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Emlékszem...
Emlékszem, te poétalélek voltál, és
szeretted a szivárványt. De tudom, ne
is próbáld tagadni, épp úgy szereted a
tojásos nokedlit friss fejes salátával és
a csülkös bablevest.
A szomorúság, emlékszem, jellemző
vonása volt arcodnak, de gyakran láttalak röhögni is hülye anyós- és rendőrvicceken, székely góbéságokon.
Én jól tudom, hogy mindig szolidáris
voltál az emberi fájdalommal, tisztelted a könny nemes párlatát, de mert
ember voltál és gyarló, nem vetetted
meg a papramorgót sem, főleg nem
téli reggeleken, füstölt kolbász, szalonna, vöröshagyma, kenyér mellé.
A mezőket szeretted, különösen tavasszal, de többet ültél a szerkesztőségi cellában, ahol nem volt se kankalin, vagy tavaszi hérics illat, legfeljebb
dohányfüst, és el nem mosott borospohár savanyú szaga. Ott szerettél inkább lenni.
A szerelmet tisztelted, szeretted, az
álmod asszonya szőke volt, halhatatlan és tiszta, de beérted olyanokkal,
akik nem voltak se tiszták, se halhatatlanok.
Mindig fényre vágytál, mániákusan
kerested a világosságot, de villanyszámlát te sem szerettél fizetni. Vonzott a végtelenség, de piti mód, óráig
eltökörésztél egy tudósítás jelzőivel és
kötőszavaival.
Igen, a szivárvány megbabonázott,
mert poéta voltál. De ugyanakkor ember is voltál, s nem tagadhatod le se a
tojásos nokedlit, se a nőket, akik nem
voltak halhatatlanok.

Előfizető lettem
Középiskolában jó magyaros voltam.
Mindig én feleltem, ha szakfelügyelő
jött. Szavaló versenyek, diákszínpad, aztán mégis közgazdász lettem. Pontosabban közgazdász-tanár, javarészt Miskolcon. Nem bántam meg. Választott szakmám segített a földön megállni, amikor
nehezebb idők, vagy nehezebb feladatok jöttek.
Pénzügyi ismeretek, vagy közgazdaságtan órákra nem sok költészetet lehetett belopni. De József Attilától azt az
idézetet például ki nem hagytam volna:
„A munkabér, a munkaerő ára,
cincog zsebünkben, úgy megyünk haza.”
Amíg aktív az ember gyereknevelés,
kenyérharc tölti ki az életét. Ha mégis
irodalom, akkor szakirodalom. Ami ennél is rosszabb, véget nem érő adminisztráció.
Majd, ha eljön az ideje – jelszóval eltoltam én is magamtól is a sok mindent.
És most – úgy tűnik – tényleg eljött az
idő. Nyugdíjba készülődve, amikor már
elég pénzem volt hozzá, vettem Bo
gácson egy nyaralót. Itt van hegy, levegő, víz és bor, de találtam mást is.
Volt kolleganőm nemrégiben egy
szép kivitelezésű folyóiratot nyomott a
kezembe, tele pipaccsal.
- Tetszeni fog! – mondta röviden, valamelyest ismerve engem.
- Kaptárkövek? Mi ez?
Most már tudom, és tényleg tetszik.
Szereztem néhány korábbi példányt.
Mindig a versekkel kezdem, de találok
megindító sorokat a prózában, olykor
helyettem kimondott gondolatokat is.
Az új ismeretek is rám férnek. Nem hallottam például a Mária-fa történetét, és
a matyó Tiziánóról, Takács Istvánról se
sokat tudtam. (Szégyen, nem szégyen.)
Gazdag ez a környék, és a lap által én is
gazdagabbá válok. A szerzők egy részének neve még Miskolcról ismert. Lehet,
hogy jöttem utánuk?
A világ működésének egyik alapelve
– állítólag – az önrendeződés. Ez az újság meg akart születni és megszületett.
Egy maroknyi lelkes (vagy megszállott)
csapat világra segítette. Köszönet nekik,
érte!
Parányi bíztatásként én is megrendeltem a folyóiratot. Nem hiszem,
hogy az előfizetők között az első miskolci lennék, de ha mégis, akkor büszke vagyok rá!
B. Mester Éva
Miskolc
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Fridél Lajos rajza

Dr. Pázmándy László

Üzenet barátaimnak
Elvesznek mind a részletek,
Homályba hullt, ami volt.
Napok gyöngysora szétpereg,
Sarló lesz a telihold.

Közel a magasság titka,
Ott ritkul a levegő,
És a mélység ragyog vissza,
Hol minden megengedő.

Árnyékunk már a hallgatás,
Hiányzó társak szava,
Történés mögötti talány,
Titokzatos angyala.

Elvesztjük az idő láncát,
Nincsen távol és közel,
Letépjük a titkok fátylát,
S aki elment, megölel.

Pohár borral üldögélünk,
Így múlik délutánunk,
A jövő már nem reményünk,
Egy darab múltat várunk.

Nehéz szívvel ébredünk fel,
Kopogtat a virradat,
Magánykísért életünknek,
Ő még haladékot ad.

Elmaradt találkozások
Bánata arcunkra ül,
Üres poharunk vádol,
Koccintás nélkül ürül.

Elvesznek mind a részletek,
Homályba hull, ami volt,
Napok gyöngysora szétpereg,
Sarló lesz a telihold.

Virrasztás közben az álom,
Fények között botladozva,
Átlép szendergéshatáron,
S volt szerelmek arcát hozza.

Barátaimnak üzenem,
Gyülekeznek a farkasok.
Várnak ránk rendületlen,
S mi elmegyünk egy hajnalon.

Áhítat a mezőkövesdi világtalálkozón

Egy „kívülálló” válhat-e matyóvá?
Számtalanszor feltettem magamnak a
kérdést, hogy én, aki kun és tót nagyszülők ivadékaként „ ősmagyar” vagyok, felvehetem –é a tiszteletbeli matyó címet,
hacsak néhány napra is? Messzi tájakról
sereglett régi matyóság készült újra ös�szeforrni „eredendő” vérivel, hogy frissüljön, hogy újra erecskeként csordogáló vérében az elhagyott haza ősereje, duzzadjon ömlő patakká az érzés: hazatértem. Ha megkaphatom a címet, sosem élek vissza vele, úgy terjesztem én
a matyóságot szerte jártomban, ahogy
a népdalok, a népmesék terjedtek a parányi ablakszemű házikók előtti padkákon, esténként összeülő öreg szülék
ajkán fonódó, ízes tájszólású mesék a
hol volt, hol nem volt matyó legényekről, lányokról.
Régi ismerősöket keresve mentem a
világtalálkozóra, hogy Pető Margitka
könyvét dedikálva megkaphassam. Az
eredeti kiadást, melyből sikerült olvasnom néhány fejezetet, annyira megkedveltem, hogy erősen örvendtem, mikor
újbóli megjelenéséről tudomást szereztem. Éjszakákba nyúlva ízlelgettem történeteit, élvezve minden szavát, szinte
hallva a gyönyörű matyó tájszólást, azt
a világot láttam magam előtt, amibe a
művésznő beleszületett, átélt és most
átadott nekem-nekünk.
Miért áhítat?
Az egész találkozót számomra Takács
István Áhítat c. festménye ragyogja be.
Kit keresnek vajon a bájos ifjú, könnyben úszó szemek? Istent vagy embere-

A cikk szerzője Takács István: Áhitat című festménye mellett
ket, akik a nagyvilágot járják? Most már
tudom: Istenhez könyörög, hogy tartsa
meg a matyóságot, soha ne feledjék el
a szülőföldet, bárhová veti is őket a sors,
itt, e tenyérnyi hely az ő múltjuk és jövőjük, Matyóföld visszavárja őket.
Vannak még matyó emberek, akik
szentként tisztelik a matyó élet minden
darabkáját, láthatták a kiállított kis réklicskét, főkötőt, amit hajdanán nagyanyáik ezer görcstől gyötört ujjakkal hímeztek keserves napi robotjuk után szerelmetes unokájuknak. Summás lányok
varrták a szebbnél szebb rózsákat, bimbókat, azzal üzenve titkos választottjuknak, nem kellett ahhoz betű, a szívüket
varrták bele a legények surcába, ingujjába.
Fiatal művészek hangversenyére in-

