hogy ezek a szerződések a korábbi szerződéseknél lényegesen kedvezőbbek voltak. Nem vették figyelembe azt sem, hogy az intézet vagyonát több száz
millió forinttal gyarapítottam, hogy háromszor voltam az intézet kiváló dolgozója, és kétszer kaptam miniszteri kitüntetést. A fegyelmi határozatot megfellebbeztem, munkaügyi
bírósághoz fordultam. Sajnos a bíróságon nem nekem adtak
igazat. Sőt, kioktattak! Azt mondták, hogy egy közalkalmazottnak nem kötelessége a tevékenysége gazdasági előnyeit - hátrányait mérlegelnie. Ez csak a verseny szférában elvárás. Néhány hónap elteltével az állomáson a nemesítői részleget megszüntették, mondhatnám úgy is, hogy kiszerveztek
az intézetből. Belenyugodtam a sorsomba, és a hat hónapi felmondási idő lejárta után, 1994 végén elhagytam az intézetet.
Az még egészen gáláns dolog volt, hogy kaptam végkielégítést, mert megtehették volna, hogy nem adnak egy fillért sem.
- 1994 őszén volt az állomás 70 éves jubileumi ünnepsége. Akkor én már a felmondási időmet töltöttem, de még előadást és bemutatót is tartottam. Az általam épített bemutatóházban tartották az állófogadást, de oda engem már nem
hívtak be. Más aratta le helyettem a babért. Durva dolog volt
ez a kirekesztés, már csak azért is, mert éppen az állófogadást
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megelőző ünnepi ülésen jelentette be Püspökladány polgármestere, hogy a testület döntése alapján az 1994. október
23-i ünnepségen a várostól „Pro Urbe” kitüntetést fogok kapni. Ugyanígy jártam Ágotapusztával kapcsolatban is, ahol egy
műemlék jellegű épület felújítását megszerveztem. Összegyűjtöttem a pénzt, intéztem a felújítási munkákat, és az avatóra meg elfelejtettek meghívni.
- Hát igen, ilyen az élet! De én ezeken hamar túltettem magam, és nem lombozódtam le.
Úgy éreztem, és még ma is úgy érzem, hogy a kísérleti állomáson nekem továbbra is van tartózkodási jogom, mert az
nekem jár. Még 1993-ban vettem egy UAZ terepjáró kocsit
és szabad időmben kirándulgattam vele az állomás erdeibe.
A 4700 hektáros Ágotapusztába is kijártam, mert nem kis közöm volt hozzá. Annak idején részt vettem a természetvédelmi területté nyilvánításában. A rehabilitációs programját, a
felhagyott rizsföldek rekultivációját is én kezdeményeztem. A
Hortobágyi Nemzeti Parktól kértem ugyan engedélyt, hogy a
fokozottan védett területeket is látogathassam, de azt máig
sem kaptam meg. Ennek ellenére rendszeresen kijártam a területre. 2000 júniusában Kácsra költöztem, azóta nem járok
Püspökladányba. Azért az intézeti kapcsolataim nem szakadtak meg. Azóta is minden évben kötnek velem egy megbízási
szerződést, aminek a keretében fizetik a törvény által előírt nemesítői jutalékomat. ERTI kutatóként 15 nyár, 3 fűz és 1 szil fajta előállításában vettem részt. Ezért évente szoktam kapni néhány ezer forint nemesítői jutalékot.
- 1995-ben újra megszülettem, és létrehoztam az akác, nyár
menedzserirodámat. Ötvennégy éves voltam, tehát a legros�szabb korban ahhoz, hogy munkanélküli legyek. A családom
teljesen odavolt, hogy mi lesz velem. Mondtam, hogy ne sopánkodjanak, mert majd megoldódik a helyzetem. Bíztam a
kapcsolataimban, mert hiszen minden mindig kétoldalúan
működött, tehát ha akarom továbbra is működni fog. Fel is
tettem a kérdést azoknak, akikkel folytatni kívántam a munkát, hogy az Erdészeti Tudományos Intézet, vagy én. Nincs ide
is, oda is taktikázás. Határozott és magabiztos voltam. És ez a
magatartás be is jött. Volt olyan cég, aki kimondta, hogy neki
inkább Kapusi kell, és nem az intézet. Úgy gondoltam, hogy
azok a kísérletek amelyeket az üzemek területén létrehoztam,
azok az én szellemi tulajdonaim. Jó volt a kapcsolatom az Or-

szágos Mezőgazdasági Minősítő Intézet-tel (OMMI-val) is. Sok
hivatalos rendelet elkészítésénél segédkeztem nekik, és ezt
nem felejtették el. Amikor az akácnemesítési eredményeimnél kiderült, hogy a szelektált törzsfáim háromszoros növedéket produkáltak, mint a kommersz akác, sokan nem akarták
elhinni,csak amikor az OMMI is megerősítette. Így lett hiteles
a dolog.
Aztán voltak olyanok is, hogy a magán erdőgazdálkodók
meglátogatták a kísérleteimet. Ez nagyon jól esett, mert igazolva láttam, hogy jó úton járok. Vagyis ment a dolgom szépen, és azt a tanulságot vontam le, hogy előbbre jutottam,
mint ha az Erdészeti Tudományos Intézetben maradok.

Mezey István
grafikái

- Amit én az akácnemesítés terén egyéni vállalkozóként végigcsináltam, az nemzetközi viszonylatban is egyedülálló.
Igaz, egyenlőre még csak ott áll a dolog, hogy jönnek, rácsodálkoznak a szakemberek, azután elmennek, és minden marad a régiben. Vállalkozóként 12 akác plantázst létesítettem.
A legnagyobb plantázsom Napkoron van (6 ha.). A többiek
csak 1-2 ha nagyságúak, de már azok is termő korban vannak.
Nagy fájdalmam, hogy a platázsaim Magyarországon még
alig-alig hasznosulnak. Pedig az én akácom lényegesen többet tud, mint a kommersz akác. Van olyan törzsfám, amelyik
12 éves korára elérte a 32 cm –es törzsátmérőt és a 20 m-es
famagasságot. A plantázs komponensként hasznosított törzsfáim utódjai is lényegesen nagyobb teljesítményre képesek,
mint a kommersz akác. Az utódvizsgálatokba annak idején az
OMMI munkatársait is bevontam azért, hogy a különbségeket
ne csak én, ők is állapítsák meg a saját méréseik alapján. Meg
is állapították, el is híresztelték, de hiába. A gyakorlat eddig
még nem mozdult rá az én akácomra.
- 2001-ben mentem nyugdíjba. De ez nálam csak annyit jelentett, hogy lett egy kis biztos pénzem. Van három unokám.
Úgy tűnik, hogy tetszik nekik, amit csinálok. Valószínűleg közülük fog kikerülni majd a munkám folytatója is. 2000. óta vagyok bejegyzett erdőgazdálkodó. Kács és Tibolddaróc határában van 8,5 ha erdőm. Volt egy kis csemetekertem is, de a csemetetermelést 2006-ban abbahagytam. A kácsi lakóházam
körül van egy gyűjteményes kertem. Ebben a kertben őrzöm
az általam legnagyobbnak tartott hazai dísznövény nemesítő, dr. Barabits Elemér majdnem teljes életművét. Tiszteletbeli elnöke vagyok a Kácsi Hagyományőrző Egyesületnek. Az
egyesület keretében a kácsi értékek megőrzését, gyarapítását,
hasznosítását szorgalmazom. Oktatója vagyok a Kácsi Örs Vezér Erdei Iskolának. Bemutatókat és ismeretterjesztő előadásokat szoktam tartani az erdőmben. Van érvényes vállalkozói igazolványom, őstermelői igazolványom. Tagja vagyok az
Arborétumok és Botanikus Kertek Országos Szövetségének.
Tiszteletbeli tagja vagyok a Tibolddaróci Borklubnak.
2008-ban én rendeztem az évfolyam találkozónkat Kácson.
A tibolddaróci erdőmben rengeteg érdekesség van. Erről már
írtam egy rövid ismertetőt a Kaptárkövek részére is. Az ismertető megjelenését követően többen gratuláltak. Nyugdíjba
menetelem óta állandóan azon töröm a fejem, hogy mit kellene még csinálni. Aztán hogy hoz e pénzt, vagy nem, azt majd
az idő eldönti. 2003-ban létesítettem Kácson egy akác energiaerdőt, ami mára már ellátja tűzifával a három cserépkályhámat. Évi egy sort vágok ki,ami éppen elég. Vagyis az energiaerdőm működik. Ezzel évente egyhavi nyugdíjat spórolok meg.
Kácson most is parkosítok, alkotó tábort szervezek, honlapot szerkesztek. Egyszerűen nem vagyok hajlandó tudomásul
venni, hogy már 74 éves vagyok.
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Újabb fákkal gazdagodott
a bogácsi Színészliget
Bogácson, ez év április 18-án, szombaton ötödik alkalommal ültettek fát a Nemzet Színészei.
A Közösségi Házban kezdődő ünnepségen Csendesné
Farkas Edét köszöntötte a megjelent Nemzet Színészeit illetve hozzátartozóit. Az ünnepségen háziasszonyként
Császár Angelika, szereplőként Sajgál Erika és Kovács István színművészek működtek közre.
Ünnepi beszédet Hajdu Imre mondott.
Tisztelt Jelenlévők! Kedves Vendégek!
Ha valami, légyen az esemény, történés, bármi – ha először
történik meg, én úgy nevezem: kuriózum. Amennyiben másodszor is létrejön, megvalósul, akkor már érdekességnek hívom, mondom.
Ám ha harmadszorra is sor kerül rá – bizonyítva ezzel, hogy
a benne érintettek számára fontos, úgyis mondhatnám nélkülözhetetlen -, akkor a minősítésem újra változik, s akkor már
hagyományról beszélek.
Itt és most Bogácson ötödik alkalommal cselekszünk ugyanazt a jót, ugyanazt a felemelőt, ugyanazt az egyedit: Tisztelgünk: a művészetek emberhez legközelebb álló, az embereket
legjobban megérintő ága, a színházművészet előtt.
Ez a mai nap itt Bogácson ünnep. Ma mindenhol szombat
van, maximum pihenőnap, de itt Bogácson Ünnep! Mert mi itt
jelenlévők közösen akarjuk, hogy ünnep legyen!
Mi az ünnep? A definíciót illetően Sajgál Erika művésznő az
imént az ünnep témakör legnagyobb szakértőjét, Márai Sándort idézte: „az ünnep a mély és varázslatos rendhagyás”…
amire testben és lélekben fel kell készülnünk.
A kassai mester gondolataiból én a lélekben való felkészülést emelem ki. Hogy mondta Kovács István művész úr az
előbb Szent Pált idézve?: „Ha szeretet nincs bennem, mit sem
érek. Mit sem érünk!”
Lám, az ünnep titka, kulcsszava a szeretet. Nem kell sok az
emberi ünnephez. Elég egy jóindulatú szó, egy méltányos cselekedet, egy udvarias mozdulat, mert ezeket a szeretet tüze
táplálja. Igen, lehet a legközönségesebb, sivár hétköznapból
is ünnepet csinálni. Minden napba belecsempészhetünk valami varázslatos elemet. Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és
emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét, óráját
a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal:
tehát az ünneppel.
Ugye, mi, most, itt így cselekszünk?
Egyébként az ünnep, ez az ünnep is! – biztatás is is. Bíztatás,
hogy a világhoz, a természethez tartozol, nem vagy egyedül.
Ennek az ünnepnek is egyik üzenete, hogy lehetsz bárhol, lehetsz már egy másik dimenzióban nem vagy egyedül. Most
is veled vagyunk Sinkovits Imre, Agárdy Gábor, Razsányi Gellért, Sztankay István és ti többiek, akik ma már égi teátrumban
játsszátok a Lear királyt vagy A néma leventét.
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Az elhunyt Gera Zoltán fáját unokaöccse
Simon András színész ültette el
De a szeretett barátunk, Hanák Zsolt ötlete és megvalósult terve vendégszereplésre újra és újra visszahív benneteket
Bogácsra. Aki itt fát ültet, azt Bogács örökre befogadja, s lélekben soha nem engedi el.
Tisztelt Publikum! Tisztelt ünneplő közönség! Engedjék
meg, hogy ma elsősorban azt a három nagyszerű művészt
méltassam, akinek fája a mai napon kerül elültetésre. Nos, a
méltatás, szubjektív, hisz egy név hallatán, minden embernek
más-más találkozások jutnak eszébe, más élmények, emóciók
kerítik hatalmukba. Én sem vagyok kivétel ez alól.
Azon a reggelen is épp borotválkoztam a fürdőszobában, a
szobában közben szólt a televízió, s a félig behajtott ajtón át
azt hallottam: „Gera Zoltán választották…” többet nem, mert a
feleségem abban a pillanatban bekapcsolta a hajszárítót, s annak zaja, zúgása elnyomta a televízió hangját.
- Mi lett Gera Zoli? – kiabáltam ki a fürdőszobából. Ugyanis
„mea culpa, mea maxima culpa” – azt hiszem nem csak én voltam ezzel így e kis hazában – akkor, ott futballista Gera Zolit,
s előttem újra megjelent – olyan élesen, mintha csak tegnap
történt volna – Dudva György uram, az a ravasz kocsmáros a
Tenkes kapitányból, vagy Brainer intéző Fábry Zoltán nagyszerű filmjéből, a Magyarokból. Nyilván mások más alakításaira
emlékeznek.
Gera Zoltán egyike azon színészeknek, akik az utca árnyékos
oldalán jártak. A fény pedig mindig az utca fényes oldalán járókra vetődik.
Róla (szerepei alapján mindenképp) a kisember jut eszembe.
Kisember, vagy ahogy egyik kritikusa nevezte: a KISEMBESTER.
De ebben a szóban a MESTER-en van a nyomaték. Irodalmi hasonlattal szólva novellista, nem regényíró, ám Maupassant,
Csehov, Nagy Lajos bordájából teremtve.
Igen, mert Gera Zoltán minden színrelépése igazolta Szanyiszlavszky egykoron agyonidézett, mára elfeledett
aranymondását nincs kis szerep, csak kis színész.

Gera Zoltán kis szerepeket játszó, nagy
színész volt személyiségében különösen
elegyedett az irónia, az önirónia és a kisember kiszolgáltatottsága.
Tudták Önök, hogy Gera Zoltán anyanyelvi szinten beszélt angolul, németül, franciául.
A börtönben – mert az élet ilyen szerepet is kiosztott rá – hárman voltak egy cellában. Egyikük hozzá hasonló műveltségű
személy volt, a másik cellatárs viszont egy
tégla, a téglára jellemző szellemi színvonallal. ŐK ketten hamar kiszúrták a téglát, s onnantól kezdve csak angolul beszélgettek,
amiből a tégla semmit nem értett. Rövidesen át is tették egy másik cellába.
Gera Zoltánnak nagyon kemény, nagyon
kritikus véleménye volt a jelen kulturálatlanságból, a sivatagosodó szellemi világról.
Ő mondta: „e kultur-alkonyban és zuhanásban nincs kereslete a szellemnek, a hívatásnak, a kitartó alkotásnak, a fény felé fordulásnak.
A tömegember szívesen fizet minden szennyeződésért, alpáriságért, erkölcsrombolásért, cinizmusért, ordító vizuális és
akusztikus ingerért s következményekért.
A zajt és káprázatot kereső ember süket és vak a létezésre. A
mindenáron kasszírozni akaró tömegember hiába nem akarja, fél a deficittől, s arra a következtetésre jut, hogy nem érdemes másra figyelnie, mert akkor úgymond „lemarad”. Így aztán
nem marad le a Győzikéről, a Valóvilágról, az idealizáló reklámkáprázatból. Szóval a csinnadatrattákból!
Lépést tart kell színház, csak cirkusz!
A képernyőről eltűnnek a színészek. A médiában dühöngve nyomulnak előre a machószauroszok, kíméletlenül taposva, tiporva mindazt, ami élet.
Ha mindenki őrült, azt hiszik, hogy aki józan, az olyan bolond, hogy el kell taposni. Ez történik most. Az egész helyébe a
tömegízlés-gondolkodás lép és dagad, mint a rákos folyamat.
Ezt mondta, ezt üzeni odaátról Gera Zoltán Emberek, vigyázzatok! Ő, aki csendes volt és szerény, a színészmesterséget mélységes alázattal és maximalizmussal űző kivételes tehetség volt. Mivel nem született szépfiúnak, ismertsége, elismertsége sokáig érdemei alatt maradtak. Pedig a legkisebb
szerepében is tökéletes alakítást nyújtott. A legnagyobbak
közt a helye a mennyei társulatban.
Most, hogy őrá gondolok, Istenem! De jó lenne meginni egy
pohár hideg bort Zenthe Ferenccel, Cszabó Gyulával Dudva úr
kocsmájában!
Bitskey Tibor. Őt ismerik Bogácson. S nemcsak a filmszerepei alapján.
Amikor nálunk az úgynevezett Nagy könyvválasztás, szavazás volt, már nem is tudom melyik évben, mondta a Bogácsra addig sokat járó Kovács Pistának, hogy a Bükkvinfest, a borfesztivál keretében szeretnénk borlovaggá avatni itt Eger tőszomszédságában Bornemissza Gergelyt és Cecey Évát, vagyis
Kovács Istvánt és Venczel Verát. Az ötletem ebben a formában
nem valósult meg. Vera abban az időpontban épp forgatott,