Minden program a gyökereinkről, az identitásunkról szólt

vitált a szíves meghívás a Szent László
templomba. A különleges hangszernek
számító marimbán játszott virtuóz módon Laczkó Pető Balázs, kísérte a parányi termetű, de annál áradóbb hangú
operaénekesnőt, Kovács Csillát. Büszke
is lehet a matyó főváros a fiatalok művészetére!
Áhítat belépni a „Kis Templomba”, vis�szatértek a festők, szobrászok, elhozták
lelkük kincseit. Ők, akik még élnek és őrzik minden mozzanatát ennek a csodavilágnak. Nagy szellemek járnak közöttünk, megtöltik rég vászonra álmodott
képeikkel, faragásaikkal a teret, megelevenednek a falon málladozó freskók,
új élet költözött az omladozó épületbe,
bíztatván a kiállítás megálmodóit: Ne
álljatok meg, tovább-tovább, vigyétek
Matyóföld hírét szerte a nagyvilágba! Titeket azért teremtett az Úr, bízta rátok a
küldetést, hogy minden erőtökkel terjesszétek a csodát, az áhítatot!
Mennyi szépség született Hajdu Ráfis
János bácsi és Kiss Mátyás szorgos keze
munkája nyomán! A gépmúzeumban
rendezett kiállításon egyik ámulatból
a másikba hullott a nézelődő. Magyarságunk fába, csontba vésve, s óriási gépek sokasága őrzi őseink teremtő erejét. A sok érdeklődő be sem fért a terembe, ablakon kukucskálva gyönyörködtek
a matyó táncospár pörgő-forgó-libbenő
szoknyájában, a férfiak délceg táncában.
Csöppnyi lányka ment fagylaltot nyalva anyukájával a divatbemutatóra, ma(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
tyó ruhába öltözve, kihúzott derékkal,
mert ezt az öltözetet viselni kell, ő az újjászületett Főnixmadár, levelet hajtott a
számtalan villámcsapástól sújtott fa, gyökerei szívósan kapaszkodnak a kövesdi
anyaföldbe.
A szépség utáni vágyakozás jelent meg
minden egyes ruhadarabon, melyre ráhímezvén a matyó motívumokat, legyen
az egy nővérke patyolatfehér köpenyén,
vagy egy első tanítási napon iskolába induló kis copfos lenge blúzocskáján.
Következett az újabb áhítat! Soha
szebb templomot még nem láttam az
újonnan emeltek között, mint a mezőkövesdi új Jézus Szíve templomot.
Nem monumentális alkotás, méretében beleillik matyóföld szívébe, nem kívánja elhomályosítani a Szent László
templom mérhetetlen szépségét.
Megdermedve áll meg az ember belépve ebbe a szentélybe, megérinti lelkét
az Úr közelsége, megfogja, el nem ereszti
egy pillanatra sem hívét, átjárja az utolsó
sejtjéig az áhítat. Az üveg, a fa, a kő, a fém,
a virág úgy fog körül téged, mint egy védelmező, ölelő kar. Matyóföld ölel át, tart
szorosan, hogy el ne bukj az élet útvesztőiben. Hazataláltál. Száll az imádság, a
zsoltár megannyi hazatért matyó pap és
hívő ajkán, megtelik vele a fenséges tér,
áldás kísérje mindazok életét, akik eljöttek erre a misére és részük lehetett ebben
az áhítatban.
De még mindig nem ért véget az áhítat! Nem lehet belőle elég, még hátra van
az extázis, amit akkor éltünk át, mikor vasárnap délután a Szent László templomban egyházi énekeket éneklő kórusok
szereplése után, Tóth József karnagy kérésére, felhangzott megannyi hívő ajkán
a magyarok Mária Himnusza, a Boldogasszony anyánk, és a férfikórus megerősítvén a fohászt, zengett az ének, egyszerre sírt és örült az áhítatnak a kövesdi
katolikus gyülekezet.
Így lettem matyóvá egy hét alatt, nem
„igazi születettként”. Ám mégis fogadott
hazámmá vált e talpalatnyi város, az ő
nagyszerű befogadó emberségével, azzal, ahogyan melengette hazatérő gyermekeit, a dólyaiakat is, hogy soha egy
matyó ember el ne tévelyedjen a nagyvilágban. Azokat is keblére ölelje, akik nagy
tisztességgel és áhítattal állnak az ő küszöbükön, bebocsáttatásra várva.
Ahogy Pető Margitka könyvének borítóján áll: „Kedves vendég tiszteltessél, nálunk megvendégeltessél.”
Dr. Árvai Judit
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Bereti Gábor

Egy fedél alatt
Nem mindennapos dolog, hogy két
költő összefogva, verseit egy kötetben,
egy fedél alatt jelentesse meg. Történt
pedig, hogy Nevünket vízre írták címmel Pázmándy László és Varga Rudolf
az Underground Kiadó gondozásában
erre vállalkozott. A kötethez Hajdu Imre
fűzött Utóhang – prózában címmel néhány közvetlen hangvételű gondolatot.
Ez már csak azért is megjegyzésre érdemes, mert Hajdu a két poeta doctus – civilben mindkét szerzőnek doktori fokozata van – költészetét egy régi, lerombolt ház kapuzatán megmaradt csengettyűhöz, s a reménytelenséggel szemben hosszú széltrombitákon fútt dalokhoz hasonlítja. S mert ezen érzékletes
kép hatására első szándékból magam is
úgy gondoltam, hogy recenzióm címéül
a Csengettyű és széltrombita címet választom. Ám mivel ez a gesztus inkább
összemosná és eltakarná, ahelyett hogy
az olvasó számára egyértelművé tenné a két költő egyébként szembeszökően különböző formateremtő, értelemképző és beszédmódbeli karakterét, letettem a címváltozatról. De erre sarkallt
a Pázmándy féle poézissel kapcsolatos
egyéb észrevétele is.
Merthogy az Utóhangban Hajdu Imre
így fogalmaz: Pázmándy verseinek különös és sokszínű a hangja. Mindenről tud
ez a hang! Versei segítségével úgy érzem, hogy semmise korlátozza létünket,
hogy szabadon, tettre készen élünk a
végtelen Univerzumban. Ez a tág és szabad forma (kiemelés tőlem, B. G.) teremti meg a tartalmat, s a tartalom irányítja,
építi és telíti a formát, írja. Holott a kötet
negyvennégy Pázmándy opusából egy
kezemen meg tudom számolni azokat,
amelyek nem négysoros, páros, vagy keresztrímes strófákban íródtak. Mi több
a költő, Petőfire hajazva (19-ik század!),
minden sorát nagybetűvel kezdi, ami a
mai helyesírást követve, olykor értelemzavaró. Túl néhány költészettörténeti
fordulaton, s túl immár a modernitáson,
a költő részéről érthetetlen tehát a formának ez az önmagára szabott monotonitása. Ezért tűnik úgy néhány esetben,
hogy a többre hivatott mondandónak,
a gondolatnak a líra szférájába történő
fölszárnyalását, szemben a formai variabilitással a forma páncélzatának ez a
szinte penitenciaszerűen magára vállalt

kényszere fogja vissza. (Az idő lovai, En�nyi volt, Lánc nélküliek, stb.).
Minden alkotó előtt felmerül a kihívás, hogy hogyan lehet a modern társadalmat és alakítóját ábrázolni úgy, hogy
az ábrázolásban korának meghatározó
viszonyaira, s e viszonyok által meghatározott önmagára, mint a korszak szereplőjére ismerjen. Hogy az irodalmi folyamatban az olvasó önmagát az „örök”
etikai posztulátumokon túl, vagy azokkal egyetemben de, mint aktuális esztétikai princípiumot ismerje fel. Egy mű,
vagy egy költői ővr esztétikai értékének egyik feltétele ezért, hogy az alkotó a kor témakincséből merítve kora társadalmának ábrázolását, a korszak adekvát kifejezésére alkalmas nyelvi színvonalon oldja-e meg. Mert olvasó és mű között a befogadás interakcióiban csak így
érvényesülhetnek a korszerű tudattartalmak, csak így jöhetnek létre a közvetítés, a referencialitás katarzist éltető feltételei. S éppen ezt, a kifejezőeszközök
használatában megnyilvánuló korszerű nyelviségre való törekvést, s az élő
idő beszédmódbeli jelenlétét hiányolom Pázmándy László munkáiból. Az aktuális időnek esztétikumba foglalásával
csak nyomokban, s akkor is csak gyöngítő áttételeken keresztül találkozhatunk
verseiben. Pedig szerzőnkben él a releváns ábrázolás igénye, ezt jelzi pl. a Kérdezd apámat c., főleg hazánk közelmúltbeli történetére kitekintő hosszúverse is.
Ám huszadik századi történelmünk bemutatásának itt alkalmazott szemléleti és nyelvhasználati attitűdje a versben
esztétikumként megjelenő igazság érvényesülését eleve lehetetlenné teszi.
Kár ezért a lehetőségért.
Pázmándy László verseinek formavilága a klasszicitást idézi, tartalomhordozó
technikája a romantikára emlékeztet, témakincse azonban alig terjed túl a magánszféra területén. Ilyen kondíciókkal
a kötet anyagának nagy része a hagyomány népies köréhez kötődik, csak elvétve veszi fel a modernitás jegyeit, az
aktualitás manapság posztmodernként
számon tartott agendáját pedig nem ismeri. Verseinek egy része, némi eufemizmussal szólva istenes verseknek tekinthetők (A csend harmata, A lángokhoz közel, Péter fohásza), más részüket „álom

Dr. Pázmándy László és Varga Rudolf közös kötetét
a mezőkövesdi Városi Könyvtárban Hajdu Imre mutatta be.
verseknek” is mondhatnánk (Így őrzöm
őt, A névtelen, Az Úr mosolya), de az un.
emlékdalok műfajába is kerülhetne néhány (Búcsúlevél, Elégetett vers, Lánc nélküliek).
Mindazonáltal legalább tucatnyi verse bizonyítja szerzőnk tehetségét. Versei
gyakran jeremiádáknak tűnnek, ám ha
lefejtjük róluk a pátosz fátylait, megpillanthatjuk a pőre, a megszenvedett érzelmek valóságát. A névtelen c. versben,
amely a tőle itt olvashatók egyik legjobbika, például így ír: „Napnyugta utáni lélekmagányban / A hintaszékben sem érzed jól magad. / … / Talán a tudat alatti keres meg, / A lázas álmok tántorgó félszava. / Homlokodon hűsítő kéz is remeg, /
Mert elmúlás árnyéka az éjszaka. / … / Ezzel figyelmeztet téged is az Úr, / Mert a világ titkait nem adta át. / Őrzi a messzeség,
a kék azúr, / Mint Noé bárkáját, az Ararát.
// Legendák fényei maradnak neked, / Sámánok, próféták, papok szavai. / Váteszek versei, zsoltár énekek, / A megismerés
zarándokútjai. // Ha álmodból kérdések
ébresztenek, / És körbefon a sejtelmes félelem, / Te is keresel egy nyugtató kezet, / S
félelmed szólítanád, de névtelen.” (21) Hasonló kvalitást mutatnak a következők
is: „Csodát az égből nem várhatunk, / Súgta fülünkbe őrangyalunk. / A csoda itt van,
vegyük észre. / Nyárban, virágban, falevélben. // Ott béke volt, s törékeny álom, / Hasonmását már nem találom, / Azt a napot
sosem felejtjük / Lehet, hogy meg sem érdemeltük”. Ennyi volt… (33) A Sulla árnya
című opust pedig azért idézem, mert ez

azon kevesek egyike, melyben a szerző
a mához, mintha a máról szólva szólna:
„Paloták boltíve alatt, / Éjsötét vagyonok
gyűltek. / Az árulóvá vált szavak, / Szónokok szájába kerültek. // Tógás urak, szenátorok, / Megszegtek minden törvényt.
/ Bűn és arany együtt forgott, / És elhozta nekik az örvényt.”…”Indultak a vörös
köpenyek, / Helyre billenteni a világot, / S
mire az alkony megérkezett, / Az ég vérszínűnek látszott. // Ledöntött szobrok üres
talpán, / Mintha feltűnne Sulla árnya. / Talán most is sokan akarják, / Őt visszahívni
a mába.” (61).
Ha két szerző egy fedél alatt publikálja verseit, ezzel mintegy fel is kínálják az
összehasonlítás lehetőségét. Már első
pillantásra feltűnik, hogy míg Pázmándy
a kötött forma, s ezen belül is a négysoros strófák elkötelezettje, addig ezzel
szemben Varga, eltekintve az ellenkező
véglet monotóniájához való ragaszkodástól, kizárólag a középre zárt, tetszőleges rímképletű és mondattördelésű,
változó ritmikájú szabad vers híve. Varga poézisében a népies hagyománynak
már csak a visszfényét láthatjuk, mágikus realizmusa a modernitásban gyökerezik, miközben költőnk alkalomszerűen
a posztmodern világába is átkalandozik.
Míg Pázmándy képei a versben az önreprezentáció aktusai és szövegbéli szerepük, értelemhordozó potenciáljuk, egy
korábbi líratörténeti korszak éthoszának
megfelelően alig haladja meg a témaláttatás funkcióját, addig Varga verseinek
kivált metaforákkal zsúfolt nyelvezete

az, amely az ő modernitásban fogant,
ám immár a második modernitásban
is helyét kereső poézisét a posztmodern felől problematikussá teszi. Mintha épp kiváló képalkotó képessége, a
képek versekben áradó bősége lenne az
akadálya annak, hogy beszédmódját a
mai nyelvszemlélet szintjén, a különböző mediális effektusok dimenziójában
aktualizálja. Varga láthatóan nem tulajdonít kellő figyelmet a nyelv anyagtalan voltának, annak, hogy a nyelv ebbéli tulajdonságából fakadóan képezi le a
változásokban keletkező újdonságokat,
nem tulajdonít jelentőséget a vizualitás
nyelvi médiumként való előtérbe kerülésének. Pedig ebben már föltűnt, s
mára meghatározóvá erősödött a képalkotó nyelvhasználat oszcillációs jellege, hogy a versbeszéd kor-szerű módjában a kép már önadódó dolog, s a fikcióban alternatív módon, mint ilyen, akár
önállóan is érintkezhet az ismeretlennel.
Érdemes hát átgondolni kép és jelentés,
kép és hang/írás, kép és textualitás, kép
és fenomenalitás, materialitás, stb., viszonyait, mert a medializált versbeszéd
közegében bizonyos jelentéstani funkciók kiüresedésével kell számolnunk. Míg
egyfelől tehát a kép ikonikus reprezentációján túl többféle funkciót is felvesz,
addig másfelől a posztmodernben éppen ezért már csupán, mint vizuális maradvány él tovább.
A kötetben Varga alapvetően kétféle versépítési technikával él. Legtöbbször persze ezek kombinációjával. A logikai linearitás technikájával, amikor a
vers kohéziós modalitása mintegy láncszerűen épül fel, s a képek ebben a folytonosságban nyerik el, töltik be láttató
szerepüket. (Zokogástorony 72, Ezer évre
92, Húzd! 101). Ebből a fajtából van a kevesebb. A másik a centrális, az egy origóból induló, s csupán ehhez (az egymásutánisághoz nem, vagy alig) kötődő
kohéziós modalitás. Ebben a verstípusban a képek óhatatlanul önállósulnak,
csupán a kezdő impulzushoz kötődnek,
ebben értelmeződnek és a vers-egészhez való viszonyukban ennek következtében maradványjellegűvé válnak.
(Garabonciában 71, Zuhanásod, kapaszkodásod 79, Tehetetlenség 82).
A Húzd! című hosszúversben, amely a
kötet kiemelkedő darabja, pl., a linearitás
az a konstrukciós erő, amely a megképződő szerkezet által képes a verset végig
egyetlen egységként megőrizni.
(folytatás a 6. oldalon)
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érdekében. Kérdés azonban, hogy az új
történelmi és poétikatörténeti korszak,
a posztmodern világállapot releváns beszédmódbeli eszköze lehet-e egy korábbi állapottal adekvát nyelvhasználat, s a
kérdés még akkor is joggal merül fel, ha
Varga választása és kísérletei a mai költészetből hiányzó, mert a változások által lerombolt, ellehetetlenített líraiság
újra játékba hozására irányulnak. Hogy
a posztmodern kánon alulstilizált nyelvhasználatának épp tematikus korlátozottságával kialakult (a közélet kérdéseit a poézis témavilágából száműző, abban csak a magánélet kérdéseit toleráló)
összhangját a poézis nyelvezetében is a
szabad líraiság és a tabuktól mentes tematika összhangjával váltsa fel.

(folytatás az 5. oldalról)
„Világszép vadalmafád lombja alól /
elfogyott az árny. / Lángoló földből robban / a ragyogás. Ez már nem nyár. / Ez
itt a perzselő pokol” kezdi a verset Varga. S hogy magam is egy hasonlattal éljek, e helyzetdemonstráló nyitóképről
úgy gördülnek le és persze kapaszkodnak is egymásba a képes beszéd stációi,
mint tengelyéről a leengedett redőny
lécei. Hogy aztán a stációk teljes felületén bontakozzék ki életünk képekbe fogalmazott panorámája. „Húzd, húsunkba marnak /a szögesdrótoknál sebzőbb /
mézesmadzagok. / Húzd, hogy mérgezett
/ cukorkát dobálnak /nyomortelepeinkre
/a bankliberátorok”. Hogy a szemlélő olvasatában elevenedjenek meg a korszak
jellegzetes élethelyzetei. „Húzd, hogy …
/ Elmondhassa a kifosztott, / valamit neki
is ennie kell. / Valamiből neki is élnie kell.
/ Valamiért élni kell. / És meghalni is csak
valamiért kell. / Húzd, csak húzd, remegjen bele / ez a légvárlátszatvilág. / Húzd, a
szegénység gettóiban / álmából felébredjen / a hátbaszúrt szolgaság.” A linearitást
a részleteket összekapcsoló húzd ige alkalmazásával biztosítja. „Húzd, támadjanak újra / időviharok. Moccanjanak /
a söpredéknekmaradt, sötét / műhelysarkok” olvashatjuk. „Húzd, akkor is, ha
a politika / színjátszóripacsai kézlegyintéssel / intézik el sorsunk. / Húzd, ha nap
mint nap / győzedelmeskedik / is fölöttünk a képmutatás, / s riszálják magukat /
a megvásárolthitűek”. Rajzanak nyolc oldalon keresztül a posztmodern állapotról egységes pannót kirajzoló mondatpiktogramok, hogy a vers-egész végül is
mintegy a valóság igazság-konnotációk
által hitelesített fikciója álljon előttünk.
A képalkotó nyelvhasználat másik, az
origó forrású változatára a Tehetetlenség
című költemény lehet a példa. Ebben az
esetben az értelmezőnek kell megkeresnie a költemény azon pontját, amelyhez
a gazdagon rajzó képek sorát társítani
tudja. „Két tenyerem, véres / sebem, kongó
/ kocsma, üres zsebem, / kifeszítve két / karom, útszéli dög, / árnyékom, nadrágszíjam / nyakamon, keresem / magas ágam,
falbavert / szögem, lecsukódik / konok
szemem, / seholsincs hazám, / huzatos váróterem, / végtelenben sem / ölelkező, fagyos / síneidre fekszem, / ezer vesztes csatáim, mint / vágtában szívenlőtt / lovak
rámomolnak, / negyvenhat éveim / lyukas
fillérért árulnak, / elárulnak”, olvashatjuk a vers lendületes kezdő sorait. Meglátásom szerint esetünkben az értelmezés origó pontjául maga a cím kínálko6

zik, amennyiben ehhez a verskezdet értelemhordozó sorait és persze majd az
elkövetkezőket is gond nélkül kapcsolni tudjuk. Ha az expozíció két részletét
kiemeljük, a „nadrágszíjam / nyakamon,
keresem / magas ágam, falbavert / szögem”, illetve a „síneidre fekszem” sorokat, akkor egy, öngyilkosságra utaló, regionális értelemközpontot is regisztrálhatunk. Ám a vers többi eleme nem ehhez, hanem a címben foglalt, az általam
is feltételezett értelemadó regiszterhez kötődik. Tapasztalatomat erősítik a
vers további részletei is. „Néma kereplőt
/ forgatok kezemben, / a hétpengéjű szélben / dühöngök, dülöngök, / szédelgek,
/ egyedül, hol nincs / már se ház, / se fák,
se tükrös emlék, / mintha üresség / lenne
az öröklét, / gyermekéveim csontvarjakkal / játszanak, ott, hol / elszökőben, felrepülve / a pengeéles forgószélben ...” Anélkül, hogy a sorjázó fragmentumok utalnának egymás értelemhordozó prezentációjára, a vers modalitásai mindenütt
az origó forrásából eredő, a tehetetlenséget megélő, s címbe foglalt érzelemvilág kifejezői.
Varga hagyománytisztelő költő. Őrzi
azt a költészetünk ’70-es éveiben virágzó, késő modernitáskori, a líraiságot a
metaforikusság által kiteljesítő irányzatot, melyet többek között a magyar költészet egén olyan múlhatatlan fényességű nevek fémjeleznek, mint Juhász Ferenc, vagy Nagy László. Őrzi azt a nagy
elődök költészetére hajazó nyelvezetet,
amit a korszakban a tematikus nyitottság és beszédmódbeli kifejezése közti összhang jellemzett. Őrzi a változások
dacára is, miközben komoly erőfeszítéseket tesz egy új összhang kimunkálása