Bitskey Tibornak leánya ültetett fát
viszont Pista ajánlotta filmbéli társát Mekcsey alkapitányt, vagyis Bitskey Tibort, ezt az egyik legszebb hangú magyar színészt. Örültünk neki, s azóta örömmel hirdetjük, dicsekszünk
vele! -, hogy a Szent Márton Borlovagrendnek oly kiváló tagjai
vannak, mint Bitskey Tibor.
Apropó, Bornemissza… A Gergelyt már említettem, de volt
egy másik is, a János, Bornemissza János. S tudják, hogy ki volt
Ő? Persze, hogy tudják a Rákóczi hadnagya. A Gyöngyvirág
lombhullásig című Homoki Nagy István film mellett a Rákóczi hadnagya c. film volt életem első két látott filmje. A miskolci Fáklya moziban (amit Bolhásnak is hívtak) láttam. S a főszereplő egy jóképű fiatalember volt: Bitskey Tibor.
Többször megnéztük mi akkor még első osztályos gyerekek, s annyira tetszett, hogy utána a martintelepi ref. templom bozóttal teli kertjében el is játszottuk. Máig emlékszem
rá, Regőczi Pista volt Rákóczi hadnagya, Csete Laci meg a ló,
mert hogy az Ő nyakában ült Pista. Én csak egy kuruc harcos
voltam, de annak is örültem.
De nekem most Bitskey Tiborról kell szólnom, aki volt
Baradlay Ödön, a Kőszívű ember fiaiban, felejthetetlent alakított az Egy magyar nábobban és a Kárpáthy Zoltánban. Színpadon volt Robin Hood, Ádám, Prométeusz, Csongor, Agárdy
Péter, Bánk Bán és Kossuth. Ő maga kedvenc szerepének tartotta a Cyranot és Illés Endre – Vas István darabjaiban a Trisztánt. Magyar hangja volt pl. Gary Coopernek, Kirk Douglasnek,
Staniszlav Mikulskinak vagyis Kloss Kapitánynak. Pályája kezdetén könnyen divatba jött. Az ötvenes években nagy szükség volt a jó kiállású, szépen beszélő, hősi alkatú fiatalemberekre. Kellett a pozitív minta a jelenben és a múltban játszódó
történelemben. S a színész játszik. Eljátssza a neki szánt szerepet. Bitskey Tibor is eljátszotta – méghozzá hitelesen – amit
rábíztak. Volt szovjet katona, partizánparancsnok, öntudatos
munkásfiatal. És persze Rákóczi hadnagya. Azt a filmet 60 országnak adták el. Lehet, hogy ma az ehhez értő ítészek nem
sorolnák az 50 legjobb magyar film közé. Nem baj. Nekem, s
talán még vagyunk néhányan – a Rákóczi hadnagya a szívünk
filmje.
(folytatás a 12. oldalon)
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(folytatás a 11. oldalról)
Később, amikor változott a világ, modernizálódott, de még szocialista körülmények között, akkor sem érezte ros�szul magát a rábízott másképp játszandó szerepekben. Kazimir Körszínházában pl. sötét öltönyben szavalta elragadtatottan és elragadón Aiszkhülosz
leláncolt Prométeuszát.
De a fénylő évtizedek után hőstelen
idők jöttek, s akkor már kevésbé kellettek a hősök. Őt is mellőzték. A 80as évektől egyre inkább csak a hangja
szólt hozzánk: a Vukot mesélte az MDF
választási reklámját mondta, egy idősek
otthonát ajánlotta figyelmünkbe. De mi
mindig figyeltünk erre a hangra, mert jó
volt hallani. Ismerősünk volt, egy hang
a múltunkból.
A hőstelen időkben is akadtak azért
barátok. Balázs Péter például Szolnokra
Kóti Árpád fája ültetésével búcsúzott el az élettől
hívta. A legutolsó szerepe épp ott Szol(Fotók: Jankó Gergely)
nokon Csehov: Cseresznyéskert című
darabjában Firszet, az öreg szolgát játszotta, aki egyedül ma- nyos Tulit Péter testnevelő tanár igencsak elcsodálkozott,
rad az elárverezett birtokon mivel a család ott felejtette. Az ahogy meglátta, ilyen felvételizővel ő még nem találkozott.
öreg szolga, beletörődve sorsába, lefekszik és annyit mond: Már csak ezért is felvette, sőt a visszaút költségét is fedezte.
„Hogy elment az élet, mintha nem is éltem volna. Szinte saDe Tulit Péter tanár reménye, hogy ebből a diákból akár híját halálát játszotta el abban a szerepben – vélték sokan, akik res hosszútávfutó is lehet, nem jött be. Egy tanártársa Illésy
látták.
István ugyanis ezt a gyereket elcsábította irodalom felé.
Nem, nem! Bitskey Tiborhoz másmilyen búcsúzás illik. Nála
a „naplemente” udvariasan érkezett. Akár a római birodalomban a liktor, aki a halálhírt vitte a patríciusnak. Bókolt, s közben átnyújtotta a halálos iratot.
Igen, egy napon az embernek hírt hoznak.
Felnéz a munkából és az életből, már-már szórakozottan,
aztán készségesen mondja:
„Igen, igen, valóban megöregedtem. Egy pillanat, valamit
még akartam… Mit is? Igen, élni? De tudom, erre már nincs
idő. Mehetünk uraim! Teljesítsék kötelességüket!
Így ment el Bitskey Tibor. Utolsó csatáját már nem a labancokkal, hanem az elmúlással vívta. Elment, de mégis győzött,
mert nekünk örökre az marad, aki volt. a mindig győztes kuruc vezér: Rákóczi hadnagya.
Tisztelt Jelenlevők!
Ugye el tudnak képzelni egy atlétatrikóban és klott
gatyában futó gyereket, fiatalember. 1954 táján ez népviselet volt. De hogy egy ennyire túlöltözött gyerek éppen felvételi vizsgára futott, az már abszurditás.
Pedig nem mese ez gyermek! – igaz történet.
Ez a klottgatyás fiatalember 16 évesen elindult szerencsét
próbálni. A szerencsét a Kiskunfélegyházi Tanítóképző Testnevelési Szaktanítók tagozatán (maradjunk annyiban, hogy
Testnevelési Gimnázium) remélte. Bucsán, ahonnan jött,
nem is volt tornaterem. Ráadásul vonatjegyre – ha jól emlékszem – csak Tiszakécskéig volt pénze, következésképp az
utolsó 37 kilométert futva tette meg. Ám elkésett. Egy bizo12

Mindenesetre érettségi után a fiatalember 3 felsőfokú intézménybe is jelentkezetett: a Testnevelési Főiskolára, a Színművészeti Főiskolára és a soproni egyetem erdőmérnöki karára. Nagy mázlista volt, mindhárom helyre felvették.
Ő végül a színművészetit választotta, úgy gondolta ott kell
legkevesebbet tanulni. Nyílván e téveszméjét az táplálta,
hogy mindaddig ő színházba soha nem járt.
De ha már ott volt elvégezte. Kik is voltak az osztálytársai?
Bodrogi Gyula, Fülöp Zsigmond, Fonyó József, Margitai Ági,
Perlaki István, Szabó Ildikó, Törőcsik Mari, Verdes Tamás. Ezek
mind olyan ismerős nevek.
S ha már mindenkit felsoroltam, az ő nevét sem hagyhatom ki: Kóti Árpád, Kossuth díjas, a Nemzet Színésze. Békéscsaba, Eger, Veszprém, Szolnok, Debrecen állomáshelyeit sorolom.
Tavaly ugyanitt elmondtam, hogy ha pincémbe vendégek érkeznek, s a falakon lévő képeket nézik az ott járt hírességekről, s ha közülük valaki felkiált: itt járt Király Levente, megkérdezem: maguk ugye szegediek? De ne szépítsük
a dolgot, van, aki megkérdezi: s ki az a Király Levente? Vidéki színész, a Nemzet Színésze – felelem. S ez fog történni Kóti
Árpáddal is. A vidéki színésznek ez a sorsa.
De – s itt röviden egy Mérai-miniesszét idézek. Egy lelkes
kis példányszámú folyóirat Mérai egy írásának közlésére kért
a mestertől engedélyt. Tudniuk kell a nagy napilapok ünnepi
száma 120 ezer példányban jelent meg. Ez a kis vidéki újság
csak 300 példányban.
S erre írja Márai: „Az igazi nyilvánosságot mindig az a háromszáz ember jelenti. A többi nem számít. Írásaim legtöbb-

je és tizedek óta több millió példányban jelent meg, a nyilvánosság teljes kizárásával.
Mi most itt Bogácson egy 300-as nagyságú nagy család vagyunk, s jegyezzük meg Kóti Árpádról, hogy a legszebben
legtermészetesebben beszélő magyar színészek egyike.
Aki soha nem bánta meg, hogy vidéki színész maradt. Ha a
fővárosba megyek, már Hajdúszoboszlónál honvágyam van.
Én egyedül csak azt sajnálom, hogy nem Miskolcon.
Hűség, őszinteség, hitelesség – ezek az erények jellemzik
őt. Őt, aki sokszor kíméletlenül őszinte, szarkasztikus humorával tükröt tart a nézőnek. Hitelessége őszinteségéből fakad.
Kóti Árpád olyan színész – gondolom én – aki nem vágyott,
vágyik mindenáron hírnévre, babérra. Csupán színész, ahogy
egy fa lombot tart az ég alatt, csak színész, mert, szívében
parázs van és sugárzik valami, csak színész, mert Isten megérintette homlokát, s tudja az összefüggéseket és hallja azt
a másik zenét, mely a tárgyakból, az állatok és növények lelkéből s az emberek szívéből árad. Ezért színész. Azt hiszem,
ő az igazi.
Isten hozta, Isten éltesse Kóti Árpádot! S mindenkit, aki itt
van ma velünk, s szívében elhozta égve költözött társa szellemét.
Nálunk nyitva az ajtó, mindannyijukat, most és mindörökkön örökké szívmeleggel várja Bogács.
*
A bogácsi Közösségi Házban megtartott ünnepség után
a résztvevők közösen a Cserépi úton található Színészligetbe mentek, ahol elültette fáját Kóti Árpád, valamint édesapja Bitskey Tibor emlékére lánya Bitskey Borbála, Gera Zoltán
emlékére pedig unokaöccse Simon András színművész.
A faültetések után a jelenlévők megkoszorúzták a Magyar
Teátristák Keresztjét, amelyre ez alkalommal Pap Vera, Juhász Jácint, Fülöp Zsigmond, Margitai Ági, Putty Lia, Madaras József neve került fel.

Holló József versei

Csizmák taposták
álmait
Radnóti Miklós emlékének
Mint a szélben hajlongó mezők
lágyan hullámzott barna haja.
Boldog szerelmet álmodott –
és hazát: hol Ő nem ért haza.
Deres félelmek metronómja,
szívéből verseket dobogott,
míg feslő sötétek babusgatták
a láger felett gyúlt csillagot.
Hitét a földig lerombolták:
s kiszolgáltatott maradt végül.
De költő szíve még szállni akart,
– ellopott egeken szárnyak nélkül.
Bűntelen volt Ő egy bűnös korban,
hol parázsként izzott minden szava.
És hiába énekelt tavaszról, csókról
– neki csak meghalni volt joga.
De csizmák taposta álmokkal is
még tenni, szeretni, élni vágyott
és addig remélt a csukódó szem
– míg vak sötétből már fénybe látott.
*

Még láttam...
Nagy Lászlóra emlékezve
Arca barázdált. Haja dérbe fúlt.
Borzas tincsei rendezetlenek.
Szemében hallgatag egek úsztak
és zuhanó csillagrendszerek.
Szétszéledt utakon szelekbe
fogódzva – szívverését vitte,
meghatott fohászként hunyó parázsüszkön
lángot élesztgetve.
Tájak itták szavát. Húsában
szilaj szenvedély feszült,
ha verseinek szétáradt sikolyán
csitítgató rímek ölébe ült.
Még álmok fogództak belé, amikor
dacával a tünékeny percbe nőtt.
Reményeket cipelt a túlsó part felé
s a tékozló idő foga közt vitte őt.

A jelenlévők megkoszorúzták a Magyar Teátristák Keresztjét is
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A kaptárkövek napja Szomolyán

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Bükki
nemzeti Park Igazgatósága, és Szomolya Község Önkormányzata közösen rendezte meg kifejezetten hagyományteremtő
jelleggel az I. Kaptárkőnapot Szomolyán. Időpontja 2015. április 10. volt. Az esemény megrendezésére az adott okot, hogy
a Kormány országisan védetté nyilvánította a kaptárköveket,
ezeket a természeti képződményeket, amelyek falaiba vala-

mikor, valakik kőfülkéket véstek. Szomolyán 8 sziklacsoportban, mintegy 117 fülke található. Ezzel a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szomolya határa az a helyszín, ahol a Kaptárkövek a legtömegesebben fordulnak elő. A fülkék eredete a mai
napig nem tisztázott, többféle elképzelés van keletkezésükről. A történetek a középkori sziklaméhészeten át, a pogány
szertartások áldozati állatainak temetkezési helyéig sok mindenről szólnak. Kaptárköveknek egyedül Szomolyán nevezik őket. Máshol köpűs kövek, kő öbrök, barátlakások. A kövek geológiai jelentősége is nagy, nem
mások, mint tanúhegyek a hegylábi részeken. Bármilyen furcsa ezek az érdekes
képződmények mindeddig nem álltak
országos védelem alatt, bár előfordulási
helyük természetvédelmi terület.
A rendezvényen a teljesség nélkül
részt vett. Dr. Fazekas Sándor, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési miniszter, V.
Németh Zsolt államtitkár, Tállai András
miniszterhelyettes, Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
elnöke, természetesen a Bükki Nemzeti
Park Igazgatóságának vezérkara.
Az eseményen előadások, referátumok
hangzottak el. Megnyitásra került a Kaptárkő fotókiállítás. Átadásra kerültek a
Dr. Fazekas Sándor minisztert Guczi István polgármester és a népviseletbe öltözött
Nemzeti Park minőségbiztosítási logóját
szomolyai asszonyok köszöntötték
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Az ünnepséget részvételükkel Dr. Fazekas Sándor miniszter, Tállai András miniszterhelyettes
és V. Németh Zsolt államtitkár is megtisztelte
viselő helyi termelői vállalkozások, felhatalmazó oklevelei.
Szomolya Főterén ezek a termékek megvásárolhatók is voltak.
Kulturális műsort a helyi hagyományőrzők adtak.
Az esemény zárásaként a kaptárkövekhez került sor kirándulásra. Dr. Fazekas Sándor miniszter úr itt jelentette be az orszá-

gos védelem alá helyezést, a 17/2014. (X. 27.) FM rendelet alapján
Az eseményre hatszázan voltak kíváncsiak. Guczi István
Szomolya polgármestere reméli, hogy az esemény további alkalmakkal is megrendezésre kerül hagyományteremtő jelleggel, emelve Szomolya idegenforgalmi jelentőségét.

Tislerics Endre

Egykori kőfaragó Szomolyán

Pince lesz ebből! Omlik a kőzet,
csákányütéstől, véső alatt,
alakul már a boltívű hajlat,
faragom még a pincefalat.
Domboldal mélye méretre tágul,
többakós hordók elférnek itt,
melyek tartalma hűsít a nyárban,
de hideg télben felmelegít.
Lassú a munka, van veríték is,
de ez nem számít, mert haladok!

Mélyül a pince, morog a gazda:
- Sokra rúgnak a munkanapok!
- Munkádat Illés és elismerem,
amit csináltál, derék dolog,
egykor talán még leszünk e pince
boltíve alatt mi boldogok.
Szüret után a kiforrt borokhoz
meghívott aztán Papesz apó.
Pertut is ittunk gazda urammal,
így lett ismert egy kőfaragó.
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Hitet adni
Cseh Károly szavalóverseny
– Interjú Füzesséri Józseffel, Szikszó város polgármesterével –
Idén január 22-én rendezte meg Szikszó város önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Szikszói Tankerülete a II. Cseh Károly Emlékversenyt a megyében tanuló 7-8. osztályos diákok számára.
Cseh Károly költő, műfordító Borsodgeszten született az
egri Tanárképző Főiskola elvégzése után irodalmat tanított,
majd a Mezőkövesden könyvtárosként dolgozott. A róla elnevezett emlékverseny első helyezettje 25.000 Ft-os, a második 20.000 Ft-os, a harmadik pedig 15.000 Ft-os jutalmat vehetett át. Az emlékversenyt Szívós Dorka bükkszentkereszti diák
nyerte, a második Frencsics Zita, a harmadik pedig Márton Laura miskolci diákok lettek. Különdíjban részesültek Mikó Fanni és Tóth Zsombor szikszói diákok, a Szepsi Csombor Márton
Gimnázium tanulói.
A versenyen indulók szabadon választhattak, egyetlen kötelező vers Cseh Károly Téli Napfordulón című költeményének
tolmácsolása volt.
– Milyen hangulatot őriz a nemrégiben véget ért II. Cseh
Károly szavalóversenyről?
Füzesséri József:
– Mondhatom, nagyon kellemeset. Én magam sem gondoltam volna, hogy milyen mélyen átérzik a gyerekek a nemrégiben elhunyt költő verseit. Őszintén szólva azt sem tételeztem
fel, hogy milyen sok hallgatót, nézőt megmozgatott az esemény. Mondhatnám, hogy városunkban szinte közbeszéd tárgya lett a verseny. A szülők, nagyszülők, a diákok osztálytársai, a barátok, az ismerősök mind-mind együtt izgultak a versenyzőkkel. Nem csak a díjak elnyerésének okán, hanem hogy
egy-egy diák „mit tud kihozni” a versekből. Én magam is végig
azt figyeltem, arra összpontosítottam, milyen „hozzáadott értéket” tud megjeleníteni a szavaló.
– Honnan származik a szavalóverseny ötlete?
Füzesséri József:
– Szerénytelenség nélkül jelenthetem ki, hogy az én ötletem
volt, és különös gondot fordítottam arra, hogy semmiképp ne
hiúsuljon meg a kivitelezés, mert hát az a sokéves tapasztalatom, hogy még a legkiválóbb ötletek közül is sok bukik el a
mindennapok akadályain.
– Honnan származik a szimpátia Cseh Károly iránt?
Füzesséri József:
– Cseh Karcsit, ahogyan szólítottuk a költőt, Mezőkövesden
ismertem meg, ahol művelődési ház igazgatóként tevékenykedtem. Karcsit könnyű volt megszeretni. Nála szeretetreméltóbb emberrel ritkán lehet találkozni. Lobbanékony természete, örökös lelkesedése mindenkit magával ragadott a környezetében. Az általam alapított művészeti iskolában tanárként
dolgozott – mondhatom a nebulók legnagyobb megelégedésére. Tervezem, hogy a közeljövőben felajánlom Fekete Zol16

Cseh Károly költő, műfordító, régiónk szülötte.
Emlékét szavalóverseny is őrzi
tánnak, Mezőkövesd polgármesterének, hogy minden második évben Mezőkövesd város bonyolítsa le a Cseh Károly szavalóversenyt. Bízom benne, hogy a polgármester úr érdeklődést mutat a téma iránt. De visszatérve Cseh Károlyhoz, el kell
mondjam, szenvedélyes természetével Karcsi szinte fanatizálni tudta a gyerekeket.
– Ez lenne hát a versenynek az önmagán túlmutató értelme?
Füzesséri József:
– Örülök, hogy más is észrevette, nem pusztán egy tehetségfelmérésről van itt szó. Elsődleges cél az, hogy Szikszó városa őrizze megyénk irodalmi kincseit, és a lehető legnagyobb
körben ismertesse meg azt a fiatalokkal. Titkolt reménységem
volt a kezdetektől, hogy kiterjeszthető a nagy egyetemesség
felé a vetélkedés. Az én belső aspirációm az volt, hogy versek
által is hitet tudjak adni a fiataloknak, hogy magukban éles�szék tovább a reménység lángját, hiszen a mi térségünk Abaúj,
ugyanúgy mint az egész megye, a hátrányos helyzetű régiók
közé tartozik. Mégis úgy gondolom, tehetség dolgában fikarcnyit sem vagyunk lemaradva a szerencsésebb adottságú térségektől. Sajnos tőlünk is sok fiatal elvándorol. Nem tudják elképzelni a jövőjüket a gyenge motivációjú, kevés kulturális ingert, választékot kínáló falvakban. Ugyanakkor mindenki tudja rólam, az én filozófiám az, hogy kevés beszéd, több cselekedet. Mára már mindnyájan elvesztettük azt a korábbi illúziót,
hogy bárki bármit megcsinál helyettünk, akár a szűkebb pátriánkban, akár az ország határain belül. Megtanultuk a leckét,
csak annyink van, amennyit mi magunk megteremtünk. Most
éppen egy szavalóversennyel gazdagodtunk. Szavalóversen�nyel, melynek hitem szerint sugárzása van, szavakból szőtt sugárzása, amely a lelkekben él tovább.

Cseh Károly emlékére
Cseh Károly, a dél-borsodi költő elmondhatta magáról: nem élt
hiába.
Ha a versírás egyik nem is utolsó célja és értelme: jelet hagyni magunk után. Ha a Mindenségre láthatatlan hálóként feszülő
emberi lélek gondolati zsákmányra váró pókjaként képzelem el a
költőt, azt kell mondanom: érdemes volt akár éveken, évtizedeken át is lesben állnia, mert fenséges zsákmányra, tudati táplálékra akadt, a képzavarnál maradva, évekre, évtizedekre bespájzolható lelki-gondolati táplálékra.
Az már a mi szerencsénk, hogy Cseh Károly mindezt megosztotta velünk. Hosszú meditálásokban kiérlelt költői világképét olyan egyszerűséggel, olyan természetességgel tálalta elénk,
amitől politikán és más, mindennapi embernyomorító kegyetlenkedéseken edződött belső természetünk zsigerien rándul ös�sze, aztán elernyed, hogy íme, van még köztünk valaki, aki szavakba, költeményekbe testesült gondoskodását megosztja velünk, velünk, jobbra éhezőkkel, és véres fogú jóllakottakkal egyaránt.
Cseh Károly olyan költő, aki nem dőlt be a bóvli irodalmi divatoknak. Nem állt be sem az álavantgarde hangoskodói, sem
a költészet karrierista kishivatalnokai közé. Szóval, nem vette fel,
nem öltötte magára a néhány határral odébb már ledobott, talmi gondolati göncöket. Életanyagát nem a „mosott, alig használt” feslett turkálókból szerezte.
Cseh Károly bemérte helyét a hazában, Magyarországnak a
Bükk fennsíkjai alatti csodás részén, ott, ahol az Alföld kezdi kifuttatni magát.
Bemérte helyét, meghatározta dolgát a tegnapban, a mában
és a holnapban: „Hűl az idő, és ilyenkor az alkony / mágikus fekete-pirosa / világomban is – tudd – / napfordulatot jósol: / mire
üszkösödő, törött szárnnyal / pávázó napunk lehanyatlik, / testet öltök ebben a fában, / melynek te is nekidőltél, / s melyet, akár
egy isten mását / a hajdani Babylonban, / kivágnak majd, és legallyazottan / vetnek a tűzre, / s míg nő a hamu, sarjad alóla, / –
készülj és várj újra tavaszunkra! – / sarjad ujjongva füstjében a fa,
/ zsendülő zöldje megint galambot / delejez már, és pünkösdöt /
a tisztuló magas / kékje.” (Korforduló)
A költő olyan természetességgel, tisztasággal használta a magyar nyelvet, amely példa lehet az általános iskolától az egyetemig.
„Aszály sójától felszikrázó éden / az időtlenné fehérült délután,
/ hajad sem rezdíti, feszeng csak sután / a félszeg lélegzet szád
szögletében …” (Nyári fehér)
A szavak mágiája ilyen izgalmasan lángol fel Cseh Károly költészetében: „Hegyek közti harang kottázgat / harmatcseppeket
a tájra, / s lemenő nappal zendül fel / a tücskök ezüst orgonája.”
(Ezüst mágia)
Olvasom a sorokat és érzem, amit ez a költő tud, azt csak a beavatottak tudják. Feltétlen kiemelésre méltónak tartom azt, hogy
Cseh Károly költészetében a fehér szó mellett a tél a másik kulcsszó: „Akkora tél van, hogy csörren vér.” (Korforduló) „Előbb hóval,
aztán napsütéssel / szeleskedő égbolt hajolt miránk. / Vajúdásban nyílott ki a meggyfa / világlón, mint hívó édeni láng, / vagy
mint lepel harmadnap a sírban. / Nagypéntek volt – és mindenütt ehér.” (Fehér Nagypéntek) „Halkan neszezni és illatozni kez-

dett, / akárha szirmok lebegtek volna alá: / szürkült a sötét – kivirágzott a párnánk, / s első havát úgy nyújtotta át / nekünk a decemberi reggel, / mint fehér liliomát / Máriának az angyal.” (Az
első hó)
A költő a következő bükkaljai pillanatba sűrítve rögzítette a létezést: „Felszáll a nyírfa fehér füstje déltájt: / hó-tiarás hegyet választott az őszvég. / Áldása legyen itt a füvön hempergőző két kutyakölykön.” (Fehéredő fohász) „Imádkozz értük. Nyugszik a nap.
/ S vele az év is. Nincs emmauszi út. / Szekerek, szánok, autók és
buszok / ringanak, lebegnek most valahol, / fehér úttalanságban, mintha tavon. / Micsoda lelketlen habzás a tél, / s hattyúi
milyen sötétek, hidegek!” (Fordul az év) Úgy gondolom: a költő
nem fogadta el a múlandóságot, hiszen a hó, a tél, a fehér alatt
mindenkor ott lüktet az újjáéledés parazsa. Ennek ellenére ez a
kékesfehér furcsa lebegés lengi át az egész könyvet.
Cseh Károly szonettjei tartalmi, formai szempontból kiállják a
legnehezebb próbát.
Cseh Károly Bibliás földje csodaszép kötet, melyet maga a
Gonda Kiadó vezetője, Gonda Zsigmond tervezett.
A költő és a kiadó egymásra találtak, Remek lett a kötet, mert
Gonda megmutatja, hogy gondos odafigyeléssel, szerető törődéssel kevés pénzből is lehet ilyen könyvet letenni az asztalra. A
Gonda Zsigmond által gondozott köny veknek szép ábrázatuk
van. Jó kézbe venni őket.
A Bibliás földet Kerék Imre ajánlása nyitja és Cs. Varga István
kismonográfiának is beillő utószava zárja.
„Ádventelt / éj-hosszat / csillagként virrasztott / kint a sarki lámpa. / Sugarai fagyott / szalmáján kutya / és macska éjszakázott. / Most, ahogy / hajnaltájt / pólyányi fény lánggal / világol már újra, / kályha köré bújik / mindkettő árválón: / betlehemi
barlang / jászlához a barmok.” (Téli Napfordulón)
Ezek a pillanatok Cseh Károly legjobb verspillanatai, amikor a
metafizikai szférát célozza, ahová megérkezett.
Varga Rudolf
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Jánosi Zoltán

Az éltető Dudás Sándor

Ha a test búcsút is vesz, és kihull az
időből nem így a lélek: az itt marad, él
és éltet tovább, mert nem halálra, hátraarcra, hanem az életre született. Ezért legyőzhetetlen, akkor is, ha a test búcsúra kényszerül. A lélek pedig tettekbe és
szavakba rögzül, és Dudás Sándor polgármesterként és költőként is kivételes lelket hagyott ránk. Erőset és éltetőt – minket is éltetőt, tovább élni segítőt a gyászban és a hétköznapokban. A
polgármester a cselekvés, a költő a hit és
a szépség örökségeit ragyogtatja fel példájában. A költő pedig az évtizedek alatt
melléje nőtt a közéleti embernek, melléje nőtt szándékban, jóakaratban és szeretetben. A versek sora a hűségről, az elérhető boldogságról és a hazáról beszél.
Hiszen az ember nemcsak a falujában,
a saját fizikumában, a házában, a télben,
a tavaszban, a nyárban és az őszben lakik, hanem a másik ember tekintetében,
szavában és mozdulatában is. Az otthon nem csupán fizikai tér, hanem a vá-

gyak, hitek, szeretetek és szerelmek tere
is, és Dudás Sándor ebben a másik térben nemcsak otthon volt, hanem hazát is teremtett benne. Magyarországot,
Borsod-Abaúj-Zemplént, Bükkábrányt
kovácsolta, építette a másik emberben.
Tettben és költészetben ezért hűen őrzik tovább nagyon sokan az időben ezt
az arcát, éltető akaratát. Ő az, aki a hivatal szálkás deszkái közül a fűhöz, a fához,
a bogárhoz is lehajolt. A szülőföld árkaihoz, kóborló kutyáihoz és embereihez
hajolt. Odahajolt a szemekben felcsillanó fényhez, a könnyhöz és a sötétséghez is. Mert mindez hazája volt, s hazáját hagyta ránk verseiben.
Ebben a költészetben összeölelkezett
Petőfi, Ady, József Attila és a borsodi táj,
a szenvedő föld és a jövő reménysége.
Dudás Sándor nyelve olyan anyanyelv
volt, amelyet megértett a földjére való
ember – magasabb iskolák nélkül is. Hiszen neki szólt, az ő emberi útját és reménységét kutatta.

„Tisztának a tisztát őrizzük meg, / S
oltalmazzuk az időben / ámen.” – írta
Nagy László a Gyümölcsoltó című verse végére utolsó sornak. Tisztel távoli Barátom, kedves Dudás Sándor, életed, költő pályád utolsó soraként lélekben most ezt írom feléd. Ebben a gyümölcsoltó időben, aminek továbbra
is alakítója vagy. Ezt ígértük egymásnak a szatmárcsekei temetőből jövet, a
csónakos fejfák és Kölcsey sírja közeléből jövet a fehérgyarmati országúton.
S tartottad, tartod most is a szavad. Éltető verseid és példázatos emberi tetteid velünk maradnak, segítik, ösztönzik és építik tovább ezt az embert és ezt
a tájat, amit Magyarországnak hívnak a
Bükkalján, Matyóföldön és a Nyírségben is, s amelynek nemcsak része voltál, hanem szivárványa is maradsz.
Világíts sokáig szeretteid és szeretett
földed fölött.

Balogh Sándor versíró-versmondó gála
Idén április 24-én került sor a XI.
Balogh Sándor amatőr versíró-versmondó verseny megrendezésére a
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesület
égisze alatt.
Immár hagyománnyá vált, hogy minden évben a Költészet Napja alkalmával
megrendezik ezt a versenyt. A résztvevők Tiszaújváros és környéke nyugdíjasai, de távolabbról is szívesen beneveznek.
Ki is volt Balogh Sándor a rendezvény
névadója? 1921-ben született Békés
megyében Okány községben. 1936-ban
költöznek át Újtitkosra. A II. világháborúban 1944-ben öt évre fogságba esik,
majd a mezőgazdaságban, illetve bányában helyezkedik el.
1955-ben köt házasságot. 1958-ban a
Tiszai Hőerőműnél kezdett el dolgozni.
Esti iskolán végzi el 7-8. osztályt.
Munkahelye segítségével esti iskolán
villanyszerelői képzést kap, majd szakvizsgát tett.
75. születésnapja alkalmával verseiből
a MOL és a Nyugdíjasok Klubja verses
könyvet készített és kiadja. (1996)
18

A TIFO-nál dolgozott egészen nyugdíjba-vonulásáig. (1971-l98l)
Nyugdíjasként tagja volt a Nyugdíjas Amatőr Művész Egyesületnek, verseit itthon és külföldön egyaránt ismerik. Sok helyen megfordult Európában
és a világban is.
Súlyos betegsége volt, 2004. április 12-én bekövetkezett haláláig írogatott. Újtikosi temetőben van örök nyugalomra helyezve.
Évenként az Ő tiszteletére és emlékére rendezi meg az Amatőr versíró-és
versmondó gálát az Egyesület. Született rímfaragó volt, amit a versei is tükröznek.
Minden évben a gála napján az Egyesület tagjai tiszteletüket teszik sírjánál,
leróják a kegyeletet, elviszik a megemlékezés virágait, mécseseit.
A gálán a terem egyik sarkában ott
van a fekete szalagos fényképe, gyertyával és virágokkal az asztalon. Nagyon szép gesztus az utódoktól.
A rendezvényre regisztrálással lehet
jelentkezni, s a beérkezett verseket-elbeszéléseket maga a versíró tolmácsol-

ja, az Egyesületi Bíráló Bizottság előtt.
A helyezéseket a Bizottság, illetve a közönség ítéli meg. Fontos szempont az
elmondásnál az érthetőség, hangsúlyozás, az előre beküldött anyag pontos visszaadása. Nem szükséges kívülről megtanulni, jobb, ha olvassák a verseket, elbeszéléseket.
Az idei bíráló bizottság tagjai:
Tompáné Mészáros Hedvig könyvtárigazgató, a Derkovits Művelődési Központ igazgatóhelyettese, Tankó
Lászlóné Mária magyartanár, Várkonyi
Ilona magyartanár.
Sajnos minden évben kevesebb a jelentkező. Tavaly még 20 körül volt az
induló létszám, az idén már csak 10
fő regisztrált. Betegség, haláleset miatt csökken a résztvevők száma, pedig megítélésem szerint egy nagyon
jó program. Sikerélmény maga a részvétel, de a helyezések sem elhanyagolhatók.
Versek témái általában személyes élmények, érzések, traumák az élethez
kötöttek, illetve abból merítettek. Egyéni sorsok, örömök. Szülőföld szeretete.

Aki úgy érzi, hogy van hajlandósága részt venni ezen a versenyen, vannak versei az asztalfiókban, úgy a következő címen jelentkezhet, vagy regisztrálhat 2016. március havában.
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete, 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.
Tel: 36-49/440-660. Email: nyugdíjasok98@mailbox.hu
Az Egyesület elnöke ez évtől Sóvágó
Gábor.

Az idei versenyre térségünkből csak
Szőkéné Tóth Katalin jelentkezett Bogácsról. Verseivel megnyerte az első díjat. A díjazott verseket itt közöljük.
Kár lenne, ha ez a rendezvény érdektelenség miatt megszűnne és nem lenne folytatása.
Az 1800-as évek vége felé Kismarty
Lechner Ödön építész mondta azt:
„hogy az építészet kőbezárt zene, az

építészek pedig a megfagyott muzsikusok.” Hogy mi köze az építészetnek az
irodalomhoz? Csak annyi, hogy mindkettő művészet. Az építészet a szemnek és léleknek, az irodalom a lélek építésére szolgál. Hát építsük a lelkünket a
szép és tartalmas versekkel, irodalommal, mert az érték az felemel, az értéktelenség demoralizál, lezülleszt.
Köszönjük Önnek Balogh Sándor bácsi!

Szőkéné Tóth Katalin győztes versei

A magány etüdje
A telefon lusta, méla és hangtalan, mint ki
Bűnös, megbújik a sarokban, csendben.
Mintha nem is lenne csillingelő hangja,
Szenteste van, a lakásban az ünnep illata,
Az asztalon egy magányos teríték, s felém
Régmúlt idők, évtizedek emlékei rohannak.
Anyám, a hófehér - piros farkasfoggal díszített
Főzőkötényében - kínálja a karácsony finomságait.
A lemezjátszó halkan a Mennyből az angyal-t játssza.
S mi Mindannyian az ünnepien terített asztalt körül összetett,
Imára kulcsolt kézzel énekeltük a kisJézus énekeit.
Sok-sok éve már, - de rég volt, - hogy ez történt,
S még mindig erősen él bennem a kép és ez a vágy.
A zene most is szól és felkavar lelkem-szárnyait akkor
Széttártam és repültem a hit, a gyermeki lélek
Vágyak, remények, érzések lehetőség-tengerén.
Elmúltak az évek, elmúlt a gyerekkor, a naivitás,
Ma már nincsenek szárnyaim, - vágyak, remények, érzések,
A telefon se szól, nem csilingel, nem töri meg a csendet,
Csak halk zene szól a háttérben, - néha zizzen a csend,
S ha hallom tudom, hogy - ez már a magány etüdje.
Bogács 2014. karácsony estéje

*

Isten-közel
Megfoghatatlan és mégis létező,
Örök rendszer, mely nem érthető,
Csak elfogadható és érzékelhető.
Kapaszkodó, hit, ima, út, remény,
Van, volt és Mindörökké lesz,
Mert Ő a Rend a térben, Útmutató
Az időben, Szeretet-kisugárzás: Lélek!
Bogács 2015. január 6.
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Versek az asztalfiókból
Kockáztass! Akiben csak egy mécslángnyit is pislákol a
vágy, hogy szép szóval, komponált hangje-gyekkel, vagy festett képekkel fejezze ki, valósítsa meg önmagát, annak előbbutóbb sorsdön-tő lépésre kell elszánnia magát.
Ki kell húznia a fiókot, amelynek mélyén ott lapulnak a kéziratok; ki kell nyitnia az ablakot, hogy a négy fal közül messzire szálljon a lelkéből született dallam és más is meghallja; s be
kell kereteztetnie a mappában őrzött rajzokat és festményeket,
s ki kell állni velük a fényre, hogy mások is lássák és megítéljék.
Bátorság kérdése ez, mert megmutatni magunkat a szűkebb
és tágabb világnak, bizony nagy kockázattal jár. Lépésünket kísérheti siker, hisz nincs ember e földön, ki ne erre vágyna.

Új rovatot indítunk. Szereténk Önökkel kíhúzatni az asztalfiókokat, s ha ott
netalántán egy régebben megírt vers,
vagy novella lapul, azt küldjék el nekünk.