A fentieket többek között a Pusztítják, ahol érik (110) c. verse illusztrálja: „Ím, hát, megint megtapossák, megint
/ ízekre szedik, a hivatalos miskárolók / a
tökénél kezdik, átmetszik torkát, / kitépik
fel-felizzó szívét, filléres / káprázattal vakítják szemeit, ólmos / bóvlival, hollómosdató kortesbeszéddel / süketítik füleit, sarkított képcsőből / sztereosugárral bomlasztják tüdejét”. Feltűnik itt pl. az irodalmi nyelvet gazdagító metonimikus beszéd is, mintegy a kanonizált, a posztmodern állapot adekvát ábrázolási módjának tartott eszköztelen szövegszerűség,
de általában véve is a szépirodalomban
az irodalmi nyelv szerepét megkérdőjelező trend ellenpontjaként. „pusztítják, /ahol érik, tűzzel-vassal, cukros / hazugsággal az Istenadtát, / de mondom én,
minden hiába, / bár csillagmilliárdszor keresztre / feszítik, titkát elrabolni, lerombolni /nem tudják, / meghasadt tudatát, lelkének / kódját soha fel nem törik”. Varga
a képviseletiség, a fikcióba emelt politikum vállalásával kiáll a tematikus sokszínűség mellett. S ha nem is egy releváns
nyelviséggel, de szembe megy az újdonságot a leépülésben, a rombolásban keresők toposzával, amely az irodalomalkotás szférájában már egzisztenciális
alapértékeket is kikezd, mert megkérdőjelezi pl. a nyelv értelemegész-alkotó
képességét, az életegységeket összetartó eszmék (nemzeti, vallási, szociális,
stb.) érvényességét, az un. személytelen hermetizmus pedig pl. már az én, az
alany, a szubjektum létezését is kétségbe vonja. S ebben a beszédhelyzetben
Varga a maga vállalásával őrzi a „titkot”,
az irodalmi nyelv értékteremtő küldetését, s annak érvényességét a fikcióban, s
azonképpen itt a megelőző valóságban
is. S ez az ő elrabolhatatlan erénye.

„Elindultam szép hazámból,
híres kis Magyarországból”
Villámbeszélgetés
Dr. Trajmár Sándor nyugdíjas tudományos kutató, egyetemi tanárral
Ez év június 22-én vendégem volt
egy röpke félórára Dr. Trajmár Sándor
a (California Institute of Technology,
Jet Propulsuion Laboratory), Pasadena Kalifornia, USA, nyugdíjas kutatója.
Bogácsi születésű és távolról rokonom.
Sokat meséltek, hallottam róla a családban - én még csak 6 éves voltam,
amikor ő elhagyta az országot - (1956),
személyesen csak most találkoztunk.
Vártam Őket, a még Magyarországon
élő testvérével, családtagokkal együtt.
Említettem Neki, hogy szeretnék,
egy kis cikket írni a „Kaptárkövek” című
lap részére. Ittléte alatt inkább az „ember” érdekelt, és nem annyira a tudós és
munkássága. Azt már többször megírták azok, akik erre illetékesebbek.
Egy halk szavú, szerény, nyugodt és kiegyensúlyozott ember benyomását kelletette. Hagytam Őt beszélni.
– Fogalmunk sem volt, -1956 decembere végén elindultunk hárman Miskolcról,
(a későbbi feleségem, neki egy munkatársa és én) - hogy hová megyünk, csak éreztük, hogy mennünk kell. Akkor már a vegyészmérnöki diploma a kezemben volt,
nyelvtudásom a magyaron kívül az orosz
és a német, az angol nyelvismeretemmel
nem álltam a helyzet magaslatán. Ennek
azért volt olyan nagy jelentősége később,
mert amikor Ausztriában a táborban voltunk, akkor Amerika jelezte, hogy műszaki végzettségű embereket kis létszámban
még fogad, de előtte szakmai vizsgát kell
tenni. A feleségem Csanak Magdolna,l957 januárjában esküdtünk össze - franciául és németül folyékonyan beszélt – a
szakmai vizsga letétele egyikünknek sem
okozott problémát, - bekerültünk az amerikai keretbe.
– Nem volt egyszerű elhagyni Magyarországot, mert amikor mi indultunk útnak
a határok felé vezető utak és a határzóna már erőteljes ellenőrzés alatt állt. Négy
hónap ausztriai menekült táborban való
tartózkodás után, 1957. május 4-én érkeztünk meg New York környékére, majd május l5-én Los Angelesbe.

Dr. Trajmár Sándor testvérével, Marikával a bogácsi temetőben, családjuk sírjánál.
Egykor majd az ő hamvai is ide kerülnek.
– Nagyon sok magyar menekült sorsával
volt azonos, vagy majdnem azonos a sorsunk, de így utólag visszagondolva mindig
volt, aki segített és támogatott. Mindkettőnknek vegyészmérnöki diplomája van,
s ezért könnyebb volt az elhelyezkedés, a
pénzkereseti lehetőség, de a „szamárlétrát”
végig kellett járnunk. Los Angelesben sok
magyar él, és ők szívesen segítettek. Két hét
múlva már állásom volt.
– Ebben az időszakban a hiányos angoltudásom jelentette a legnagyobb problémát. Lakáshelyzetünk a magyarok lévén,
ha - átmenetileg is, - de megoldódott. 1957.

szeptemberében már a Stauffer Chemical
Company laboratóriumában San Francisco közelében, mint vegyész dolgoztam. Az
akkori főnököm érdeklődött, hogy a későbbiekben mit szeretnék csinálni, a válaszom
a kutatás volt. Az ő és a cég konzulense azt
mondta, hogy Amerikában igazán csak akkor lehet kutatómunkát végezni, ha doktorátust szerzek. Így a megfelelő felvételi vizsgák letétele után, felvételt nyertem a kaliforniai egyetemre (University of California),
Berkeleyben. Három év múlva szereztem
meg a doktori címet, igaz éjszaka 2 óra
előtt ritkán kerültem haza.
(folytatás a 8. oldalon)
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(folytatás a 7. oldalról)
– Ott béreltünk lakást és a feleségem
egy szappangyárban talált munkát, mint
vegyész. Megkezdtük a – feleségem fizetéséből és az én tanársegédi, majd későbbi ösztöndíjamból - amerikai életünket.
Az utána következő időkben, a szorgalom és a lehetőségek irányították az életünket.
– Házasságunkból egy fiú gyermekünk
született, aki computer mérnök, nős a közelünkben élnek.
– Záró gondolatnak az alábbiakat
mondanám: Mindenki azt hiszi, hogy
Amerika a korlátlan lehetőségek hazája. Valóban ez így is van, de csak részben.
A szorgalom, a tudás, képesség, kitartás,
akarat, elhívatottság és kemény munka
és szerencse is kell hozzá. Ezt bizonyítja a
mi életünk is.
– Magdolna munkatársa – akivel
együtt indultunk el, - Berzi Pál, - építészmérnök lett és Belgiumban élt, ott alapított családot. Pár hónapja halt meg.
– Szerettem, szeretem a munkámat,
úgy érzem, hogy hozzájárultam a tudományos ismeretek bővítéséhez, tudásom
átadásával generációk gyarapodtak. Érdekes volt a kutatások során válaszokat
kapni, a bennem és a kollégákban felmerülő tudományos kérdésekre. A jó kollegialitás és a jól felszerelt technikai környezetben öröm volt kutatni, oktatni.
– Sokat írtam, sok cikkem jelent meg
különböző szakmai kiadványokban. A világ sok országában megfordultam, részint hivatalos úton, konferencián, előadásokon. Nagyon sok ismert ember, tudós barátságát, ismeretségét elnyertem
és élveztem. Családommal, magánemberként is sokat utaztunk, bejártuk a világ legegzotikusabb tájait, részeit.
– Elégedett és boldog ember vagyok. Mi
meg vagyunk elégedve az életünkkel, barátainkkal és az anyagi helyzetünkkel. 58
éve élek boldog házasságban feleségemmel – szerelem volt az első látásra.
– Mióta politikai helyzet lehetővé tette,
4-5 évenként jöttem haza Magyarországra. Szüleim sajnos már nem élnek, s a nővérem és az öcsém is elhaláloztak. Mindig
szívesen megyek haza. Ez jelenti az országot és azt a kis falut, ott a Bükkalján, Bo
gácsot, ahol születtem.
*
Ez a falu indította el Sándort arra az
útra, amelyen él és dolgozott. Volt az akkori elemi iskolában egy tanítónő, Fodor
8

Egy archív fotó: Trajmár Sándor Teller Edével egy tudományos konferencián
Júlia, aki felfigyelt Sándor képességeire,
és az ő segítségével 1941-ben részt vehetett az Országos Tehetség Kutató versenyen, ahol kitűnő eredménnyel szerepelt. Ennek volt köszönhető, hogy elnyerte a Horthy Miklós kormányzói ösztöndíjat, ami lehetővé tette számára a
mezőkövesdi Szent László Gimnáziumba és kollégiumában való felvételt, illetve az ott tanulás teljes anyagi költségét.
Ezt Sándor soha nem felejtette és felejti el, mert 2000-ben hazalátogatása alkalmával, a községi általános iskola és könyvtár részére - Fodor Júlia tanító néni emlékére - nagyobb összeget
adományozott, computerek és könyvek
beszerzésére. Egyébként nem ez volt az
első alkalom!
Kimentünk a temetőbe a megújított
családi sírhelyhez. Mély gondolatokat
és visszaemlékező rezdüléseket láttam
Sándor arcán. Kifelé menet megkérdezte, hol van Fodor Júlia sírhelye? Megálltunk, arcán a hála és köszönet tükröződött. Vajon lett volna-e lehetősége kibontakozni és ezt a tudományos
utat megtenni, bejárni, tudományos elismeréseket szerezni a világban akkor,
ha nincs Fodor Júlia? - ez talány. Sándor
szülei az egyház szolgálatában is álltak,
vallásos nevelést kapott. Talán onnan
„föntről” jött a segítség, az inspiráció,
hogy jó időben jó helyen legyen, mert
ott valaki felfigyel rá és el fogja indítani a
neki szánt úton. Ő ezt érzi és tudja.