Ám történhet mindennek az ellenkezője is! Hogy a világ ítélete elutasító, hogy a fogadtatás rideg, hogy a bemutatkozásunkat közöny kíséri. Igen, történhet így is.
Tanácsom mégsem lehet más: kockáztass!
Méresd meg magad a világgal! A játszma kétesélyes, ám
gondolj arra, nyerhetsz is.
De ha veszítesz, akkor is különb vagy, mint a homogén tömeg.
- Volt bátorsága a versenyhez! – mondják majd mindazok,
akiknek később ezért vagy azért eszébe jutsz. Tényszerűen jegyzik meg ezt. Mondhatnám, már-már barátian.
Hajdu Imre

Mi - természetesen némi esztétikai szűrés után - azokat nyilvánosságra hozzuk.
Akinek van mersze és bátorsága, jelentkezzen! Elsőként Hudák Erika verseiből

közlünk néhányat. Erika 68 éves és térségünkben, Igricihez kötődik, a mezőkövesdi Irodalmi Kávéház Klubnak tagja,
jelenleg Miskolcon él.

Hudák Erika versei

Mi a szeretet?
A szeretet-szabadság
A szeretet-napfény, hold és fájdalom,
A szeretet féltés, bánat, virág,
A szeretet ott van arcodon.
A szeretetben benne van a világ,
Szépsége és fájdalma
A szeretet csendes harmónia
Nem engedi ,hogy megfogd,
Engedd szabadon szállni!
Mert a szeretet gúzsba kötve
Tud igazán fájni.

A lélek szobái
Már régen tudom, hogy lelkednek
csak utolsó szobájában kaptam helyet,
s mivel véletlenek nincsenek,
általad így rendeltetett.
Fogsz még az ajtóm előtt állva sírni
de akkor már oda nem enged be senki.
lesz idő, hogy kitárod szobáid ajtajait
és üres lelked majd odahív.
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Amíg van
Amíg van kéz,mely simogat,
nem tudhatod milyen az.
Amíg van szem, mely követ és néz,
nem tudhatod milyen az.
Amíg van száj mely csókol és szépet mond
nem tudhatod milyen az.
Amíg van fül és hallja szavad,
nem tudhatod milyen az.
Ha már nincs és egyedül vagy
Nem megy hozzád és nem követ,
nem néz,nem szól és nem nevet,
nem kérdez, nincs felelet
Akkor tudod meg, mi volt neked.

Várlak
Ha szellő lennék, simogatnám arcodat.
Ha szél lehetnék, kopogtatnám ablakodat.
Ha viharként jönnék, lecsapnék rád!
Hogy fájjon és kiáltsd, – ne tovább!
Várok valakit, kit nekem szánt az ég.
Nem keresem, de meg kell, hogy érkezzék.

Morvay László hősi halála
A Strypánál már hónapok óta dúló nepompával ágyúdörgés és puskaropogás
héz harcok egyikében 1915. október 12közepette a jaslovieci gör. kath. tempén hősi halált halt MORVAY LÁSZLÓ tarlom kertjében. Temetésen csak mi, sebetalékos főhadnagy, századparancsnok,
sült tisztek vehettünk részt, mert ez időben
árvaszéki ülnök, Morvay János mezőkömég állott a harc. Ott voltunk: Martini Móvesdi főjegyző elsőszülött fia.
ric őrnagy, Veisz János hadnagy urak és
A szomorú hírt legelőször tiszti szolén. A temetési szertartást Morariu Mihály
gája hozta Mezőkövesdre október 19-én
tábori lelkészünk végezte. Boldogult keddélután. Elesett urának holmiját szállítotves bajtársunknak a sírját kereszttel jelölta haza a szülői házba, a tábori lelkész kötük meg, de megmutattuk a jaslovieci gör.
vetkező rövid levelének kíséretében:
kath. papnak és tanítónak is. Sírja kön�Szomorú kötelességem teljesítem, minyen megtalálható, mert a templom kertdőn értesítem, hogy szeretett fia, László cs.
ben más sír nem nincsen.
és kir. 5. gy. e. főhadnagya, f. hó 12-én elMellékelve küldök egy térképet, mely
lenséges golyótól találva, jobblétre szederpontos útbaigazítást ad Istenben megbolült. Földi maradványait f. hó 13-án katodogult kedves bajtársunk ideiglenes pihenai pompával helyeztük örök nyugalomra
nőhelyéről.
Jasloviec községben a gör. kath. templom
A fájdalomban, mely önöket oly kérhekert-udvarába. Hagyatékát volt tiszti szoltetlenül sújtja, őszinte részvétet kérve vagája fogja átadni. A nála talált pénzt posgyok kitűnő tisztelettel.
A Morvay család síremléke
tán fogom b. címére elküldeni. Mellékelve
Harctér, 1915. október 13.
küldök 1 db. hivatalos nyugtát az állami pénzek elszámolásáról
László Endre tartalékos főhadnagy
azzal, hogy ezen nyugtát később esetleges elszámolási felszólításoknál mint igazoló okiratot felhasználhassa. Egyúttal kérem szeEgy évvel később, 1916-ban Morvay László földi maradványaretet fia családját is értesíteni szomorú végzetéről. Őszinte részvé- it Mezőkövesdre hozták. A holttestet tartalmazó koporsót katotem kifejezése mellett vagyok szolgálataimat felajánlva.
nai díszőrség kíséretében ravatalozták fel a Szent László tempHarctér 1915. október 14.
Kiváló tisztelettel: lomban. A gyászszertartáson nemcsak Mezőkövesd és vidékéMorariu Mihály 5. gy. e. tábori lelkésze nek népes közönsége vett részt, hanem lerótta kegyeletét Borsod vármegye tisztikara, Tarnay Gyula dr. főispán vezetésével és
Egy nappal később - október 20-án - érkezett a megboldo- jelen voltak a matyó főgimnázium és az elemi iskolák tanárai és
gult bajtársának és barátjának részletesebb levele, amely bő- ifjúságának képviselői is.
vebb felvilágosítást ad a gyászos veszteségről.
Morvay László hamvait március 21-én a családi sírboltban heMélyen tisztelt Főjegyző úr!
lyezték végső nyugalomra. Idézünk a hősi halottat búcsúztatók
Végtelenül nehezemre esik ezt a levelet Főjegyző úrhoz intéz- gondolataiból. Előbb Nagysitkei Kiss László apát-plébános mélnem, de teszem ezt bajtársi kötelességből, mely parancsolja, hogy tatta érdemeit, majd Bónis Bertalan Borsod vármegye alispánja.
a Főjegyző urat értesítsem kedves fia, legjobb barátom, Laci haláAz apátplébános többek között a következőket mondta:
láról és azokról a körülményekről, amelyek között kedves Laci baA kis koporsó csendesen, ezernyi megtört szívtől kísérve
rátom a hazáért és a királyért a dicsőség mezején hősi halált halt. megy végig az utolsó útján: szülő városának, Mezőkövesdnek
Vigasztalni e vigaszhattalant még megkísérelni sem tudom; a csa- utcáján. Hallgatagon megy a koporsó és nem tudja, hogy men�pás, mely igen tisztelt Főjegyző urat és kedves hozzátartozóit érte, nyi gyász és elfojtott keserv nehezedik rá. Hiszen úgy mondják,
oly nagy, hogy erre vigaszt még az a tudat is alig adhat, hogy Lacit a halottak nem emlékeznek arra, hogy vannak terhek, amelyekötelessége teljesítésében érte a halál.
ket éppen azért nehéz elviselni, mert az élettel együtt járnak.
Folyó hó 12-én reggel ezredünket támadásra vezényelték az oro- Morvay László pihenni jött haza, hosszú pihenésre az édes haza
szok ellen. Támadásunk megindulása után nemsokára gyilkos el- földjébe. A keserű emlékű, sok vért ivott Strypa mellől kis kolenséges tűzbe keveredtünk. D. e. 9 órakor Lacival még néhány szót porsóban jött haza álomba merülve drága hősünk.
váltottam; alig távoztam mellőle mintegy 300 lépésnyire, egyike a
Az alispán pedig az alábbiakat hangsúlyozta: A most dúló
záporként ránk hulló ellenséges ágyúgolyóknak földre terítettem világháború alkalmából elsők között voltál, ki hadba vonultál,
kedves jó barátomat. Az elősiető egészségügyi katonák bekötöz- hogy hazád iránti kötelességedet teljesítsed. Mennyi remén�ték és sietve szállították a kötöző, illetve segélyhelyre. Orvosunk nyel, mennyi hősiességgel szálltál utadra, nem gondolva arra,
lelkiismeretesen bekötözte, reménye azonban, hogy kedves baj- hogy kik téged szeretnek, látni többé nem fognak. A harctéren
társunk életben maradjon, alig volt, mert egy srapnelgolyó a has- is erős kötelességérzésed vezetett. Hősiesen szálltál szembe a
üregben több nemes szervet roncsolt össze.
veszedelmekkel s akkor is, amikor a betegség gyötört, mindenBoldogult kedves barátommal a segélyhelyen, hová estére se- nél előbbre valónak tartottad kötelességed teljesítését.
besülten és is bekerültem, még beszéltem. Teljes öntudatánál volt,
Hősies bátorsággal vezetted csapatodat az ellenség ellen,
ami felébresztette reményünket az életben maradáshoz. Isten gyakran néztél a halállal szembe, mely végtére is a sok reményazonban máskép határozott. 13-ára virradó éjjel, 12 óra 10 perc- re jogosító életedet kioltotta. Aki hivatva lesz ennek a háborúkor meghalt. Majdnem utolsó percig eszméleténél volt, érezte a vé- nak a történetét megírni s hőseit felsorolni, annyi sok hős társad
get, csak kedveseivel foglalkozott, tőlük búcsúzott.
között a te neved is szerepelni fog.
Kedves bajtársunkat 13-án, d. e. 9 órakor temettük el katonai
Szlovák Sándor
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Rapid játszma Csernus doktorral
Rapid=gyors. A sakkban úgynevezett villámparti a rapid, kevés, 15-25 perc idő áll rendelkezésre. Én az interjúra egy órányi időt kaptam. A feltételt tudomásul vettem.
Sőt, az 59. percben én mondtam: végeztünk, köszönöm a
beszélgetést.
Előzmények… A Kaptárkövek kiadója felkért rá, hogy készítsek interjút a nagyközönség által, a televízióból ismert pszichiáterrel, dr. Csernus Imrével. Az ok: Csernus doktor régiónkba, Bükkaljára költözött, ott vett házat, s maga ez a hír, hogy
egy híres ember régiónkat választja huzamosabb tartózkodási idejéül, megér egy misét, akarom mondani: egy interjút. Bár
már régóta nyugdíjas vagyok, s írtam már eleget, azt mondtam
előbb magamnak, aztán neki: üsse kő.
Az üsse kő azt jelenti elvállaltam. Igaz inkorrekt feltétellel,
vagyis én már bogácsi pincém elől ki nem mozdulok (nem
is tudok, de nem is akarok), ha a doktor úr átjön hozzám
Szomolyáról, megcsinálom az interjút, ha viszont nem, akkor
én bizony egy interjúval szegényebb leszek. (A világ valószínűleg nem.)
Meglepetésemre Csernus doktor átjött Bogácsra. A megbeszélt időpontban, pont 10 órakor ott volt a pincémnél. Előrebocsátom, az interjú nem szokványos volt. Ha az interjút úgy
általában lehetséges az udvarias jelzővel jellemezni, ami végig
csendes medrében zajlik, akkor ez a miénk nem az volt…
Én készültem Csernus Imréből. Ez azt jelenti, hogy az
interneten elolvastam róla minden megtudhatót, s elsősorban
a vele készült interjúkat jegyzetelgettem ki. Ezek alapján kezdetem a beszélgetést, melynek elején a róla szerzett információkat sorolva többet is beszéltem a kelleténél (megjegyzem,
legtöbb interjúalany híres ember szereti, ha azt látja az újságíró felkészül belőle), Csernus doktor egy-két perc után nem hazudtolta meg önmagát, ugyanis félbeszakított s azt mondta ingerülten:
- Nézze, hogy maga mit ollózott ki rólam innen-onnan, nem
érdekel, én pontban 11 órakor felállok, és elmegyek!
Nos, ekkor döntöttem el magamban, hogy ez rapid parti
lesz. Neki is jobb, nekem is. Pedig…
Ami, vagy aki talányos, az mindig felkelti az érdeklődésemet.
A valós vagy vélt titokzatosságot annyira, de annyira szeretném
megfejteni! Már-már beteges ez a vágy.
Ő az én szememben ilyen. Talányos, titokzatos. Lehet, hogy nem
az, ám én így érzem. A dolgom megnehezíti, hogy akivel beszélgetnem kell, pszichiáter. S a pszichológusok, pszichiáterek nagy
tudású sakkjátékosok. Belénk látnak, talán még a gondolatainkat is tudják. Velük játszani – gondolom én – megtiszteltetés, de
megfejthetetlen, megnyerhetetlen végjáték. Mintha a világbajnok Kaszparov mondaná nekem: no öcsi, hadd lám, mit is tudsz!
Nézem, s próbálom megfejteni. Elképzelem, hogy ki is lehet ez
az ember valójában. Lant-e, melynek húrjait a mindenható keze
megérintette? Nem tudom, hisz honnan is tudnám? Az ember
gyakran önmagával szemben is tanácstalan.
Olvastam, hogy életünk folytonos talány. Újra és újra meghatározzuk magunkat, mivel újra és újra megkérdőjeleződik az, hogy
kik is vagyunk valójában. A célunk mindig az, hogy formába öntsük belső világunkat, és nevet adjunk annak a finoman rezdülő
valaminek, amit „én-nek” hívunk.
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A másikat megfejteni, meghatározni még nehezebb. Annál is
inkább, mert ahogyan azt a nagy francia festő Renoir mondta:
egyenes vonalat nem ismer a természet. Az emberi psziché pedig tényleg nem egyenes vonal, nem egyszerű matematikai feladat, hanem több ismeretlenes egyenlet. Az érzékszervek azt
mondják, kár próbálkozni. Csak hogy a jó öreg Freud már régen
megmondta: „érvekkel nem lehet szenvedélyeinket befolyásolni”. S „bíztat” egy másik bölcs is, Proust, ugyanis azt súgja: „végleges határozataink mindig oly lelkiállapotból születnek, amelynek az a végzete, hogy ne tartson örökké”.
-… én pontosan 11 órakor felállok, és elmegyek!” – cseng a
fülemben. Nem egészen olyan interjú lesz, amilyent terveztem. Sakkóra indul: gyalog lép e2-ről-e 4-re.
- Mondok két nevet: Schenk Jakab, Molter Károly. Mi jut
róluk eszébe?
- Nekem semmi. Fogalmam sincs, kik ezek.
- Az előbbi ornitológus, zoológus, az utóbbi író, kritikus,
irodalomtörténész. Mindketten abban a városkában születtek, ahol Ön.
- Akkor sem ismerem őket.
- Ha hallja ezt a nevet, Verbász, megmozdul Önben valami? Vagy ugyanúgy reagál (vagy nem reagál) rá, mintha
Nyékládháza vagy Rásonysápberencs nevét hallaná?
- Mást jelent, mint az utóbbi kettő. Szülővárosomról van
szó, gyerekkorom színteréről, de csak ennyi a különbség.
Verbász hallatán nem ver szaporábban a szívem, nem fog el
hatalmas honvágy, hogy de jó volna újra ott lenni.
- Visszamenne oda lakni? Mondjuk nyugdíjasként.
- Nem. Ha a sors nem kényszerít rá, akkor nem.
- Mikor járt ott utoljára?
- Három-négy éve? Igazán már nem köt oda semmi.
- Mit hozott onnan magával?
- Tapasztalatokat. Ott ismertem meg a világot, az embereket. Sajátos közegben, kisebbségi létben. Verbász Dél-Bácskában van. A monarchiát idejében a német nemzetiségűek
voltak többségében, amikor én születtem és gyerek voltam,
akkor a szerbek.
- Abban a közegben, hogyan nőtt fel?
- Voltak verekedések, csúfolódások, kénytelen voltam megtapasztalni, hogy a szerbek fennhéjázók, önteltek, más mentalitásúak, mint a magyarok. Viszont azt is megtanultam, hogy
a szerbek őszintébbek, mint a magyarok. A szerbek nem képmutatók, Ők szemedbe vágják, hogy szeretnek vagy utálnak.
A magyaroknál ezt a viszonyulást nehéz megfejteni.
- A tapasztalatokon kívül mit kapott még ott, milyen munícióval jött el onnan?
- Beszélem a szerb nyelvet, s a magyar mellett van szerb állampolgárságom is.
- Ha a közvetlen családtagjaira, szüleire, nagyszüleire
gondol, akadt közöttük olyan, akit – ennyi év távlatából bevallhatja – egy kicsivel jobban szeretett?
- Nincs. Mindegyiküket szeretem, illetve a szüleimet is szeretem. Persze, akivel éppen voltam, az abban a pillanatban

(Fotó: Huszár Zoltán)
több szeretet kapott tőlem. Mert belőle is – már csak a közelség miatt is – több szeretet áramlott felém.
- Gyerekkoromban mik voltak az álmai? Mi akart lenni,
ha majd felnő?
- Anyai nagyapám üveges mester volt. Tíz éves voltam,
amikor meghalt. Ő valaha papnak készült, de nem lett az.
Halála után én úgy gondoltam az álmait nekem kell megvalósítani. Akkor pap akartam lenni. Nem lettem az, mert az a
„döntésem” nem szívből jött. S, ami nem szívből jön, nem is
valósul meg. Később orvos akartam lenni, nyílván apám példája nyomán.
- Édesapjáról sokáig azt hitte, nem igazán szereti Önt?
- Valóban így volt, nem mutatta ki az érzéseit. Pedig ő a
maga módján nagyon szeretett, de soha nem beszélt az érzéseiről. S ilyen helyzetben a gyermek nem éli meg a szeretetet.
- Édesanyja viszont annál jobban kimutatta – olvastam
egy „nyilatkozatában”.
- Igen. Ám a túláradó szeretetnek is vannak hátrányai. Burkot képez az ember köré. Az erős akaratú, szülő(k) gyermekei a nagy óvó-védő környezetből kiszakadva, nehezen boldogulnak egyedül. A nagyfa örökös árnyékában lévő csemeték satnyák. Az így felnövők sértődékenyek, könnyen elveszhetnek. Ezt megtapasztaltam én is, amikor 18 évesen kiszabadulva – jobb szó: elszakadva – Pestre kerültem.
- Imre a keresztneve, akárcsak az enyém. Én szeretem.
- Én is. Szent Imre herceg iránti tiszteletből adta anyám.
- Márciusban született, akárcsak én, vagyis a csillagjegye Halak. Van ennek jelentősége?
- Szerintem van. Ráadásul az aszcendensem a Kos. Víz és
tűz. Nagyfokú koncentrációt követel. Ha nem figyelek, a víz
kiolthatja a tűzet, vagy a tűz elpárologtathatja a vizet.
- Hogyan lett pszichiáter?
- Az élet vitt a pszichiátria felé. Rádöbbentem, hogy nagyon közel tudok kerülni az emberekhez. Olyan kérdéseket
merek feltenni, amelyekre legtöbbjük még gondolni sem
mer. Úgy éreztem ezt a tulajdonságomat a pszichiátrián tudom legjobban használni.
- Szigorú tekintete, röntgen szeme nekem úgy tűnik álarc, védekezés a világgal szemben. Arra gondolok, fél attól, hogy egyszer csak érzékennyé, érinthetővé válik, s ott