Boldogan mesélt arról is, hogy mennyi
értelmes, eszes, okos, tehetséges magyar
diák tanul Amerika különböző egyetemén, többek között az ő laboratóriumában is. Szívesen fogadta és segítette őket.
Talán a falujának kellene kicsit jobban
odafigyelnie és megbecsülnie az ilyen
nem”mindennapi” szülöttét. Elvégre ott
Amerikában nagyon sok helyen szerepel
bejegyzésként: születési helye: Magyarország, Bogács.
A családi sírhelynél az utolsó megjegyzése az volt, „most már legalább láttam, ha elmegyek a hamvaim egy része
hová fog kerülni, a szüleim és nagyszüleim mellé. A másik része a Csendes óceánba, amit nagyon szeretek és mindig is
szerettem.”
Szerencsés ember, mondhatjuk. Igen,
de mi ez alatt mást értünk. A hírnevet és a gazdagságot. Ő is ezt mondja magáról:”szerencsés embernek érzem magam”, de ő ezalatt teljesen mást
ért. Azt, hogy Isten kegyelméből és a saját szorgalmából azt csinálta egész életében, amit Isten neki szánt, a maga és a tudományos világ, az emberiség örömére,
fejlődésére, az életkörülményeink kön�nyítésére.
Ja, igen! Bogácsi kapros, krumplis, túrós lepénnyel vártam. – Hatvan éve nem
éreztem ezt az ízt a számban – mondta.
– Köszönöm!
Én is köszönöm, hogy vendégem voltál, Sándor!
Szőkéné Tóth Katalin

De gyönyörű a mi kis országunk! Én
már csak tudom, hiszen katonaorvosként
végigjártam – nem is volt nehéz kis méretei miatt – és az ország egész területén tágra nyitott szemmel figyeltem mindenre. Ez a gyönyörködés a szépre érzékenyen figyelő egyéniségemből fakadt,
melyet kisgyerekkori foglalatosságaim
– rajzszakkörre-járás, zenei órákon a hegedű hangjának mások számára is elfogadható megszólaltatására való törekvés, szavalóversenyeken való részvétel
– annyira tartóssá tettek, hogy életem leszálló ágában sem tudok szabadulni tőle.
Most is sokat utazom, s a vonatablakból nézve a tájat – legyen az az Alföld
végtelen síksága, kirándulás az ÉszakiKözéphegységben vagy a Dunántúl változatos vidékeit bejárva – csak azon csodálkozom, hogy honfitársaim nem veszik
észre ezen szépségeket, értékeket, melyek körülvesznek itt a Kárpát-medencében! Inkább nagy pénzeket fizetnek, csak
hogy elmondhassák, ők szabadságukat Dubai homoksivatagjában vagy Marokkóban töltötték! Ne értsen félre senki! Nem az ellen van kifogásom, hogy a
nagy utazók tágítják horizontjukat, hanem az ellen, hogy saját értékeinket nem
keresik, s külföldről sem a kulturális értékekkel megrakodva térnek haza!
Gyermek-ifjúkoromban az iskolai kirándulások lényege nem a drága utakra
való befizetés volt, hanem az olcsó megoldások, a közösséget összekovácsoló, ismereteket adó kiruccanások megszervezése. Mezőkövesden persze kön�nyű helyzetben voltunk, hiszen ott volt

Vár
Ódorvár
számunkra egyforma közelségben a
Borsodi-Mezőség és a Bükkalja, melyekből válogathattunk ízlésünk szerint. Tökéletesen igaza van Hajdu Imrének, amikor
erről a tájról szóló könyvének a Regényes
Dél-Borsod címet adta! Magától értetődik, hogy a mezőváros iskolásainak sokkal több érdekeset mutatott, nagyobb
változatosságot jelentett a hegyvidék,
így kirándulásaink – csoportosak vagy
egyéniek egyaránt – elsődlegesen a sokarcú Bükk hegységbe irányultak.
Áprily Lajos hatott volna rám, ha gyerek-ifjúkorban ismerem, de most boldogan idézem, mivel egyetértésben a költővel úgy érzem:
„Engem az erdő véd s szeret,
utaimon erdők kísértek:
bükkök, gyertyánok, égerek,
tölgyek. Fenyők is. Égig értek.”
Sokszor bejártam a MezőkövesdBogács-Hór-völgye útvonalat, hogy
hányszor – nem tudom! Talán az első élményem ahhoz a csoportos kiránduláshoz kötődik, melyet a nagyközség amatőr kultúrcsoportjával, romantikus körülmények között, egy teherautó platóján tettem meg. Már az utazás is emlékezetes, nem is beszélve a kirándulók kiváló hangulatáról! Nem volt utazásunk

Irány Ódorvár!

vágtázó, sem a teherautó, sem az útviszonyok nem tették ezt lehetővé, de annál több lehetőség volt a táj megfigyelésére.
A patakmenti gidres-gödrös út bal oldalán észak felé haladva boksák voltak,
melyeket mészégető boksáknak mondtak, fölénk pedig a hegy oldalában gyökerező lombos fák borultak, jobb oldalon
a Hór patak vize sietett megpihenni a Tisza-anyához. Kissé északabbra, jobb oldalon kopasz sziklák meredeztek, a hozzájuk vezető út bejárata sorompóval elzárva, jelezvén, hogy ott kőfejtő működik. Akkor még időnként le is zárták a forgalmat a kőfejtőben végzendő robbantások okozta veszélyhelyzet miatt.
A teherautó platóján ott volt kultúrmunka-szervezőnk, Fülöp Marika néni,
Kispál Manci, Sereg Jancsi, Pap Pali, édesapám, több nálam idősebb gimnazista.
A fülke mögött ült kiváló amatőr színjátszónk, Vásárhelyi László fodrász. S emlékszem Csorja Csaba tanár úrra is. Sajnos, a
többiek nevét már elfelejtettem.
Az erdei úton haladva, Cserépfalutól mintegy 3 km-re gyönyörű, napsütötte tisztás látványa tárult elénk jobb
oldalon: Oszla, az erdészházzal. Az árnyas út után felüdülés volt a napfényes
mikromedence, melyet hamarosan birtokba vett a csoport. A férfiak focimec�cset szerveztek és játszottak, a gondoskodók nekiálltak a bográcsgulyás elkészítésének. Mindeközben engem izgatott a
közelben meredező sziklás Ódorvár (tengerszint feletti magassága 546 méter)
megmászásának gondolata, s nekiindultam néhányad-magammal a meghódításának. A felfelé menetel sem volt sétagalopp, hiszen nagyon kevés volt a megbízható kapaszkodó, a sok mozgó kő pedig lépteinket tette nagyon bizonytalanná. Fent a szirten csak kősziklákat láttunk,
erős fantáziára volt szükség, hogy belőlük várromokat nézzünk ki. (A táj két nevezetességéről: Ódorvárról és az általam
nem emlegetett Subalyukról – melyet
kirándulásainkkor még nem reklámoztak – Hajdu Imre Regényes Dél-Borsod
című könyvében részletesen és élvezetesen ír.) De a csúcsról a kilátás feledtette a fáradságot. A hegyek között futó patakocska és mellette az erdei út látványa
gyönyörűséggel töltött el. Akármilyen kicsi és gyönge váracska állhatott itt valaha a szirten, mindenesetre nagyszerűen
ellenőrizhető volt belőle az út és a rajta
végrehajtott mozgás!
(folytatás a 10. oldalon)
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(folytatás a 9. oldalról)
Ennek a kirándulásnak két emlékezetes
epizódja maradt meg bennem: a focizás
édesapa balesetét hozta, összerúgott valakivel, s egyik lábujja eltörött, no de kemény fából faragták őt, soha nem hallottam nyafogni, most is csak a cipőhúzással
volt gondja a duzzadt és érzékeny lábujja miatt. A másik esemény ma már humorosnak tűnik, de abban az időben, amikor a spórolás az emberek vérében volt,
bizony kis szomorúságot okozott: a bográcsban megmaradt finom gulyáslevest
– a bogrács fogóján keresztüldugott karóval a patak két partján átívelve – a vízbe lógattuk, hogy a nagy melegben ne
romoljon meg a leves, ám a patak sodró
vize – ha lett volna hal a patakban, megértem, hogy etetésükre szükség van – felborította az edényt, így a leves a víz martaléka lett. Hogy megvacsorázhattunk
volna belőle!
*
Második kirándulásomat hat évvel fiatalabb öcsémmel, felső tagozatos koromban, kerékpárral hajtottuk végre a
Hór völgyében. Már az büszkeséggel és
felelősségérzettel töltött el, hogy szüleim rám merték bízni öcsémet – igaz akkor közel sem kellett annyi autóval számolni az utakon, de a bicikli maga is veszélyt jelentett csak a célig kb. 15 km
hosszú úton, a sziklás hegy megmászása még inkább! Kerékpárunkat az erdészháznál hagyva, nekilendültünk az alacsony, de komoly igénybevételt jelentő hegy megmászásának. Felfelé sokkal
könnyebb menni, ezt már akkor megjegyeztem, mint lefelé, amikor a gravitáció
hatására tempónk felgyorsul, s megfelelő út és kapaszkodási lehetőség nélkül
egy gyorsuló mozgás életveszélyt jelenthet. Erre figyelmeztettem Ferike öcsémet
is, de hát egy kisgyerek ezt nehezen tudja betartani. Be is következett, amitől tartottam: egyre gyorsuló léptei végül guruló mozgásba mentek át, én pedig kétségbeesve igyekeztem utána, hiszen kiszámíthatatlan volt, hogyan végződik gurulása, mivel és hogyan ütközik, az ös�szevissza álló száraz ágak s éles szikladarabok milyen sérülést okozhatnak. Végre egy szilárdan álló fánál megakadt, én
pedig nagyon idegesen siettem feléje, izgatottan ellenőrizve, hogy mi lett ennek
a gyorsított mozgásnak az eredménye!
Boldogan állapítottam meg – hála az Égieknek! –, semmi baj nem történt kettőnk
ijedtségén kívül! A lejtő hátralévő részét
kéz a kézben tettük meg, sokkal lassabban és nehezített körülmények között.
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Ebből az esetből tanultam, mert amikor
kb. 30 éves koromban hódítottuk meg a
sziklákat – fiam legalább annyira eleven
és mozgékony volt, mint kisöcsém – a lefelé jövetelt nem bíztam a véletlenre, egy
gurtnit kötöttem fiam derekára, melyet
kezemben tartva óvtam a gravitációs erő
felgyorsító hatásától.
Talán legemlékezetesebb ifjúkori kirándulásomra gimnazistaként került sor osztályfőnökünkkel, D. Tóth Gyula tanár úrral. Bár pedagógiai módszerei sok kortársamnak nem tetszettek (én viszont nagyra értékeltem), de ez a tette is bizonyítja, hogy szerette a rábízottakat, s vállalta a nem éppen pihentető, emelkedőn
fel, majd lefelé történő kerekezést egészen Oszláig és vissza. Én a mai korban
elérzékenyülten gondolok erre, a számára nem kötelező, önkéntes idő- és fáradságvállalásra. Az oszlai vendégház nem
volt igazán vendégfogadásra berendezve, az erdőt járó erdészek és vadászok pihentetését, időjárási viszontagságok elleni védelmét jelentette. Közülünk sem háborgott senki a fürdőszoba és a vízöblítéses mellékhelyiség hiánya miatt. A táj
nappali felfedezése, az abban való gyönyörködés után a házikó egyik helyiségét (vaságyakkal, földre terített szalmával) a fiúk vették birtokukba, a másik helyiség a lányoké volt – hasonló körülmények között. Az az még sem! Osztályfőnökünk – azonos nemű lévén a fiúkkal – természetesen a mi helyiségünkben „ágyazott” meg a 180 cm feletti testhosszának
a földön, az ajtó előtt keresztbe fekve. Így
erős felügyelet alatt voltunk, elméletileg
a szobát sem hagyhattuk el. Izgatottan,
lélegzetvisszafojtva figyeltük, mikor alszik el tanárunk. Alvását érzékelve kisurrantunk az ablakon – a lányoknak sokkal
könnyebb dolguk volt – majd az éjszakai
erdei csendben kéz a kézben sétáltunk,
beszélgettünk, az erdészháztól távolabb
énekeltünk is, a házhoz közeledve együtt
susogtunk a fák leveleivel. Ártatlan csínytevésünkre soha nem derült fény!
Egyik kirándulása alkalmával legfiatalabb öcsém, a Hór völgye nyugati oldalán
húzódó hegység lábának cserjés, bokros,
napsütötte aljnövényzetében vadon termő szederből szedett néhány kilót, melyből édesanyám nagyon finom szörpöt készített. Igazán sajnáltuk, amikor elfogyott
életünk talán legízletesebb üdítőitala.
A Matyóföldtől északra elterülő Bükkaljának gyönyörűségéhez, melyet sok év óta csodálok, nem fér kétség!
Nem véletlenül kapta meg a Bükki Nemzeti Park védjegyet. Igaz, nagy fejlesztést