áll pőrén „várfalak nélkül”. Szerintem Önnek is van Achilles sarka.
- Nem jól gondolja. Legfeljebb kételyeim vannak. De a kétely a fejlődés velejárója. Erősíti bennem a koncentrációt.
- Hogyan került Szomolyára? Úgyis kérdezhetném, miért
éppen Szomolya?
- A zsúfolt Budapestet nem szeretem. Nagyszüleim Szabadka mellett, tanyán éltek. Ott mindig szerettem lenni. Nyílván
onnan a vonzalom a vidék iránt. Korábban volt egy parasztházam a Balaton felvidéken. De ott túl zárkózottak az emberek. Szomolyára úgy kerültem, hogy megismerkedtem Csutorás Ferenc egri borásszal. Az Ő invitálására többször jöttem
e vidékre, sőt a borászati vállalkozásába is beszálltam. Aztán
egyszer megláttam egy parasztházat Szomolyán. Beleszerettem, megvettem. Mivel sokat jövök-megyek itthon és külföldön, itt általában hétvégenként vagyok.
- Remete itt?
- A szó klasszikus értelmében semmiképp. De például magam főzök, s nem esek kétségbe. Az ösztöneimre hallgatok.
Minap csináltam egy tejfölös gombás csirkehúst, de elsóztam. Nem estem kétségbe, felöntöttem vízzel, csináltam belőle egy savanykás, citromos levest. Az élet is ez. Soha nem
kétségbeesni! Ha egy ember belesétál egy gödörbe, onnan
a saját lábán ki kell tudnia sétálni. Mert mindig, mindenből
van kiút.
- Szokott sírni?
- Szoktam. A sírás nem férfiatlan dolog, mint azt sokan hiszik.
- Ön szerint mi a boldogság?
- A lélek békéje, Ha a lelkünkben tudunk békét teremteni,
akkor minden más mellékes.
- 10 óra 59 perc van. Doktor úr, köszönöm a beszélgetést.
- Viszontlátásra!
Hogy mondta? A szerbek, a szerb mentalitás őszintén kimondja, amit gondol. Ezt magyarként megtanulta.
- Viszontlátásra! Akkor ez nem csupán formális kívánság?
Hajdu Imre
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Ketten a Vadászkürt nyomában

Mezőkövesden hajdanán az a mondás járta, akinek szőlője
van, mindene van. Mert ott megterem a jó bornak való szőlő,
a sokféle gyümölcs és mindenféle szükséges étkezési zöldség.
Az ottani munkák elvégzését is, sokszor a szombati napokon
pihenésként végezték el. Ilyenkor bográcsba főtt szabad tűznél az ebédre való, vagy venyige tűznél szalonnát nyársalva
táplálták magukat. Utána a gyümölcsfák árnyékába, a dús fűre
pokrócot vetve pihenték ki az emberek fáradalmukat.

bitumenes útként fut a Pazsag-tetőről lefelé a Szomolyai úton
keresztül az egykori Tag-i földeken át az Egri útra.

A szőlősgazdáknak voltak szépen épített, sok esetben még
tornácos, cserép, vagy nádtetős „Kunyhóik” is, de ott munkanélküli zajos összejövetelekre, mulatozásra nem igen volt
példa.

A Szőlőtelep Mezőkövesd felé eső alsó része tudtommal Törek Papp István borkereskedő tulajdona lett, akinek pincészete a Szent László templom mellett a Szent László tér 9 szám
alatt volt. Szőlőföldjén állt a régi időkből származó Szent Donát szobor is.

Ebben a hangulatos környezetben mégis volt egy VADÁSZKÜRT elnevezésű borozó, vendégfogadó épület, a szőlőhegy
alatti hosszú pincével. Gyermekkoromtól sokszor elmentem
előtte, mivel a mi szőlőnk talán csak 100 méterrel feljebb az 5
km-es kő előtt, a völgyi gémeskúttal szemben volt, így jól ismertem e területet.
A jobboldali szőlők mögött levő város tulajdonát képező
Pazsagnak nevezett terület, a Bosnyákdombi legelők végén,
keskeny csíkban lefutott a Szomolyai útra. Ezen a csinált-utat
érintő területrészen az 1900-az évek elején, Állami szőlőtelep
létesült szakképzett vezetővel, a szőlősgazdák korszerű szőlőművelésének elsajátítására. Első vezetője Szabó József volt. A
szőlőtelep felső végében a gimnázium konviktusa részére az
1920-as években korszerű gyümölcsöst telepítettek. Ide jártak
Madarak és fák napján a diákok. E terület mindkét oldalán dűlőút vezetett fel a tetőre. Jelenleg az alsó dűlőút kiszélesítve
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Idővel az Állami Szőlőtelep vásárlás útján magántulajdon
lett. A Szomolya felé eső részét Szabó József bortermelő vásárolta meg kinek borpincészete a Mátyás király út 57 szám alatt,
a régi Postaépület mögött volt. Fia Pál és neje Kriston Borbála 1920-ban állították Isten dicsőségére a Jézus Szíve szobrot
földjük végére, a Szomolyai út mentén.

Ugyanitt állt a Vadászkürt nevű borozó tornácos épülete a
hegy alá húzódó borospincével, amely a városi polgárság kedvelt mulatóhelye volt. Az épületet a Szomolyai út felől látni kevésbé lehetett. Eltakarták a sűrű bokrok és a magas fák. A kapubejárat oszlopai is futórózsával volt befuttatva. Ma már csak
a Szomolyai út (szembe levő) másik oldalán álló két hatalmas
gesztenyefa emlékeztet az egykori bejáratára.
Az 1944-es frontátvonulás e szép kultúrát is nagyon megviselte. Először a magyar katonák szedték le a kunyhóépületek ajtaját lőállásuk vagy pihenőhelyük fedezékének tetejére, amit földel fedtek le. Mint kíváncsi gyermek több ilyen fedezékbe bebújtam. Később a völgy rétje szovjetkatonák mindennapos gyakorló területe lett. Hűvös időkben ezek a katonák minden közelükbe eső kunyhóépület faanyagát szétszedték és eltüzelték. Tavasszal fekete üszkös kerek halmok sö-

tétlettek a zöld fűbe. Nem tudom, hogy a Vadászkürt épületét szét lőtték-e a front alatt, vagy a katonák szétszedték és eltüzelték, hisz a szőlei fatornácú, deszkamennyezetű épületek
anyaga, könnyen égethetők voltak. Hozzám hasonló gyerekek
mondták, hogy az épület romok között le tudtak menni a pincébe is, ahol ott sok lőszert láttak.
Mivel a gyakorlatozó szovjetkatonák puska nélkül voltak,
minden katona egy szőlőkarót húzott ki a tőke mellől és puska
helyett ezzel gyakorlatoztak. A nap leteltével vállukon szőlőkaróval vonultak be a községbe, amit a szolgabírói lakás udvarán halomra hánytak. Ez mindennap így ment, amíg itt voltak.
Mi gyerekek még a nótájukat is megtanultuk és velük skanMa már csak az legidősebbek emlékeznek arra, hogy a
Szomolya felé vezető műút jobb oldalán, Mezőkövesdtől 3,2
km-re az 1920-as évek közepétől VADÁSZKÜRT néven működött egy BOROZÓ. A népszerű vendégfogadó azonban a „fordulat évét” (1948) követő pusztulás következtében nyomtalanul eltűnt. Az egykori borozó, mint azt egy-két archív fotó
is igazolja, a régi időktől ott lévő Szent Donát szobor közelében állt.
A város múltja iránti érdeklődés kíváncsiságával arra tettem kísérletet, hogy az emlékmorzsák összerakásával felidézem a szebb napokat látott szórakozó és mulatóhely történetét. Szerencsére sikerült megtalálni a valamikori tulajdonos unokáját, Erdélyi Ferencet, aki hitelt érdemlően igazolta,
hogy a borozót nagyapja, PAPP „TÖREK” MÁTYÁS (1900-66)
építtette. (Papp a fényképen az első sorban a 2.)
Kiderült továbbá az is, hogy a borozó létesítését az életművész egerlövői nagybirtokos, valamint mezőkövesdi gőzfürdő- és villanytelep tulajdonosa, Patay Gyula kezdeményezte.
(Patay a fényképen az első sorban a 6.) Indítványát Papp felkarolta, és az ismert helyi vállalkozó, Lázár „Kupak” János segítségével a borozót felépíttette. Nagyon valószínű, hogy az
épületet Lázár állandó munkatársa, T. Papp István matyó építész tervezte. „Töreknek” a beruházáshoz szükséges tekintélyes tőkét a mész forgalmazása biztosította. (Az 1930-ban kiadott mezőkövesdi címtár szerint Papp nemcsak gazdálkodott, hanem előbb mész- majd bor- és sör értékesítésével is
foglalkozott.)
Papp a borozót szőlőbirtokán, a Szomolya felé vezető út
közelében nyitotta meg. (A telekkönyvi helyszínrajzon jól
látható, hogy a Papp-féle Pazsagtetőn kezdődő szőlészet az
előzőleg említett útra ékelődik ki.) Állítólag a borozónak a
Vadászkürt nevet a mezőkövesdi vadásztársaság adta, akiknek a vendégfogadó kedvenc tartózkodási helyük volt.
Nemcsak a borozóról, hanem a hozzá tartozó pincéről is
kevés a megbízható ismeretünk. A legtöbb hasznos információt szolgáltató Lajtos Józsefnek az adatszolgáltatását fenntartással kell fogadni, mert a visszaemlékezést idős korában
írta le. (Lajtos az 1930-as években a Korona Szálloda és Vendéglő tulajdonosa és vezetője volt.) Az a mellékelt fényképen is látszik, hogy a vendégek szép, környezetbe jól beleillő tornácos, pala- és cseréptetővel borított épületben szórakozhattak. Lajtos szerint a Vadászkürt központja a kármentőnek nevezett söntés és a mögötte található konyha volt. Az
vendégek egy ivóban és két, matyó bútorokkal berendezett
helyiségben szentelhettek időt az élet élvezetének. A két he-

dáltuk. Magyarul így hangzott a refrénje: „Nyári gyughagyma,
nyári gyughagyma. Ne egyél már káposztát, mert jó laktál
máma.”
Az egykori kulturált szőlőtelepet az 1945-os földosztáskor,
kis parcellákra szaggatva proletároknak osztották ki, amely
a szakszerűtlen művelés következtében pár év múltán nagyobbrészt jelentéktelen lett. A barbár háborús pusztítás emlékeként több mint egy évtizeden át álltak a Szomolyai út mentén a tető nélküli kunyhó épületek falmaradványai. A szőlőföldek gazdái sokáig nem tudták, tulajdonukba marad-e földjük,
vagy ezt is elveszi tőlük a hatalom valamilyen formába.
Hajdu-Ráfis János
lyiség közül népszerűbb
volt a talpon álló mögötti
étterem, ahol az iváson és
étkezésen kívül nótázni is
lehetett. Akik a poharazgatás mellett beszélgetni
is szerettek volna, azok inkább a fedett tornácot részesítették előnyben.
A borozóhoz a Pazsag
oldalába ásott hosszú pince is tartozott. A pincében
nemcsak a Vadászkürtben
kínált italokat tárolták, hanem a Mezőkövesden található borkereskedésben
megvásárolható borokat
is. (A Papp-féle bor- és sörSzent Donát
raktár a napjainkban zeközelében állt a Vadászkürt
neiskolának használt épületben működött.) A borozóhoz és a pincéhez parkosított,
léckerítéssel körül vett udvar tartozott. A vendégfogadó területére faragott kapun lehetett belépni, oszlopai rózsákkal
voltak befuttatva. A Szomolya felé vezető útról a vendégfogadót nem lehette látni, mert eltakarták az előtte álló bokrok és fák.
A vendégfogadó mindennapjaiba a kocsmárosból lett vendéglős, Nagy Pál feljegyzései nyújtottak kevés bepillantást.
(A kézirat, melyet én 1962-ben még olvashattam, időközben
elveszett.) Papp a borozó vezetésével nagy gyakorlattal rendelkező vendéglőst bízott meg, aki szükség esetén segített a
pincéreknek a felszolgálásban és a szakácsnak az ételkészítésében. Hétköznapokon egy pincér szolgálta ki a vendégeket,
vasárnapokon és bálokon pedig kettő. A Vadászkürt hétfőtől
szombatig 14-20 óra között volt nyitva, vasárnap és ünnepnapokon viszont 8-24 óráig. Valamilyen hideg harapnivalót
mindig lehetett kapni, de főtt ételt csak időben jelzett megrendelésre készítettek.
A Vadászkürt elsősorban a nagyközség polgárságának mulatóhelye volt. A település döntő többségét jelentő parasztság képviselői csak ritkán és legfeljebb egy-egy pohár sör
felhajtására tértek be a borozóba. Aki tehette, az fiákerrel kereste fel a szórakozó helyet. (A kocsisok gazdáikat a Vadászkürttel szemben, a Szomolya felé vezető út bal oldalán álló
(folytatás a 26. oldalon)
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(folytatás a 25. oldalról)
két gesztenyefa között kialakított „lóállásnak” nevezett parkolóban várták meg.)
A borozóban a nótázáshoz a jó hangulatot a cigányzenekar biztosította. A zenekar törzshelye az étterem volt, de
némi készpénzért teljesítették a tornácon tartózkodók kérését is. Szombaton és főleg vasárnap sokszor szórakoztatták a
vendégeket. A cigányzenészek a Vadászkürtben megrendezett báloknak is gyakori szereplői voltak. A mezőkövesdi vadásztársaság farsangi bálja a település határain túl is figyelemmel kísért eseménynek számított. A cigányzenészek közül legtöbbször a külföldön is népszerű Suha Balog Kálmán
zenekara muzsikált a borozóban. A zenekar másodhegedűsének, a nótaszerző Suha Balog Elemérnek nem egy országos hírű dalának a Vadászkürtben volt a bemutatója.
A Mezőkövesdi Újságból tudjuk, hogy a borozóban előkelő személyek is megfordultak. Többek között felkereste a
mulatót Borbély-Macky Emil, Borsod főispánja, Bernáth István a MNB elnöke, Móricz Zsigmond író
és Lux Elek, az 1930-as évek ünnepelt
képzőművésze. A hatalom helyi képviselői közül törzsvendégnek számított a Vadászkürtben Patay Gyula nagybirtokos,
valamint gőzfürdő- és villanytelep tulajdonosa, Király Béla, a kórházat alapító orvos, Péterffy Béla járási főszolgabíró és Zelei József, aki az USA-ban szerzett
pénzen a Dollárhegyen nagy szőlőbirtokot vásárolt. (Joe bácsinak is hívott Zelei
a fényképen az első sorban a 6.)
A borozóba elsősorban kikapcsolódni
és szórakozni jártak az emberek, de előfordult, hogy ott a nagyközséget érintő döntések is születtek. Így 1928-ban
egy baráti összejövetelen Klaniczay Tibor községi jegyző megbízta Bayer Róbert gimnáziumi igazgatót a mezőkövesdi utcanevek tervezetének elkészíté-

Egy megmentett (felújított) kerti pad
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elhunyt Zsóry Lajos
tiszteletére. (Zsóry
a fényképen az első
sorban a 4.)
A front Mezőkövesdre kerülésével
megszűnt az élet
a Vadászkürtben.
Az épület szétverését a magyar katonák kezdték meg
és a szovjet harcosok folytatták.
A
magyar katonák a
nyílászárókat leszerelték és azt lőállásuk valamint pihenőhelyük fedezésére használták fel, a
A Vadászkürt gesztenyefái
pincéjét pedig lőszerraktárrá alakították
át. A Mezőkövesden tartózkodó szovjet
újoncok, akiknek a Pazsag és a Farkasvölgy mindennapos gyakorló terepük
volt, nemcsak az épület teljes bútorzatát
vitték el, hanem minden mozdítható faanyagot is leszereltek és azzal a laktanyaként használt gimnáziumot fűtötték. Távozáskor az épületet szétlőtték, üszkös
romokat hagyva maguk után.