nem veszek észre, csupán az tűnik fel a
régi látogatónak, hogy az oszlai erdészházat igényesen átalakították és berendezték tájházzá. Szerencsém volt az elmúlt évben, mert kirándulásunkkor nyitva volt, s aranyos, értelmes, fiatal hölgy
tartott a tájházról ismertetőt. A tájház berendezése kulturáltan keveredik a környék népművészetével (pl. jól felismerhetőek egyes tárgyakon a matyó jegyek:
tulipános láda, a tisztaszoba púposan felépített ágya, az imasarok...), de ezek növelik a tájház értékét. Hallgatva a tájékoztatót, figyelve a berendezést – a látogató
számára megtelik élettel ez a mindentől
távollévő kultúrobjektum. (Csupán an�nyi hiányzik, hogy legyen mellette egy,
a kirándulók számára mindig rendelkezésre álló, az időjárási viszonyoktól védelmet jelentő egyszerű építmény!) De a tájház gondolata és megvalósítása élményt
nyújt, a természet szépségét kiegészíti az
emberi tevékenység nagyszerűségével!
A régió megcsodált flóráján kívül faunája is gazdag. Nagyvadakkal ugyan az
ember nem találkozik egy ilyen kiránduláson, de madárvilága gondoskodik a kikapcsolódni vágyók szórakoztatásáról,
Áprily Lajos versét idézve:
„Istenem, mily gyönyörű trió:
a fülemüle mámoros – figyelve,
alttal kísér egy halkuló rigó –
s néha bele-belebúg a gerle.”
No de ezek a kis muzsikusok nem butácskák, hiszen csak ott élnek, ahol terüljterülj az asztalka. Már pedig itt embert
szomorítóan sok a légy, s helyenként szúnyogfelhővel lehet találkozni, mi pedig
csapkodhatunk! Persze nem is a mi kedvünkért vannak a sűrű, zöld fák között, a
gyakran párásabb levegőben, bosszantva minket, kirándulókat – hanem az ég
madarainak táplálására. Így folyamatosan biztosított, melyről Schmidt Egon így
ír: „Olyan tökéletes harmóniába olvadó,
ezerszínű muzsika ez, amit bármikor, bármeddig elhallgatnék, amire csupán a természet képes, amit ember nem komponálhat sohasem.”
A táj közelmúlti bejárásakor csupán az
bántott, hogy a Hór patak medre üres, kiszáradt, – de abban reménykedem, hogy
talán csak arról van szó, amit a néphagyomány tart, hogy „hét évig folyik, hét évig
meg nem.”
Remélem, a néphagyománynál biztosabb az, amit kirándulásaim alapján állítok, hogy aki egyszer meglátogatja a
Bükki Nemzeti Parkot, az máskor sem kerüli el!
Dr. Szedresi István

Gárdonyi Géza

Gyermekkori emlékeim

Másik világ
Hétesztendős voltam, mikor vidékre
kerültünk.
A falu, ahol apám állást foglalt, Borsod megyében van, erdők között. A falu
végén vén emeletes kastély van, valamikor az Eötvös báróké, a mi időnkben
egy Laszky nevű, bécsi báróé. De ez csak
nyáron jött Sályba.
A kastély üres volt akkor is. A tiszttartó a kastély földszintjén adott nekünk
két szobát addigra, míg a mi lakásunknak szánt épület teljesen elkészül. És így
történik, hogy én, a városi gyermek, egy
május reggelén fás és virágos parkban
találom magamat.
Micsoda különös világ! A földön minden zöld, a magasban minden kék. A fák
lombjai hamvasak a harmattól. A lombokon át fényes és meleg napsugarak
ereszkednek a fűre. Ember sehol. Csak
a fák meg a falombok, fű, virág, kék ég,
csöndesség.

Gárdonyi faluja: Sály
terpeszkedett a lósóska. Az úri virágok
meg a paraszt virágok összekeveredve
virítottak a kertben, s az uralkodó nemzetség mindenek között a bogáncs volt.
De mindez nem zavart engem. Én akkor még nem tudtam, melyik virág a
méltóságos hölgy, melyik az árva sehonnai, csak azt láttam, hogy az egyik
fehér, a másik piros, s legtöbb a sárga,
de valamennyi: soha nem látott gyönyörűség.
A kertet magas kőfal fehérlette körül,
és azon túl kocsiút volt.

A faágon, alig öt lépésnyire tőlem,
madárkát pillantottam meg. Veréb volt.
Ide-oda ugrált és csicsergett, és rámrámnézett. Sose láttam ilyen közelről
madarat. Milyen szép, kis kedves jószág!
Szerettem volna megfogni. A madár le
is szállott a kert kútjára, és ide-oda ugrált. Remegő izgatottsággal fogtam a
kalapomat a kezembe, és meg akartam
kerülni. De haj: a madár szemes volt:
újra felröppent a faágra, és tovaszállott.

Hogy hozzám ért, ő is megállott és nézett engem.

A kert, amint most visszaemlékezem, gondozatlan volt. A kertész vagy
később érkezett, vagy hogy még nem
dolgozott meg mindent... A georginákkal versenyezve nőtt a deres keserűlapu, s a margaréták között diadalmasan

Megállt és nézett. Az egyik kezében
leveles fűzfavessző. A másik kezét betette a lajbi-zsebbe.

Csordás Andris
Ahogy a kapuban ácsorogtam, egy
gyerek jött velem szembe. Mezítláb volt,
térdig érő gatyácskában; a mellén pitykés posztómellényke; a fején legyűrt
szélű kalap. De furcsa gyerek! Mért nem
jár cipőben?

Akkora volt, mint én. Az arca piros és
szeplős. A szemei kékek. Az orra gömbölyű és piciny, mint a mogyoró.

Ha megüt, gondoltam, beleragaszkodom a hajába. Hosszú haja volt a gyereknek, a nyakáig ért.
De a gyerek nem ütött meg. Bámészkodva nézett rám. A cipőmre is nézett,
a ruhámra is.
Akkor tetszeni kezdett nekem. Láttam,
hogy nem akar bántani.
Ő is közelebb lépett hozzám, és megszólalt:
- Tudok egy fészket.
- Micsoda fészket?
- Madárfészket.
- Madár van benne?
- Az.
- Meg lehet fogni?
- Meg lehetne.
- Hogyan lehetne megfogni?
- Ha benne van, megfogjuk.
- Hát hol az a fészek?
- Jöjjön, megmutatom.
A szívem repesett az örömtől. Micsoda
érdekes gyerek ez! Ismeri a madarak titkait. Ha akarja, megfogja a kismadarat!
A kőfal mellett mentünk. Ő elöl, én
utána.
(folytatás a 12. oldalon)
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(folytatás a 11. oldalról)
A falon át gesztenyefák és almafák hajoltak ki a kertből. A fal tövében csalán
zöldellett, s itt-ott egy szürke pásztortáska, sárga pitypang virág.
- Itt van - súgta a gyerek, ahol a fal beszögellett -, lassan menjünk!
Lábujjhegyen ment előttem. A kalapját a kezébe fogta. A fal behajlásánál
megállott, és merőn fölfelé nézett.
- Ott van - súgta - az a lyuk. Emeljen
csak fel!
Átfogtam a térdénél, és fölemeltem.
Hallottam, hogy a kalapját rácsapja
a falra. Egy percnyi csend. Nem láttam,
mit csinál. Az ő testi súlya foglalkoztatott erősen, s közben éreztem, hogy a
ruhájának tehénszaga van.
- Emeljen feljebb! - mondja izgatottan.
Nagy innal-kínnal feljebb emeltem.
Meztelen lábujjaival támaszkodni igyekezett. A vakolat hullott előttünk, de az
erőm is kimerült.
- Emeljen!
- Nem bírom!
- No, csak egy kicsit!
Lerogytam, és ő meg végighuppant a
fal mellett.
- A madár nincs benne - szólott feltápászkodva. A homloka vérzett. Attól tartottam, hogy elbődül.
De nem sírt. Füvet tépett a fal tövéről,
és letörülgette vele a homlokát.
Különös fickó ez! - gondoltam rábámulva - nem sír, mikor vérzik!

A pacsirta-tojás
Csordás Andris kivezetett a legelőre.
Itt egy másik fiúval kötöttem ismeretséget. Ez is mezítlábas, inges-gatyás volt,
csakhogy szűrt is hordott. Juhokat őrzött itten.
Elmondtuk neki, hogy majdcsaknem
fogtunk egy madarat.
- Én is tudok egy fészket - mondotta
a juhászfiú. - Tojás is van benne három.
Azzal megindult előttünk.
Egy helyen megállt, s lemutatott a
botjával a fű közé:
- Itt van.
Hát csakugyan egy szép kis fészek volt
ott. Csordás Andris egyszerre kiemelte.
Két tojást nekem adott, egyet megtartott magának.
A tojások picinyek voltak, s én örömmel tettem a nadrágom zsebébe.
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Hajdanvolt sályiak
Otthon aztán délben eszembe jutott.
Ki akarom venni, hát valami nedvességet érzek a zsebemben. Nézem az ujjamat, hát csepegett róla a pacsirta-tojás.

Flórián
Mikor Sályba költöztünk, apám egy
kovácsot is hozott az uradalomnak. Ez
a kovács fiatal, duzzadt arcú ember volt.
Mindig úgy nézett, mintha bámulna. A
bajusza akkor indult; igen feketén indult, s a két vége úgy állt, mint két, kis
hegyes tű.
Flóriánnak hítták.
Ez a fiatalember az első egypár napon
asztali vendégünk volt, s az asztalnál velem szemben ült.
Egy napon túrós rétest csinált az
anyám. Én még az előbbi étellel bajlódtam, mikor betálalta.
Persze nem vártak rám, hanem vettek
belőle.
Én féltékenyen néztem, hogy a kovács
milyen nagy falatokat nyeldes a rétesből. Abbahagytam az evést, és szóltam
izgatottan a cselédnek:
- Hamar a tányért, Juli, mert Flórián
bácsi mind megeszi!
Flórián úgy elvörösödött, mint a rák.
Apám összeszidott.
Az volt az utolsó eset, hogy meggondolás nélkül kimondtam a gondolatomat, amint bennem megszületett.

A vadrózsa
A hajléktól, ahol laktunk, hosszú kőfal
nyúlik le a falu első hídjáig. Ez az urasági gyümölcsöskert kerítése a falu kocsiútja felől.

A kőfal mellett, nem tudom, megvan-e
még az a terebélyes vadrózsa-bokor?
Még akkor a kastélyban laktunk, mikor
én erre is csavarogva, először láttam ezt a
bokrot. Teljes virágzásban volt: csupa virág és bimbó.
Még sose láttam vadrózsát. Hogy ezt a
bokrot megpillantottam, megbűvölten
állottam meg előtte.
Ember nem járt a tájon. Csend volt körös-körül.
És én állottam bámulva. Először éreztem a poézis leheletét a szívemen, azt a
gyönyört, azt a mámort, mikor a végtelen
szép, az isteni érintése alatt valami édes
borzongás futja át a lelket, s az ember
nyílt szemmel álmodik.

A veszedelmes lakat
Júniusban beköltöztünk a nekünk épített lakásba, szemben a kastély parkjával, a falu kocsiútja mellé.
Még csak az egyik szoba volt készen, a
másik, amely később apám szobája lett,
padlózás alatt volt. Anyám az első éjszakára oda tett ketrecben két kacsát.
Apám oda volt valahová. Egy tolvaj
bemászott az ablakon, s el akarta vinni
a kacsát. Hanem anyám észrevette s lármát csapott; a szomszédban lakó kovácsot is felzörgette, s a tolvaj eleblábolt.
Másnap, mikor apám hazaérkezett,
kidoboltatta a faluban, hogy ő pincére, padlásra olyan lakatot tett, amely, ha
hozzányúlnak, elsül.
Nem egy kíváncsi paraszt szerette volna látni azt a két lakatot, maga a bíró is,
de apám csak mosolygott:
- Gyöjjön el éjjel, és próbálja meg!

Stengerné Forgony Éva Andrea

Egy sályi katona „üzenete”
Számtalan írást olvastam az I. világháború centenáriuma kapcsán katonákról, tragédiákról, kíméletlen harcokról, sorsokról. Szinte nincs olyan település Magyarországon, ahol ne állna emlékmű a tiszteletükre, s nincs
olyan család sem, ahonnan ne hiányozna egy-egy odamaradt fiú, apa, testvér, nagybácsi, akinek neve, fényképe elő-előbukkan a múltból, a családi összejöveteleken,
vagy a családi archívumokból. Emlékművek százai örökítik meg szerte az országban a hősök nevét, akik soha
nem tértek vissza szeretett szülőföldjükre. Emlékszem,
gyerekkoromban dédimamával mindig vittünk gyertyát
és pár szál virágot a „szoborhoz”– ahogy ő hívta az emlékművet – ahol édesapja neve is ott áll a sorban a többi
odamaradt között.
Sályban is minden évben lerójuk tiszteletünket a hősök emlékművénél. Egy ilyen alkalom különösen szívet melengető emlékezés volt nekünk, sályiaknak. Az emlékezők között
ugyanis ott voltak egy egykor Sályból bevonult katona, Hajdú
József leszármazottai is, akik több száz kilométerről jöttek el
falunkba. Honnan, s hogyan kerültek ők ide? Nagyon kalandos
úton a messzi Oroszországból és Fehéroroszországból. Nagyapjuk, dédapjuk, Hajdú József „útmutatása” nyomán találták
meg kis falunkat. Hajdú József honvéd nem halt hősi halált.
Nevét nem örökíti meg a falujában felállított emlékmű. Mégis hős volt. Hősként élte le életét, egy idegen országban, idegen emberek között. Közben soha nem felejtette el szülőfaluját. Élete példaként szolgálhat mindannyiunk számára.

Hajdú József, sályi fiatalember, 20 évesen kapta meg katonai behívóját 1914-ben. A harci események a messzi Oroszországba sodorták, ahol 1915-ben több társával együtt fogságba esett. Akkor még osztrák-magyar katonaként szerepeltek a Magyarországról bevonult katonák. Bajtársaival együtt
Strawropolba került mezőgazdasági munkára. (A város ma
Fehéroroszországban található.) Szerencsésnek is érezhette
magát, mivel ez a munka nem a legnehezebb volt, azok közül a munkák közül, amit hadifoglyokkal végeztettek. Gondoljunk csak Szibériára! Falusi származású lévén a vérében volt
a földművelés is. Öt évet töltött ezen a helyen a fogolytáborban. 1920 sorsfordító dátum a fiatal magyar katona számára. A vörösek és fehérek között kirobbant polgárháború elérte Strawropolt is. A fogolytáborok lakóinak is változást hozott
ez a fordulat. Van akinek jót, van akinek nem. Hajdú József ez
utóbbiak közé tartozott. A fogolytábor lakóit menetoszlopban
útnak indították. Az egyik őket kísérő orosz lovas katona, lováról lehajolva, puskatussal fejbevágta Hajdú Józsefet. Ez a sérülés döntötte el további sorsát. Fejsérülése súlyos volt, felépülése évekig tartott. 1922-ben hazajöhettek a szerencsésebb magyar hadifogoly katonák. Hajdú József fejsérülése miatt nem
tudott hazajönni, a hazáig tartó hosszú utat nem bírta volna,
maradnia kellett. Később, amikor felgyógyult, már nem volt lehetősége hazatérni, nem engedték. Így maradt ott a messzi
idegenben. Ettől kezdve csak gondolatban utazhatott haza,
a bükkaljai csendes kis falujába. Belenyugodva sorsába1923ban családot alapított.
(folytatás a 14. oldalon)