Nem sokkal a háború befejezését követően, Papp kísérletet tett a szebb napokat látott borozó helyreállítására. Előbb
a fizetőképes polgári réteg hiánya, majd
a szőlőbirtok kisajátítása, végül a kivetett magas adó arra kényszerítette, hogy
a tervéről lemondjon. A részben helyreállított épületet felajánlotta a nagyközAz alapító síremléke
ségnek, de az önkormányzat nem törőa mezőkövesdi temetőben
dött vele, ezért az teljesen elpusztult. Az
sével. (Klaniczay a enyészet martalékává vált borozó és pince még megmaradt
fényképen az első és hasznosítható elemeit (dacit téglát, cserepet) a környék
sorban az 5.) Továb- szőlősgazdái elvitték és pincék, valamint víkendházak épíbá 1938-ban dr. Ki- tésére használták fel.
rály Béla a vadászNapjainkban a borozónak és a pincének már a helyét sem
társaság
farsan- lehet látni. Egyedül a kocsisok pihenőhelyének használt két
gi bálján jelentet- idős gesztenyefa emlékeztet arra, hogy vele szemben közel
te be, hogy magán- negyed századig egy sokak által kedvelt vendégfogadó állt.
kórházat létesít Me- Állítólag a közelmúltban néhány emberben megfogalmazózőkövesden. Vagy dott egy, a Vadászkürthöz hasonló szórakozó helyiség felépí1941-ben Péterffy tésének gondolata.
Béla
főszolgabíKöszönöm Erdélyi Ferenc ny. tűzoltó, néhai Lajtos József
ró kezdeményezé- vendéglős, Hajdú Ráfis János múzeumalapító, Márton János
sére a jegyzők járá- ny. tsz-brigádvezető, néhai Nagy Pál kocsmáros és vendégsi munkaebédjén lős, néhai Patay Gyula nagybirtokos- és tőkés, Pető János ny.
fogadták el, hogy tsz-dolgozó és néhai Suha Balog Kálmán cigányprímás szóúszóversenyt ren- beli, valamint írásbeli segítségét.
deznek a májusban
Szlovák Sándor

Dr. Drabon József tragédiája a Donnál
Fájdalmas és szomorú elfoglaltságot jelent számomra a
72 évvel ezelőtti Don-kanyarban lezajlott tragikus események leírása, amely 1943. január 12. és 24. között történt a
2. Magyar Hadsereg arcvonalán. Ugyanis itt vesztettem el
édesapámat, aki tartalékos főhadnagyként teljesített katonai szolgálatot a miskolci 13. gyalogezred (parancsnoka Pálos ezredes) I. zászlóaljában, mint vonatoszlop parancsnok.
Az I. zászlóalj parancsnoka vitéz Gál alezredes volt.
Az ő feladatuk volt nagyrészt fogatolt járművekkel kiszállítani az első vonalban harcoló egységek részére az erődítési anyagokat és lőszert, egyéb fontos anyagokat. Nem volt
könnyű feladat.
Az egész 2. Magyar Hadsereg Donhoz való kiküldése kifejezetten német kérésre (mondhatnám parancsra történt
1942. április közepétől 1942. június végéit, 200.000 fővel, a
váltásokkal együtt kb. 230.000 fő).
A magyar felső vezetés vonakodott ezt végrehajtani, mert
a hadsereg nem volt felkészülve ilyen nagy feladatra. Werth
Henrik magyar vezérkari főnök volt a rossz szellem.
Súlyos fegyverzeti, felszerelésbeli hiányosságokkal, már a
doni állások elfoglalásakor látható volt, hogy a harcnak tragikus kimenetele lesz.
Édesapám Dontól írott tábori levelezőlapjainak egy része és levelei is birtokomban vannak, melyekben egyáltalán
nem örvendetes eseményekről írt. Akkor már családos ember volt, nővérem 4, én pedig még alig 2 éves voltam, így
igen szomorú, de nem is ismerhettem őt, emlékeim sem lehetnek róla.
1942. június elején kapta meg a katonai (SAS) behívóját
(immár ötödször) – előtte az 1938, 1939, 1940, 1941-ben újból Magyarországhoz visszatért területek visszafoglalásában
is részt vett, akkor még mint tartalékos hadnagy.
Édesapám, de főleg a család nem örült éppen a doni hadseregbe szóló behívónak, de mint fegyelmezett katona kénytelen volt teljesíteni a felsőbb parancsot.
1942. június 20-án indult a 13. miskolci gyalogezred a Tiszai pályaudvarról a Donhoz.
A német hadsereg felsőbb vezetése Hitlerrel az élen azzal
hitegette a magyar kormányt, hogy a 2. Magyar Hadsereg
csak a Don menti arcvonal biztosítására rendelik ki és csak
megszállói feladatokat kell ellátnia. Ez volt az első nagy hazugság.
A hadsereg parancsnoka Jány Gusztáv vezérezredes maga
is többször kijelentette, hogy a katonáknak igen hiányos a
katonai fegyverzete (elsősorban harckocsikban, páncélelhárító fegyverekben, géppisztolyokban), hogy ő lemond, nem
tudja vállalni a felelősséget a kiszabott 200 km hosszú arcvonal biztosítására. Mikor 1942. őszén Szombathelyi tábornok
illetve Nagybaczoni Nagy Vilmos tábornok kint járt a hadsereget megszemlélni, nekik is elmondta aggályait, de hiába.
Azzal próbálták megnyugtatni, hogy a németek megígérték, hogy rövidesen pótolják a magyar hadsereg fegyverzeti hiányosságait, sőt a 200 km hosszú arcvonalat is szűkíteni
fogják. Persze abból nem lett semmi. Ez volt a németek második hazugsága.

Itt még családi körben
A magyar hadsereg egyébként elég súlyos veszteségteljes
harcok árán jutott ki a Don folyóhoz Márki, Korotojak,
Kolibejka, Jekatyerinovka, Uriv, Scsucsje, Dimitrejevka térségébe. Északon a magyar III. hadtest, délen a IV. hadtest biztosította az összeköttetést a német 2. hadsereg és a 8. olasz
hadsereg között.
Nem csak fegyverzetben voltak súlyos problémái a magyar
hadseregnek, de még olyan egyszerű dolgokban is, mint a
gyertyák. Édesapám írta haza egy levelében, hogy édesanyám gyűjtse a gyertyákat, mert abban is súlyos hiányosságok vannak.
A II. magyar hadsereg már 1942. júniusa és novembere között is nagyon súlyos veszteségteljes harcokat vívott a ros�szul, gyengén megerősített magyar állások védelmében,
hogy a veszteség már ezalatt az 5-6 hónap alatt is 20-25 000
fő körül volt halottak, sebesültek tekintetében. Nagy problémát jelentett már a Donhoz való kijutás közben az állandó partizán támadások elhárítása, ezekről édesapám több
levelében is írt. Egyébként az orosz lakossággal viszonylag
jó kapcsolatot alakítottak ki. (Hiszen nem is ellenük küldték
ki őket!)
Édesapámék tragédiája ezután 3 nappal, január 14-én reggel kezdődött, reggel 6 a 40 perckor – amikor a 13. és 43. gyalogezred állásaira a Scsucsjei hídfőből 350 szovjet ágyulöveg,
aknavető, sorozatvető együttes pergőtüze zúdult egy 8 km
hosszú áttörési szakaszra, mintegy órán keresztül mindenkit
a fedezékbe és a lövészárokba kényszerítve. Már itt jelentős
volt a napi veszteség.
Aztán megindult a szovjet gyalog-harckocsik fedezete
mellett.
Jekatyerinovkában volt a 13. gyalogezred törzse és parancsnoka (Pálos ezredes és több magas-rangú tiszt, valamint édesapám, mint az ezredvonat parancsnoka, gyengén
felfegyverzett legénységgel).
Az első szovjet támadást nem kis áldozat árán még sikerült visszaverni, de 14-én délben Jekatyerinovkában az ezredtörzs és ezredvonat közelharcot vívott a szovjet gyalogsággal. A támadás negyedik napján, 17-én elesett Pálos ezredes és az ezredtörzs teljes állománya elesett vagy hadifogoly
lett. A szovjet harckocsikkal szemben tehetetlenek voltak.
(folytatás a 28. oldalon)
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(folytatás a 27. oldalról)
Édesapám 1943. január 17-én tűnt el Filippi községnél,
mint később kiderült hadifogoly lett, nem tudtak kitörni a
szovjet bekerítés belső gyűrűjéből.
A 3350 fős 13. gyalogezred olyan súlyos veszteséget szenvedett, hogy az 1943. áprilisi számbavételkor már csak 825en voltak, a többiek elestek, sebesültek vagy hadifoglyok lettek. A 65 fő tisztből pedig csak 18-an maradtak.
Ezért nem igaz a 40 éven át szajkózott kommunista hazugság, hogy a tisztek az első puskalövésre elfutottak, otthagyva
katonáikat. Ilyen ha volt is, csak elvétve lehetett.
Az egész 200.000 fős hadsereg 7500 fős tiszti állományából
3560 tiszt maradt és érte el a Novij-Oszkol kijelölt gyülekezési körzetet, ahol már csak kisebb csapattöredékek vívtak reménytelen, halogató harcokat.
Azért tudom ezeket az eseményeket leírni, mert sok, a
Dontól, hadifogságból visszatért egykori doni katonával tudtam beszélni a 90-es években, sőt még 2006-2008 táján is.
Ma már csak alig néhányan élnek közülük.
Édesapám két egykori bajtársának levele is birtokomban
van, akik együtt voltak vele. Rátonyi dr. orvos tartalékos tiszt
és Pál József tartalékos tiszt, tanító, akik egyöntetűen azt írják, hogy édesapám az Oránki hadifogolytáborban kiütéses
tífuszban 1943. márciusában meghalt. A 28 000 fő magyar
hadifogolyból csak kb. 14 000 fő tért haza. Meghaltak egy
magyar érdekeket közvetlenül nem szolgáló hadjáratban.
Igaz a magyar felső vezetésnek 1942. nyarán nemigen volt
választása (két tűz között voltak), vagy a német barátság
vagy a bolsevizmus. A szovjet megszállás mindenképpen
bekövetkezett volna. Jány Gusztáv vezérezredes pedig azért
felelős, mert a végső kitartást előíró parancsát kiadta. De halált (1947-ben) nem érdemelt, mert személyében bátor katona volt.
Édesapám hiába halott már 72 éve, emléke, áldozata örökké él bennünk, utódaiban. Lehet, hogy nem volt hős, de fegyelmezett katonaként kitartott az utolsó percig. Fel lehet
tenni a kérdést, hogy megérte-e? Nem!
Drabon József

Drabon József

IMA APÁMÉRT
Évek rohannak, futnak, telnek,
Fájdalmas súlyuk egyre nő,
Apám nyomát hó lepte,
De nem feledteti el idő.
Emléked bennem örökre fáj,
Vigasztalást már nem remélek,
Sírod sincsen, te szegény halott,
Hulljanak le rád égi fények.
1993. január
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A Béke Szigetén,
Csáter Apónál
Tisztelt Olvasóim!
Poroszlói háziorvosként szinte „szomszédja” vagyok a bogácsiaknak, mégis, be kell vallanom, hogy sok-sok évvel ezelőtt
csupán nézelődőként jártam a bükkaljai faluban.
2014 márciusában, Mezőkövesdhez, Bogácshoz, a Hór völgyéhez ezer szállal kötődő kedves barátom, volt évfolyamtársam, Dr Szedresi István orvos ezredes kérésére elindultunk,
hogy felkeressük Hajdú Imre írót a bogácsi pincesoron.
A Poroszlóról Borsodivánkán, Egerlövőn keresztül Mezőkövesdre vezető út már szolgált számomra számtalan gépkocsi
gumi felni roncsoló emlékkel, midőn meg-meglátogattam a
Zsóry-gyógyfürdő szívet-lelket-izületet-csontot gyógyító, csodatévő vizét. Most újabbnál újabb kátyúkat, gödröket cross
versenyzőként, akrobatamutatványosként kerülgető páriaként
vártam, mikor látom meg a körforgalmat a Lukoil benzinkútnál, ahol vezetői megpróbáltatásom majd véget ér és rátérhetek a bogácsi útra.
Az út menti fasor még téli álmát alussza, bal oldalt feltűnik
egy tavacska, vizét kékre füröszti a felhőfoszlányokkal tűzdelt
égi óceán, a magasban, száguldó nyílhegyekként, repülők raja
húzza és teríti szét ezüstfátyolként kondenzcsíkjait. Körötte
tüskés, zöld egyenruhába öltözve, fenyő katonák őrzik a csendet. Ne zavarják még harsogó horgászok a tó mélyén rejtőzködő tótündért! Nyurga kárászait, tükrös pontyocskáit, nagybajszú harcsáit, harcos sügéreit, csukáit altathassa még hínáros vánkosain, mint gyermekeit a jó édesanya.
Egy száguldó, pajzán szelecske bele-bele kap a vízfelszínbe,
kacagva borzolgatja, enyeleg a felfröccsenő, parányi hullámcsodákkal, vízcsöppjeit felkapja, elejti, kényére-kedvére űzi,
hajtja őket, de zajt nem csap, szemérmes szellő ő, még a lányok
szoknyáját sem libbentené fel, ha véletlenül erre járnának.
Mégis, látok két guggoló leányt, fűzfák ők az út mentén, fejük boglyas, szöszke hajszálakkal fedve még csupa kóc, szemük
sem látszik, mint a kis pulikutyáknak, de már ébredeznek, minden hajszálon milliónyi rügyecske, alatta álmosan nyújtóznak
a fűzfalányok. Kisvártatva ébresztőt fújnak a lusta akácoknak:
felkelni, rügyet bontani, virágot hajtani, nyíljatok, bomoljatok,
jönnek a zümmögők, várjátok, fogadjátok őket!
A napsugár már csókolgatja a házakon túl terpeszkedő, valaha Csordakútnak nevezett tágas rétet. A csordák rég nem járják, kövér füvét nem legelik, de a marhabőgés hangja ott rezeg
fölötte a levegőben, néhány öreg bogácsi fülben, álmodó zeneként, mint halódó bőgőhang, zeng egyre halkulóbban.
A pillantás hirtelen átbillen a másik irányba. Soha nem látott
pincék sorjáznak a domboldalban, tufába vájt életöröm rejtőzködik mélyükön. Gazdáik nem is remélték, hogy ilyen verőfényes lesz a tavaszelői nap, csempekályháik ontotta melegben,
tanyáik ablakán át kémlelik a kikeletet.
Az út szélén vidám táblácska hívogat: Csáter Apó Pincéje, s
lám, egy nyitott ajtó, gurulj hát elébe, itt valaki felébredt! A kocsiajtó csapódására elő is jő barlangjából egy mackóléptű, jól
megtermett, az évszaknak megfelelően meleg mellénybe burkolózott, hunyorgó férfiember.

Beszélgetés a Csáter Apó Pincéje előtt.
Jobbról balra: Balázs Árpád zeneszerző,
dr. Árvai Judit családorvos, s a házigazda, „Csáter Apó”
Lehet, az éles tavaszi fénytől nem lát és hirtelen nem ismeri meg barátját, de már nyílnak is ölelésre mackókarjai, hisz
úgy vágyott rá, hogy jöjjön valaki, akivel megoszthatná a tél
folyamán fejében összegyűlt gondolatfolyamot, nem is remélve, hogy ezt megérezvén, egy régi barát áll a küszöbön. A
hunyorgó szemről gyorsan kiderül, hogy egy fránya gallynak
állt útjában, mely ébreszteni akarta a gazdát, hogy „nyitnikék,
mondják a cinegék”.
A felélénkült gazda hozta a székekre a párnát, kínálgatta
jobbnál jobb borait a kedves vendégeknek, aranyként és bíborként játszottak a sugarak, amint megtörtek a poharakban
magukat kellető nedűkön. Engem, mint sofőrt, illatukkal ingereltek: ugye szeretnél megkóstolni? Csupa zamat vagyok, rizlingszilváni, jóféle Zweigelt, szégyenlősen kissé vörös rosé vagyok - így csábítgattak.
Mintha öröktől fogva ismernénk egymást, úgy szállt a szó, a
hangot rögvest megtaláltuk, hiszen én is borvidékről való vagyok, a Mátra aljáról, Domoszlóról, a muskotály hazájából. Emlékszem, mikor drága édesapámnak már nem futotta lankadó
ereje, hogy gyermekének elkészítse a minden évben „neki kijáró” 25 liter, színtiszta muskotály szőlőből készült aranyló borát, évekig nem ittam bort, mert” ha olyat nem ihatok, mint
amilyet az apám készített, akkor nem iszok semmilyet”.
A nyitott pinceajtóból megéreztem a pinceszagot, amit fölséges beszippantani nyaranta a szőlőből hazafelé jövet, majd
lemenni a hűsbe, egy jó pohár bort engedni a lopóból. Csak
egy pohárral, ami tudnivaló, nem lehet 1 dl-nél nagyobb, metszetlen, sima falú, szája kissé befelé hajló, hogy a színét ne változtathassa meg még egy levegőbuborék sem annak falában, s illata el ne szökhessen. A mérték meg éppen akkora,
hogy feljőve a pincehidegből a szédítő napfényre, meg ne ártson, mert úgy a fejébe és a lábába száll az azt nem ismerőnek,
hogy hóttig megemlegeti.
Csak hallgattam, hallgattam a jó barátok számtalan élményét, terveit, ahogy csapongtak sokszor egymás szavába vágva, Szedresi dr-nak a rá jellemző, mindent egyszerre elmondani akaró, lelkes szavait, Hajdú Imre megfontolt, legszebb
magyarsággal formált mondatait, elfogott egy kimondhatatlan érzés, egy testet-lelket átszövő, elborító, hömpölygő folyamként elárasztó érzés: ez itt a Béke Szigete. A még szundikáló fák tövében fejüket emelgető ibolyák, a pattanásig fe-

szült rügyek az orgonabokrok ágain, a távoli dombokon sorjázó szőlőkarók, amint várják, hogy újra érezhessék a rájuk
kapaszkodó indák sokaságát, hordozhassák a súlyos fürtöket, hogy dolgos kezek megtölthessék aranyló borral a pincemélyeket.
A Művészliget fái közt járván megjelent előttem Soós Imre
arca a Körhintából, a még hamvasan ifjú Törőcsik Marival,
Latinovits Zoltán őrnagya, Sinkovits Imre tizedese, és jöttek sorban a nagy nevek, megannyi emlék, mintha itt járnának, meg is érintenének bársonyos ujjaikkal, megköszönve
az emlékezést, hisz az emberek oly könnyen felejtenek, jönnek újabb arcok, mosolyognak,kacagnak, nevettetnek, olykor könnyekre fakasztanak, próbálják feledtetni a múltat.
Őket nem lehet, nem szabad elfeledni, örökre bevésődtek
szívünkbe, hiszen Szabó Gyula hangját halljuk, valahányszor
elolvasunk gyermekeinknek, unokáinknak egy magyar népmesét. A pincefal fülkéiben emléktárgyak, falain fényképek,
Jávor Pálról, Karádi Katalinról, Szeleczky Zitáról stb. Gyöngyöző kacagásuk még itt visszhangzik, leheletüket őrzi a falakon lerakódott, sötéten fénylő nemes penész, DNS-ük beivódott örök időkre sejtjeikbe.
Elkalandoztam a múlt ösvényein, s akkor valami kigyúlt
agyamban, egy más dimenzió, gondolatok feszítették koponyám falát, hiszen itt ez a táj az újjászületésről, az életről
dalol, az örök megújulásról. Az életről, ami egyszer csak átölel, megfoghatatlan varázslat, egy érzés, egy elérhetetlen és
mégis elérhető pillanat, egy sóhaj, egy vágyakozás, ódon kövek közt csacsogva futó patakocska, egy szitakötő szárnyán
megcsillanó napsugár, egy kézfogás, melyben benne van az
egész életed.
A percek sólyomszárnyakon repültek, házigazdánkat bokros teendői várták, hiszen kezdődik hamarosan, vagy inkább
folytatódik a vendégvárás. Üvegekbe, demizsonokba, műanyag flaskákba vágyakoznak a selymes vagy karcosabb ízű
nedűk, kalákában építkezők, születés-névnapjukat ünneplők
zajával telik meg a pincesor.
A sofőrre is gondolni kell, nehogy kiszáradjon! Jóféle borral megtelik a butykos, majd hazatérvén, esti gyertyafénynél
elkortyolgatjuk a mangalica szalonna és lilahagyma mellé.
Akkor még nem gondoltam, hogy hamarosan én is „Hajdú
Imre rajongó” leszek, mert lenyűgöznek könyveiben édes-ízes
magyarsággal íródott, alapos kutatással feltárt emlékezései
Csáter Apóról, színészekről, régmúlt idők történéseiről, találkozásai olykor nagyszerű tudós, máskor egyszerű parasztemberekkel. Legutóbb a Kaptárkövekben olvashattam újévi és
nőnapi köszöntőjét. Szívet-lelket melengető sorait olvasván
harang csendült meg lelkemben. Ennyi tudást hol is volt módja megszerezni, továbbadni nekünk, olvasóknak?
Talán sosem alszik éjszakánként, akkor is a jelet vési a papírra, amit majd maga után hagy okulásunkra, örömünkre, iránymutatást a jóra, a szépre, ami kiveszni látszik mostanság? Utóda van Csáter Apónak, éles még a szőlőkapa, érik majd a szőlő, forr a must a bükkalján, szánt még a toll számtalan barázdát Hajdú Imre keze által s nem fakul meg a Pax felirat a bogácsi kövön.
A barlangból kibúvó mackó kuckójának meglátogatását el
nem hagynám többé, hozzátartozik Ő már az életemhez, mint
pincéjének bejáratához a táblácska: Borárus tér Végállomás.
Dr. Árvai Judit
családorvos , Poroszló
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Somogyi Dénes

Majális az egri útban

1947 esztendő májusának egyik napján, lázas izgalomban
ébredt a falu. Különösen a fiatalok aludtak nyugtalanul e napot megelőző éjszakán.
Talán már hetekkel előtte izgalomban teltek napjaik, mert
a helyi Tűzoltó Egylet hírül adta, hogy ismét majális lesz az
egri úti erdőrészen, a Nádas kúti elágazásnál.
A legények-lányok különös izgalmán egy cseppet sem kell
csodálkozni, ha arra gondolunk, hogy a télen megtartott
táncmulatságok, bálok, a keskeny kultúrház termében kerültek megrendezésre.
Az bizony igaz, hogy túlságosan szűk volt ez a hely a táncoló pároknak, akik legtöbbször fergeteges tempóban ropták a táncot a cigányzenére. Szerették ők a fúvószenekart
{rezesbandát-szomolyaiasan} is, de ilyen kicsinyke, zárt helyen, elviselhetetlen volt a rezesbanda hangereje. Ám a szabadban nem volt párja a rezesbandának.
Nemcsak emiatt örültek a fiatalok az erdőben meghirdetett majálisnak, hanem azért is, mert a keskeny kultúrházban
túlságosan kevés volt a hely a táncolásra. Ez a pici hely is tovább szűkült a körben lerakott székekkel, melyeken vizslatekintetű, szúrós szemű öregasszonyok foglaltak helyet.
Egy pillanatot ki nem hagyva, figyelték a táncoló párokat,
miután ilyen megjegyzéseket tettek:
- Nézzed már Mari, a szégyenteleneket, olyan közel simulnak
egymáshoz, mint a kisült rétes a tepsihez! Hidd el nekem, elkárhozik ez a világ, mert nincsen már szégyenérzet a fiatalokban.
Ha hiszed el, ha nem.─mondta Panni nene és rántott egyet a
fejkendője sarkán, amellyel annyira betakarta fejét, hogy alig
látott ki alóla.
Ám mégiscsak kilátott, mert folyamatosan tudósította
Mari nenét, aki éppenséggel nem volt vak, miután maga is
láthatta a bűnös lelkületű fiatalokat.
Ilyen megfigyeléseket egyáltalán nem óhajtottak a fiatalok. Éppen ezért mindig nagyon várták már a majálist, amikor kint a szabadban, az erdei fák takarásában, táncolhattak
kedvük szerint. Táncolhattak, ölelhették egymást anélkül,
hogy bármelyik vénasszony az előbbi megjegyzésekkel illetné őket.
Az bizony igaz, legtöbb vénasszonynak fájt a lába, miután
nem merte vállalni a Deber akácosának, meredek emelkedőjén kifelé vezető utat.
Volt közöttük olyan, aki kíváncsibb volt, és tehetősebb. Ő
szekérrel vitette ki magát a majális helyszínére, hogy semmiképpen sem maradjon le a szemérmetlen, erkölcstelen fiatalok megfigyeléséről. Hiszen ez a megfigyelés, olyan jól esett
neki.
Panni nene az a jeles személyiség, aki a majálison jelen
lesz, és a látottakat elmondja, tovább adja a többi pletykás
vénasszonynak, kik nem lehettek ott e parázna viselkedéseknek, élőben történő megfigyelésén.
Ezen a napon, már a délelőtti időben, megélénkült az egri
út. Bár előtte sem volt túlságosan csendes, hiszen a frissen
zöldült erdőből, vadgalambok turbékolása, az énekes madarak véget nem érő koncertje, zengte be a tájat. A kakukkma30

dár is olyan vígan kakukkolt a távolban, mintha tojásait már
lerakta volna egy másik madár fészkébe. Úgy zengedezett az
erdő, mintha lakói, szintén úgy készülnének a majálisra, mint
a falunak fiataljai.
Deber akácosán, a faluból kifelé vezető emelkedőn, megélénkült a mozgás. Még annál is jobban, mikor tardi, bogácsi
és szomolyai vásározók haladnak el ezen az úton az egri vásárba.
A falunak nagy tiszteletben álló, gyengébb gondolkodású
emberei, mint Busa, vagy Muszka Pityu, haladtak közvetlenül a rezesbanda után, vagy éppen előtte. Ugyanúgy, mint a
lagzik idején. Busa falába kopogott rendületlenül a meredek
emelkedőn, megszégyenítve azokat, akiknek mindkét lábán
még most is köröm növekedik.
Muszka Pityu már félig mámorosan emelte meg zsíros kalapját, a gyepi cseresznyés kőkeresztje előtt, amelyet Szalóki
István kőfaragó, művészien faragott ki még az 1913-s esztendőben.
A pártválasztott lányok, fiúk követték őket. Utánuk azok a
fiatalok, akik majd itt, a majálison, választanak párt maguknak.
Amint a rezesbanda elkezdte zenélni a dalokat, nótákat,
az erdő lakói elhallgattak. Fergeteges zenét a májusi szelek
szárnyra kapva, túlvitték az erdővel borított dombokon, miután hallhatták a környező falvak lakói.
A noszvaji, ostorosi, novaji fiatalok hallhatták, hogy majális
van a szomolyai erdőben. Talán még az egri fiatalok is, hiszen
ők sem voltak hat kilométernél távolabb a majális helyszínétől. Éppen akkorát dobbant szívük, mint a rezesbanda nagy
dobja, amikor Bene Gábor teljes erővel rávert a zene ritmusát meghatározó, hatalmas hangszerére.
Minden bizonnyal voltak közöttük olyanok, kik a távolabbi településről, elindultak a fergeteges zene irányába, mert
mindenképpen táncolni akartak a szomolyai majálison.
A mezőkövesdi Papp Mátyás, teherautójával szállította ki a
mozgó kocsmáját, ahol ételek, italok bőséges választékával
szolgálta ki a majális résztvevőit.
Az bizony igaz, a jó zene mellett, jól esnek a finom falatok, melyeket lelki békét és hangulatjavítást serkentő italokkal nem árt időnként leöblíteni.
A koradélutáni órákban, a terjedelmes tölgyfák és cserfák
árnyékában, egyre több táncoló pár járta a tangót, vagy éppen a csárdást. De a fúvószenekar lépést tartott a korral és
más táncokra is alkalmas zenét játszott.
Nem lehet csodálkozni azon, ha a lányok és legények mellett, házaspárok perdültek táncra és énekelték, dalolták a rezesbanda fergeteges zenéjét.
Talán a faluban maradt vénasszonyok maradtak csak bánatosak, hiszen hallották a zenét, ám a táncoló párok túlságosan messze voltak ahhoz, hogy megfigyelhessék őket.
Pedig máris lett volna mit megfigyelni. K. Miklós és T. Mariska, úgy összemelegedtek a tangó lassú, ölelkező ritmusára, hogy elindultak az alig háromszáz méternyi távolságban

A Majális végén autóbaleset történt, hál’ Istennek nem követelt halálos áldozatot.
Erre emlékeztet az a kőkereszt, melyet 1947. Úrnapján szenteltek fel. Ez az archív fotó akkor készült
található Nádas kúti delelő irányába.
Nem delelt ott most a csorda, sem a gulya, de még a többi
nyáj sem, mert a falunak más legelőin még bőséges legelőt
találhattak a legelésző állatok.
Üresen állt a pásztorkunyhó, amelynek fekhelyén, a közeledő szerelmespár, zavartalan pásztorórával csillapíthatta az
oltásra szomjazó, forró szerelmét.
Panni nene, aki szekérrel érkezett a majális helyszínére,
szerette volna követni őket, ám a szekér már visszament a faluba. Fájós lábával képtelen volt gyalogolni a pásztorkunyhó
irányába, ezért csak képzeletében idézhette fel az ott történteket, hiszen ő is volt valamikor fiatal. Márpedig képzelete,
fantáziája, bőségesen előfordult. Ebben az időben, ő volt a
falu legpletykásabb, és legjobban megfigyelő vénasszonya.
Fantáziája dúsabb volt, mint a Kaptárrét bársonyos gyepszőnyege az első májusi kaszálás előtt. Így aztán a faluban
maradt, fájós lábú öregasszonyoknak, az elmesélés után,
olyan élményben lehetett részük, mintha élőadásban láthatnák a pásztorkunyhóban történő paráznaságot.
Egész délután zengett az erdő a rezesbanda zenéjétől, a
táncoló párok dalaitól.
Az erdő lakói úgy gondolták, majdcsak elfáradnak a táncolók és a zenészek, akik e reményeiket meghazudtolva, úgy
fújták hangszerüket, hogy némely hangszer, kűrt, trombita,
majdhogynem kiegyenesedett a kifelé áramló hangok fergeteges erejétől.
Amikor kezdett az alkony ráborulni a tájra, előkerültek a viharlámpák, petróleumlámpák, és ezek halvány fényénél folytatódott a majálisi táncmulatság.

Az, hogy kevésbé lehetett látni, semmiképpen sem volt
hátrányos a szerelmesen összebújó táncolóknak. Talán sokkal közelebb kerülhettek táncosukhoz, mint ezt a nappali
fényben tehették.
A féllábú Busa magában táncolt. Hangulatát nem csorbította, hogy ő lányok, asszonyok helyett csak a lecsatolt falábát ölelhette. Élvezete nem volt más, mint az, hogy a főző
kondérokat, nagydarab kenyerekkel kitörölgette, miután étvágyával mindenkit elkápráztatott.
Amikor így jóllakott, búfelejtő italokkal öblögette torkát.
Mindenki kedvében járt, fizetettek neki egy sört, egy pohár
bort, vagy egy kupica pálinkát. Ettől olyan kedve kerekedett,
hogy akkor is jó érzéssel gondolt vissza a majálisra, amikor
annak valósága, időben már távolabb volt hozzá, mint az
egri vár egykori ostroma.
A Hold fényes korongja, szép lassacskán előbukkant a
Gyűrtető mögül, amit a völgyben megbúvó faluból még
nem láthattak az otthon maradt emberek.
A majális táncolói nem figyelték az araszolgató égitestet.
Még bírták erővel a rezesbanda diktálta iramot, akik jófajta
borocskát, sört, pálinkát kortyolgatva, zenéltek a táncoló pároknak.
Közeledett már az éjfél. Papp Mátyás, mezőkövesdi kocsmáros, nem először szolgálta ki a majálist, ezért tudta, hamarosan vége lesz a táncnak. Látta, hogy lassul a tánc. Ritkulnak, fáradnak a mulatók. Észrevétlen pakolgatta össze a
mozgó kocsmájának felszereléseit és rakosgatta teherautójára.
(folytatás a 32. oldalon)
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(folytatás a 31. oldalról)
Ahogyan fogytak a majális résztvevői, úgy csendesedett el a májusi erdő.
Lassacskán a madarak visszatérhettek
a lombok közé, hiszen eddig távolabbi erdőrész fáin kellett erre az alkalomra várniuk.
A vermüket közelítő ravasz rókák
ugatása egyre közelebbről hallatszott.
Az őzek, szarvasok is közelebb jöttek a
Nádas kút vályújához, tócsáihoz, hogy
szomjukat oltani tudják.
Közeledett már a hajnal. Az ostorosi
dombok mögött, az Ég boltozatáról lebukott az ezüstös Hold, hogy átadja helyét a Nap fényes korongjának. Gyűrtető fölött máris derengett az Ég alja, jelezve, hogy a fárasztó majális után, pihenőre térhetnek a táncolók.
Ebben a fáradt csendben rémisztően
riadt kiáltásokat lehetett hallani:
- Emberek! Emberek! Baleset történt!
A mezőkövesdi kocsmáros teherautójával belehajtott a Deber akácosának szakadékába!
Gyertek segíteni! - kétségbeesett
hangján kiáltozta egy ember, és azután
kiáltozták mások is.
Mint megbolygatott darázsfészek, riadtak meg a későbben hazafelé ballagó párok, és siettek a bajbajutottak segítségére.
A teljesen összetört teherautóból kimentették a balesetet szenvedett kocsmárost és feleségét, akiknek az ijedtségen kívül nem lett semmi sérülésük.
A szerencsés kimenetelű balesetért, hálából Istennek, egy kőkeresztet
emeltettek a baleset helyszínére 1947
esztendejének Úrnapján.
Több évtizeden keresztül állt ezen a
helyen a kőkereszt, de az egri út elvadulása, használatlansága miatt, ezt is
benőtte a gaz.
Nem használta már senki a városba vezető 8 kilométeres földutat, mert
autóbusszal utazva, Noszvaj felé, hos�szabb úton utaznak a városba.
A 2010 körül a kocsmáros unokái a
kőkeresztet bevitették a polgármesteri
épület előtti térnek egyik sarkába.
Azóta itt, e helyen, emlékeztet a
szomolyai majálison szerencsés balesetet szenvedett mezőkövesdi kocsmárosra és feleségére. És emlékeztet arra,
hogy ezekben az időkben, Szomolyán
még majálisokat rendeztek az Eger városa felé vezető földúton, a Nádas kúti
elágazásnál.
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Wieland Nóra az ölébe ejtette a kezében tartott könyvet. A mutató és
középső ujját a lapok között tartotta,
hogy megtalálja a folytatást, ha újra olvasni akar. A felsőtestét a pad támlájához igazította és felemelte a fejét, hogy
a magasba nézzen. A pad környékére árnyékot borítottak a park magasra nőtt hársfái, de tőle távolabb a virágágyások és a lenyírt fű szigetei napfényben úsztak. Nórát körülölelte a bágyasztó csend. Csak távolból hangzott
elmosódva a kocsizörgés, ló paták dobbanása, cséplőgép fel-felmorajló hangja és valami lágy sustorgás, ami a szél
mozgatta lombokból áradt.
Nóra szeme túltévedt a kőkerítésen,
és megállapodott a fagylalttölcsér tartalmára emlékeztető felhőkön, amelyek szemmel alig láthatóan alakulgattak, osztódtak, vagy tovasodródtak a bágyadt levegőben. A lányt valami nyugalom és békesség szállta meg,
és valami körül nem határolható elégedettség érzés is. Másfél, két évvel ezelőtt, az intézetben még erre vágyott,
az itthon ilyesféle békéjére, ha egyszer
majd hazajöhet. S most lám, már egy
éve itthon van, és úgy érzi, újra békés
körülötte a világ. A rossz sejtések, Apa
és Anya viszonylatában úgy tűnik, elkoptak, és Nóra elégedetten szemlélheti maga körül a dolgokat. Amitől az
intézetben félt, hogy tönkremennek,
lám nem következett be, és talán ő is
és Edit, a nővére is rosszul mérték fel a
helyzetet.
Újra felnyitotta a könyvet, Voltaire
Candide-ját, de most nem olvasott
bele. A könyvet franciául olvasta, hogy
ne felejtse el a nyelvet. Ott volt mellette
a padon Thomas Mann Mario és a varázsló című könyve is, német nyelven.

Azonban ahhoz még nem kezdett hozzá. Szeme újra a magasba tévedt, ahol
most egy galamb csapat körözött, szárnyaikkal szaporán verdesve emelkedtek egyre feljebb, majd ahogy elérték
a kívánt magasságot, kiterjesztett szárnyakkal siklottak körbe-körbe. Nóra belefeledkezve nézte a madarakat, majd
az órájára pillantott. Négy óra múlt,
nézte a számlapot. Azt hiszem, mennem kell, gondolta szomorúan. Úgy
érezte, egyre jobban vonzza ez a hely, a
parknak ez a része, ahol a pad áll. Ez talán valóban a béke szigete.
*
Mintha tegnap történt volna, olyan
frissen, elevenen élnek benne az emlékek. Azóta is súlyos kövek. És az idő múlásával mintha tovább növekednének.
Nem mentség az sem, hogy nem értette maga körül a világot, vagy nem akarta megérteni. Pedig ha akkor Edit mellé áll, akkor talán időben történt volna valami. Akkor talán másként alakultak volna a dolgok. Akkor az az egy év
is sokat számított volna. Ha előbb fognak hozzá. De így...
Akkor este távolodtak el egymástól
Edittel, sok fényévnyire. És ezt a távolságot azóta sem tudja áthidalni. Edit
utána az ágyán fekve zokogott órákon
át. Ahogy megállt a hintó a kastély bejárata előtt, alázuhant a lépcsőről, meg
sem várva, hogy a kocsis lesegítse és
beviharzott a szobájába. Persze a hintó nem igazán alkalmas hely az ilyesféle családi beszélgetésekre. Miért sietett
vajon annyira, hogy nem keresett egy
alkalmasabb időpontot? Mit tudott?
Csupa érthetetlen dolog volt ez akkor
a számára. Az a bál Balatonőszödön és
Edit szavai az elutazásuk előtt. Segíts
nekem Kicsim, arra kérlek, hogy segíts!

Mit akarsz tőlem, kérdezte volna, de utána már nem maradtak
egyedül. Elindultak, és Edit figyelmeztetőleg megszorította a
kezét. Segítsek? Miben? Mit? Ez az összetartozás a korkülönbség ellenére még gyerekkorukból maradt meg. És akkor egyszerre olyan idegen lett minden. Talán ha akkor jobban figyel a
körülötte lévő dolgokra. Talán akkor meglátja, felismeri, miről
van szó. Ha figyel mindenre, nem csak arra, hogy őt ki kéri fel
és ki kéri fel Editet. De már azt sem értette, hogyan kerül oda
az a falujukbeli parasztfiú, a Leitner István. Miben kell segíteni
és hogyan? Az is rejtély. Nem is bajlódott vele tovább. Csak az
volt számára feltűnő, hogy Edit harmadszor, vagy negyedszer
táncol azzal a parasztmérnökkel. És láthatóan jól érzi magát.
És akkor hozzá lépett az anyja, félrehívta. Nóra akkor egy bajuszos főhadnaggyal táncolt. Kerkápolyi Elemér, bokázott először előtte a főhadnagy, és ő egyszerre elfelejtette, hogy ő a
poregér. Így csúfolták hosszú időn át a társnői az intézetben.
Kis szürke ember csak a családban, különösen Edit ragyogása mellett. Hiszen mennyit sírt miatta. Te kis senki lennél, ha
nem volnátok ilyen gazdagok, mondták a társnői irigykedve.
De így... Körüldöngenek majd a mutatósabbnál mutatósabb
szegény férfiak, mert kell nekik a hozományod.
Megdöbbentette az, amit az anyja kért. Hogy Elemér vállalja fel Edit táncoltatását, kérje le attól a parasztszármazéktól. És ő beleegyezett. Odaült utána az anyja mellé, petrezselymet árulni. Nem sokkal azután valaki azt mondta az anyjának,
Hitler most kebelezte be Ausztriát. Nóra nézte, nézte, ahogy
a főhadnagy újra és újra eltáncoltatja Editet attól a paraszt fiútól. Mindkettő arca sápadt, Edit szeme mint az űzött vadé,
ahogy rátekint. Mit akarhat vajon a nővére? Kértelek, hogy segíts!, sziszegte, ahogy egy fél percre mellé ereszkedett. És ő
még mindig nem értette, hogy mit akar. Miért csinálja? ...Edit
és Leitner! Ez a paraszt. Nevetséges. Lehetetlen, ez lehetetlen.
Edit is tudja, hogy az. És mégis újra, meg újra rámosolyog, amikor a mérnök felkéri. Az is sápadt, ideges, űzött tekintetű. Úgy
szorítja a bálkirálynőt magához, mintha az élete függne ettől a
tánctól. Edit volt mindenütt a bálkirálynő, bárhol is megjelent.
És ő tudta és úgy is viselkedett. Én semmiben sem hasonlítok
rá, gondolta Nóra szomorúan.
Alig hagyták el Őszöd utolsó házait, Edit megszólalt. Ne
aludj Apa! Apa és Anya szemben ültek, ő szorosan Edit mellett. Nóra egyszerre úgy érezte, mintha súlyos, fagyott, sugárzó kő nehezedett volna mellé az ülésre. Érezte a vastag kabáton át is a belőle áradó hideget. Mivel bántottam meg? Apa, figyeljetek! S hogy Frigyes kinyitotta a szemét és a felettük magasan ragyogó csillagokra bámult, Edit megszólalt. Bejelentem, hogy férjhez megyek! Nórában egyszerre felfénylettek az
addig homályos szavak. István! Edit! És a segítségkérés! Nóra
rémülten nézett a szüleire a sötétben és egyszerre úgy érezte,
megremeg az izgalomtól. Megsejtette, hogy most és itt nagy
harc lesz. És jól érezte meg ezt a küzdelmet. A hintó nem alkalmas az ilyesféle családi dolgok megbeszélésére, sziszegte dühösen az anyja. Minden hely alkalmas, ahol együtt vagyunk,
vágott vissza Edit. Jószerivel ez az egyetlen hely, ahol együtt
lehetünk, én ugyanis nem járok sem a bécsi, sem a budapesti bordélyházakba, sem az úri kaszinókba kártyázni. Talán túl
éles volt ez a hang, ez a lázadás, ezt már nem kellett volna, de
Edit már túlságosan is mély sebeket hordozott és elszánt volt.
Talán ezért nem mert Nóra átállni Edit oldalára, vagy csak ezt
találta ki később, önmagának mentségül. Így a nővére egyedül maradt, úgy vívta meg a harcát. És közben egyre jobban
eltávolodott a húgától is. Nóra érezte, hogy ez végzetes lehet

a kettőjük kapcsolatára, de már képtelen volt rá, hogy változtasson a helyzeten.
... Lenézitek, mert a szülei parasztok. De a mi őseink egy része is az volt. Például a dédapa. És nem az a lényeg, hogy valaki milyen házban született, hanem az, hogy milyen ember. Mit
tud. Ő már mérnök.
Nóra úgy érezte, reménytelen harc ez. Talán ha ő is beleavatkozna, talán akkor ez a szikrázó pengecsattogás párbeszéddé szelídülhetne, de így... De nem bírt annyi bátorságot összegyűjteni, hogy szembeszálljon a szülei konokságával.
Paraszt volt, az is marad, sziszegte az anyja. És a családunkban nincs helye egy parasztnak! tette hozzá később. Ez volt az
utolsó szava.
Edit tehát alázuhant a hintó lépcsőjéről, és a földre érve elrohant. Reggel sem ült asztalhoz. Huszonkilenc éves vagyok,
mire várjak, rikácsolta másnap eszelősen. Mindenkit elmartatok mellőlem, aki esetleg számba jöhetett volna, dadogta sírva, amikor az anyja bement hozzá. Istvánt szeretem.
Alig több mint egy év múlva csendben megtartották az esküvőt. Talán még jó is, hogy egy racionálisan gondolkodó ember került a családba, nevetett kényszeredetten Guszti, Nóra
nagybátyja. Ha jól tudom, az új sógorod gépészmérnök. S
hogy mennyire így van, az nem is olyan sokára kiderült. Az
esküvő után néhány hónapra hármasban kikocsiztak a csengődi majorba. Bekanyarodtak a szeszgyár és az olajütő előtti
útra. Jobbról a hatalmas, tágas istállókban hízó marhák tucatjai. Valahonnan panaszos bőgés hallatszott. István ugrott le elsőként és a kezét nyújtotta Nórának, hogy lesegítse. Majd miután Guszti is leereszkedett és néhány lépésnyit tovahaladtak,
István megtorpant és szembefordult velük. Eddig nem akartam szólni, míg nem láttam át a dolgokat, mondta furcsa reszelős hangon, de most már, hogy a családhoz tartozom, jeleznem kell, tette hozzá fanyar mosollyal, nagyon nagy baj van.
De ahogy Guszti megdöbbent és csodálkozó arcába nézett,
tovább folytatta: Ettől rosszabbul irányított gazdaságot én
még sehol sem láttam. Valójában mennyi adósságunk van? S
hogy nem kapott határozott választ, újra megkérdezte. Mondja Guszti bácsi, szanálható még egyáltalán ez a gazdaság?
Azután ahogy Frigyes hazajött, rá másnap a három férfi bezárkózott a könyvtárszobába. Frigyes és Guszti azt használták
munkaszobának, ha egyáltalán dolgoztak.
El kell adni az összes hízó marhát és a fejősteheneket is, talán lesz belőle annyi pénz, hogy megálljunk a lejtőn, mormogta Frigyes a vacsoránál. De ha ez nem elég, akkor valószínűleg
mást is el kell adni. Vagy jelzálogkölcsönt kell felvenni. Esetleg
aláírni egy váltót, ami valószínűleg elviheti az egész majort,
mondta Frigyes komoran. Guszti és István némán hallgatott.
István ezekben a napokban átvette a gazdaság irányítását. Sorban rendelte be a különböző részlegek vezetőit. Tudja
maga egyáltalán, hogy mi van a kezére bízva? A nagyszalonba
behallatszott István üvöltése.
Hitelt sajnos csak nagy hátránnyal lehet felvenni, mondta
István később. És még az sem világos, hogyan tudnánk vis�szafizetni. Ekkor már üresen tátongtak az istállók. A vacsoránál azonban tovább folytak a munkamegbeszélések. Te csinálod fiam, szabad kezet kaptál, hárította el egy alkalommal Frigyes, hogy ne kelljen odafigyelnie. Jó, jó, azért csak beszámolok, hogy mindenki tudjon róla, válaszolta István.
(Következő számunkban folytatjuk)
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Gondolatok az életből...
Gál Mihály: Szilánkok - forgácsok

Egy nagyon kedves meglepetést ért ez év május 5-én.
Debrecenbe kellett utaznom, s csak késő délután értem
haza. A kapun belépve a postaládámat megnézve, egy
könyv simult a kezembe a következő dedikálással: Kedves bogácsi lakálpatrióta földimnek Katikának, tisztelő
barátsággal!
Gál Mihály Bogács 2ol5. o5. 5.”

Tudtam Gál Mihály újabb könyvéről, - mesélt róla, - de azt
nem tudtam, hogy már meg is jelent. Kezembe véve a könyvet
a borítón Mihály fényképe tekintett rám, egy nem egészen szabályos, egymás mellé rendezett negyed- körök közepette. Valószínű, hogy ez a fénykép még a felesége halála előtt készülhetett, mert jellemzően, egy elégedett, őszinte, nyilt ember- tekintet néz vissza rám.
Találó a borítón a kör, mert az nem más, mint az önmagába
visszatérő görbe vonalak egysége.
Ilyen Gál Mihály munkája is. Önmagába, a gyökerekhez
visszatérő, sokat elmondó, gondolkodó ember gondolatai.
Gondolatok a szülőföldről, a szülőkről, gyerekkorról, az életről, munkáról, szeretetről , ragaszkodásról, a megbecsülésről.
Irásainak egyszerűsége, közvetlensége megszólit mindenkit,
akiknek a leírtak értéket képviselnek. Élményt adó olvasmány,
fényképekkel illusztrálva.
Pár évvel ezelőtt a rádióban a Kun-napok kapcsán megszólaltattak egy nyüzsgő, szervező kun férfit. A kérdés az volt,
hogy miért csinálja mindazt, amit csinál. A válasz nagyon egyszerű – mondta: „ Hálás vagyok a szülőföldemnek, a hazámnak, mert mindent tőle kaptam. Nem szeretnék adósa maradni.”
Úgy érzem, hogy Gál Mihály sem marad adósa szülőföldjének és hazájának. Sajnos ma már a múlt, a gyökerek felvállalása nem divat, nagyon sokat elfelejtik a hálát. Sok cikke jelent
meg már a „Kaptárkövek” c. kiadványban is.
Szeretetteljes lénye visszatükröződik az pár oldalas elbeszéléseiben, ahogyan ír a gyerekkori sajóládi emlékeiről, szüleiről,
családjáról. Olvasás közben szinte az az érzésem, mintha velem történtek volna meg az események. Átérezni, azonosulni
tudok velük, s nekem is előjönnek a régmúlt képei, eseményei.
Élete itt zajlott, zajlik a térségben. Idekötötte munkája, családi élete, cserépfalui szerelme, majd később felesége, Ibolya.
Nem vágyik parnasszusi elismerésre. Ahogyan Ő fogalmaz
könyve előszavában:” az öt unokám majd jobban fog emlékezni rám. Az írásaim által majd nem csak ők, de az utánuk jövők is jobban bele tudnak majd érezni a század-és ezredfoduló
környékének magyar valóságába.”
Sajnos a Sors közbeszólt. Kedves felesége Ibolya nem érhette
meg a könyv megjelenését.
Bízom benne, hogy az írás igénye enyhíti Gál Mihály fájdalmát, hogy a megváltoztathatatlant elfogadja és feldolgozza.
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Legjobban azonban az Előszó, - Mária Sándor Fűves
könyvéből vett - idézete fogott meg, mintegy keretet adva Gál
Mihály írásainak, életének, értékrendjének.
„Önmagamról
Utolsó leheletemmel is köszönöm a sorsnak, hogy ember
voltam és az értelem egy szikrája világított az én homályos lelkemben is. Láttam a földet, az eget, az évszakokat. Megismertem a szerelmet, a valóság töredékeit, a vágyakat és a csalódásokat. A földön éltem és lassan felderültem. Egy napon meghalok: s ez milyen csodálatosan rendjén való egy egyszerű!
Történhetett velem más, jobb, nagyszerűbb? Nem történhetett! Megéltem a legtöbbet és a legnagyszerűbbet, az emberi
sorsot. Más és jobb nem is történhetett velem.”
Kedves Mihály!
Köszönöm a könyvet, köszönöm, hogy olvasás közben részese lehettem életének, a könyvespolcom gazdagodott egy
számomra kedves kötettel.
További jó egészséget kívánok, sok-sok jó témát és örömet.
Bogács 2015. május 26.
Szőkéné Tóth Katalin

Fecske Csaba

Bacchus

Szajlai Lászlónak, a Daruszögbe

Áldalak Bacchus, bornak istene!
A te véred bogácsi hegy leve.
Minden lopóval néked áldozok,
öröm és bánat, ez mind inni ok.
Reggel és este, iszom bármikor,
bennem mindig vérré válik a bor,
mert nem lőre ez, drága Bacchusom,
színtiszta bogácsi bor, tudom.
Én istenem Bacchus, papod vagyok,
minden borospince a templomod,
oltárod előtt ülnek híveid,
s az üdvösséget ízlelgetik.
Máris a mennyben érzi mind magát,
fenékig ürítvén a poharát.
Testvér ne sajnáld, újra töltsd teli,
a jó gazda a dugót nem leli!
Áldalak Bacchus, bornak istene!
A poharamat mindig töltsd tele,
nem részeges vagyok, csak áldozok,
mert én a leghívebb papod vagyok!

Varga Rudolf

Bogácsi anziksz

Lukács Zoltán doktor úrnak

Mint milliárdesztendős
óriás lába,
úgy nyúlik az idők madártávlatából
Bogács
a mesés tájba,
öleli keletről
Nagymajor, nyugatról Pazsag,
lüktető érként csobogja körül
a Hór- és a Tardi patak,
cseppjei völgybölcsőben ringatnak
füveket, fákat, meg a horgásztavat,
alkonyatkor bárányfelhők
simogatnak álmokat
a pincesor kőporos tetői alatt,
a hegy felől libbenő
szellős estére,
ha a Kaptárkövek felé
fáradtan lehanyatlik
a nap,
mézszínű fénnyel
aranyozza a szőlőfürtöket
szüret idejére.
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Daruszögi H. Imre

A krónikás füttye

A krónikás barangolásai során egyszer, véletlenül, úgyis mondhatnám szerencsével, rátalált ebben a vadon világban egy, a természet által óvón rejtett, érintetlen ligetes rétre, ahol százszámra pompáztak a szebbnél szebb mezei virágok. Benedekfű, bazsalikom, fehér üröm, vadrózsa, kakukkfű, búzavirág, pipacs, zsálya és még sok más fűszer- és
gyógynövény valóságos szín- és illatorgiája fogadta ott a
krónikást, aki el is határozta, ezen a réten végleg tanyát ver,
s ezután csak az élet szépségeiről, a virágokról, a madarakról, a nektárt gyűjtő méhekről és a szerelemről fog dalolni, s
így várja ki az idő végezetét.
Ám e világ tökéletlensége miatt az idill itt sem tartott sokáig. A krónikás lelkesedése és öröme bizony korainak bizonyult, s elmúlt azonnal, amikor egy reggelen durva gépek
zaja riasztotta költői merengéséből. A krónikás meglepetten látta, hogy a virágos rét két végén – szemben egymással – gépek és emberek sokasága jelent meg, s bőszült tempóban árkokat kezdtek ásni. Úgy tűnt első látásra, hogy valamiféle vezetéknek készül munkaárok, bár a krónikás – ismeret híján – nem igazán tudta elképzelni, hogy itt, a gonosz urbanizált világtól messze elzárva, miért épül mondjuk
szennyvízvezeték.
Nem is az épült! Erről a krónikás az árkok elkészülte után
szemtanúként meggyőződhetett. A rét északi oldalán ásott
árkokban kék, a déli oldalon ásottban pedig sárga egyenruhás katonák jelentek meg, s alig, hogy elfoglalták helyüket,
elkezdték lövöldözni egymást.
A krónikás az első golyó süvöltésére a földre vetette magát, s miközben egy ugyancsak földhöz lapult pipaccsal riadtan egymást bámulták, lassan felfogta, hogy a rét két oldalán nem csatornának, vezetéknek épült az árok. Lövész-
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árok az, s itt a pipacsos, búzavirágos, margarétás réten most
háború dúl. A sárgák lövik a kékeket, s a kékek a sárgákra tüzelnek. Életre-halálra megy az öldöklés, a harc, amelyben – s
ez számára a legdöbbenetesebb – ő, a krónikás számít legkiszolgáltatottabbnak. Hisz egyedül van a tűzvonalban, lövészárok nélkül és fegyvertelenül, s rá mindkét oldalról tüzelnek.
A krónikás felmérve meglehetősen reménytelen helyzetét,
egy darabig még hason fekve, riadtan lapult az előbb már említett pipaccsal együtt, de aztán hogy, hogy nem, hirtelen elképesztő bátorság szállta meg, s felült korábbi nyomorított helyzetéből. Nem érdekelte, hogy feje mellett röpködnek a mindkét irányból záporozó golyók. Felült azzal a határozottsággal,
mintha neki abban a pillanatban egy, az agyából hirtelen kipattant virágéneket kellene tüstént papírra vetnie.
S ettől a tettétől egyenesen jókedve támadt a krónikásnak.
(A krónikások általában eszelős emberek.) Fütyörészni kezdett,
méghozzá az Europe: Végső visszaszámlálás címre hallgató számát. Úgy érezte, ez a dallam igazán illik a körülményekhez.
Sajnos a dalt nem tudta végigfütyülni. Egy golyó – hogy melyik oldalról, azt hiszem mellékes – halántékon találta a krónikást, aki azon nyomban lebukott oda, ahol korábban már feküdt. A pipacs mellé. A fejéből és a szájából vér szivárgott, épp
olyan, mint a pipacs színe.
A lövöldözés persze ezt követően is tovább tartott. Egészen
addig, amíg az utolsó tár ki nem ürült, illetve, amíg az utolsó
katona (kék volt-e vagy sárga, már nem tudni), ki nem ejtette kezéből a fegyvert.
A réten csak akkor támadt újra csend, s tért vissza a béke.
Milyen kár, hogy nem maradt senki, aki gyönyörködni tudott
volna a visszatért idillben!