Hajdú József leszármazottai messzi idegenből
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(folytatás a 13. oldalról)
Három gyermeke született. Sajnos nem sokáig örülhetett
szép családjának, ugyanis felesége és legnagyobb gyermeke tífuszjárvány áldozata lett. Később másodszorra is megházasodott. Második felesége egy gyermekkel ajándékozta meg. Családja, két lánya és egy fia oroszosan a Hajdunov nevet viselték.
Egyik leányának gyermeke, szintén ragaszkodott ehhez a névhez és így felvette édesanyja vezetéknevét, anyai nagyapja vezetékneve után lett ő is Hajdunov.
Hajdú József sokáig suszterként dolgozott, de emellett mezőgazdasági munkákkal is sokat foglalkozott. Olyan sokat mesélt unokáinak a magyar zöldségekről, azok termesztéséről, különösen a sárga- és görögdinnyéről, hogy egyszer egyik unokája valahonnan szerzett és megajándékozta nagyapját dinnyemagokkal. Ő volt tehát az első, aki azon a vidéken először termesztett dinnyét és paprikát. Birkákkal is foglalkozott. Egykori
falujában ennek is nagy hagyománya volt. A Sály környéki dombokon lévő legelők ideális körülményeket biztosítottak az állattartásra. Szarvasmarhák, juhok százai legeltek szerte a falu határában Pásztoraik furulyájának hangja messze hangzott a völgyben húzódó falu felett. Ennek emlékét idézhették fel számára
az orosz pusztán legelésző birkák. Itthoni mintára földbe ásott
pincét is készített a zöldségek, burgonya tárolására. Sályban két
pincesor is van, szinte minden család rendelkezett egy pincével,
amiben a zöldségek mellett bort is tároltak. Az ottaniak nem ismerték az ilyen típusú magyar pincét. Megismertette családját
a magyar disznótorral is. Úgy dolgozta fel a disznót, ahogy azt
itthon, Magyarországon tanulta. Gyermekeinek, majd unokáinak nagyon sokat mesélt szeretett szülőfalujáról, Sályról. Elbeszéléséből megismerték faluja szép fekvését. A kanyargó Sályi
patakot. A téli tájban csendes füstkígyókat eregető zsuppfedeles és pirostetős kis házak sorát. A domboldalon felkapaszkodó temető fa- és kőfejfáit. Megannyi történetet, emlékeket
a Sályban töltött gyermek- és ifjúkorról. Mesélt az itthon maradt családról, rokonokról. Második felesége halála után egyik
gyermekéhez költözött. Sok-sok itthoni szokást megtartott és
tanított unokáinak. Mesélni mindig csak oroszul mesélt. Magyarul soha nem szólalt meg. Magas, vékony, csendes ember volt.
Hangos szó, istenkáromlás soha nem hagyta el ajkát. Csendesen viselte sorsát. A hosszú évek alatt mindig haza készült. Az
volt az álma, hogy még egyszer legalább a magyar határt megláthassa. Sajnos ez a vágya nem vált valóra. A több száz kilométer távolság lehetetlenné tette. Fehérorosz földben nyugossza
örök álmát Hajdú József, akit az idegen hatalmak által irányított
események elszakítottak szeretteitől, szülőföldjétől.
Leszármazottai, unokái, dédunokái pár évvel ezelőtt elhatározták, hogy eljönnek Oroszországból és Fehéroroszországból
és megkeresik az egykori sályi katona kedves szülőfaluját, megnézik milyen is az a kis falu a Bükk lábánál. Milyen is Sály, az a
hely, amit nagyapjuk, dédapjuk soha nem felejtett el, amiről oly
nagy szeretettel mesélt mindig és még messze idegenben is
megtartotta vonzerejét. A völgyben kanyargó kis falu úgy tárult
a szemük elé, ahogy azt a papa elbeszélése alapján elképzelték. Éppen olyan érzés volt, mintha már jártak volna itt!A völgyben kanyargó Sályi patak, a temető a domboldalon, a templomok, a falu fölé magasodó Bükk hegység, a pirostetős házak sora. Mind-mind ismerősként jöttek eléjük. Hirtelen megértették, hogy a néhány évvel ezelőtt folyt építkezésük alkalmával miért is ragaszkodtak a piros tetőhöz, amikor náluk a tetők kékek, meg zöldek …hiszen itt, a nagypapa falujában minden tető piros!
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Kedves sályi emberek segítségével felkutatták rokonaikat,
a nagypapa testvéreinek leszármazottait. A találkozások alkalmával kedves, ismerős vonásokat fedeztek fel egymáson: A
nagypapa testvérének unokája, Marci bácsi éppen olyan magas, szikár mint a nagypapa volt! Mintha Ő jönne eléjük… Natália vonásai pedig éppen olyanok, mint egykor Marci bácsi
édesanyjáé voltak. Különös, örömteli édes-bús találkozás volt.
Felkeresték a már elhunyt rokonok sírjait is. Kérdezgettek bennünket az itteni életről, tervekről, lehetőségekről. Meséltek ők
is magukról. Úgy éreztük, hogy nekünk is rokonaink ők, mintha
mi is ismertük volna őket régebbről…
Így találkozott sok-sok év után az idegenbe szakadt magyarvér a magyarvérrel. Az egykori sályi katona, Hajdú József erős
kötődése hazájához, hazatérés utáni vágya, így teljesedett be.
Nekünk, sályiaknak nagyszerű érzés ez. Nagyszerű látni, érezni, megérteni egy ember sorsán keresztül a hazaszeretet erejét.

Drabon József

A barguzini sír

Forradalmunk hőse, te jó magyar,
aki mélyről jött, s magaslatra ért,
nem tudjuk, Erdély földje hol takar,
híven őrzünk, míg a haza él.
Szenzációra éhes emberek
ott tolakodnak emléked körül,
ál-legendádat újjáteremtik,
barguzini fogollyá szelídülsz.
Bárhogyan történt, te velünk maradsz,
példaként műveidben élsz tovább,
évek múltával egyre többet adsz,
neved fénylik évszázadokon át.
Néped szívébe beloptad magad,
mert verseidből árad a vigasz –
téged olvasva a lélek szabad,
minden verssor nálad mindig igaz.

Az idő jelzései
Gúzsba köt a könyörtelen idő,
sejtjeimnek jelzéseit adja,
jövendőnek hatalmas tornya nő,
ki fiatal, távlatát megkapja őrizd a valóság égi mását,
új lehetőségek boldogságát.
Az idő malma emléket darál,
ellenkezés itt hiábavaló,
mégis sok ember a csodára vár,
tegyünk ellene, nem elég a szó.
Tudom, hogy van ki fogja kezemet,
így nem érhet el soha árvaság,
mert legfőbb jó az igaz szeretet,
s ez olyan erős, mint egy sziklavár.

Pásztor Levente

Kutatom
a Nagy Háborút

„Mezőnyárádon élek, Mezőkövesden érettségiztem, majd a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi egyetemen szereztem diplomát. Az első világháború kutatását az egyetemi tanulmányaim alatt kezdtem meg. Kiemelt témaköröm a mai
B-A-Z megye déli csücskében található települések vizsgálata, ebből fakadóan a magyar királyi 10. gyalogezred harcai. Bejártam utazásaim során Galícia,
Erdély, és az Isonzó vidékének hadszíntereit. Jelenleg az Eszterházy Károly Főiskola történelem szakos hallgatója vagyok.”

Mezőnyárád Orosz vitéze
A Nagy Háborúban 195 mezőnyárádi
férfi öltötte fel az egyenruhát, és indult
útnak a harcok mezejére. Közülük 28-an
sohasem térhettek haza szeretteikhez,
többé nem érezhették az otthon melegét, távol hazájuktól alusszák örök álmukat. Jól kivehető egy ilyen kis településre levetítve is, hogy a Monarchia katonáinak hány ellenséggel szemben kellett helyt állniuk. Találunk hősi halált halt
helybélit a Doberdó-fennsíkon, Galíciában vagy Erdélyben, az Úz–völgyében
eltemetve. Jellemzően a császári és királyi egri 60. gyalogezredbe vagy pedig a
miskolci 10. honvéd gyalogezredbe tartoztak az itt élők. Természetesen találhatunk ettől eltérő alakulatban szolgálatot teljesítőket is. A szerencsésen hazatértek közül két személy, Polónyi József
tartalékos őrmester és Orosz István tartalékos szakaszvezető olyan kiemelkedő
helytállást tanúsítottak a harcok során,
hogy a háború után megalapított Vitézi Rendbe is felvételt nyertek. A lenti sorokban egyikük, Orosz István vitézségének történetét olvashatják.
Orosz István 1895. március 1-én született Mezőnyárádon, tartalékosként
vonult a háborúba a császári és királyi
eperjesi 67. gyalogezred szakaszvezetőjeként. A sebesülések szerencsésen elkerülték, egyszer azonban kevésen múlott az élete. Egy gellert kapó, lelassult
golyó a mellkasán találta el, de szerencsére a zsebében lévő levéltárca felfogta a lövedéket, így különösebb baja nem
esett. Vitézi címének eredetét fiától,
Orosz Lászlótól tudjuk, aki személyesen
mesélte el édesapja történetét. (Laci bácsi 93 éves és ő is részt vett az orosz elleni harcokban, igaz 30 évvel később, mint

édesapja. Laci bácsi a II. világháborúban
szolgált híradósként.) A legénységi állománynak a rendbe a „belépőt” a nagyezüst vitézségi érem jelentette. Ezt az el-

ismerést a fia elmondása szerint Orosz
István a következő haditettéért kapta.
Valahol az orosz fronton egy erdőben
jelentősebb erőt képviselő ellenség tartózkodott. Orosz szakaszvezető parancsba kapta, hogy el kell fogni vagy meg kell
semmisíteni őket. Orosz István szakasznyi erővel megközelítette, majd megtámadta az orosz alakulatot, és azt foglyul
ejtette. A vállalkozás során az egyik ellenséges, tőle nagyobb darab katonával
ölre ment, a dulakodás közben szerencsésen puskatussal fejen tudta ütni, mire
az elterült. (Orosz István kb. 165 centiméter magas volt.) Miután a foglyokat vis�szakísérték az állásaik mögé, a kihallgatások során a fejbe vert katona megemlítette, hogy Orosz szakaszvezető kis ember ugyan, de erős, mint a paprika! Talán
a földmíves munkából adódhatott a fizikai ereje, békeidőben gazdálkodással
foglalkozott, a háború előtt és azután is.
(folytatás a 16. oldalon)

A Hősök emlékműve Mezőnyárádon
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A Munkácsy kereszt
Több évtizeden keresztül naponta többször is elsétáltam egy kőkereszt
előtt a lakóhelyemen, Mezőnyárádon.
Mindig is tudtam, hogy ott van, de valahogy sohasem fordult meg a fejemben, hogy meg kellene közelebbről nézni. Erre nemrég viszont sor került, és sikerült a kereszt történetét és sajnos egy
rövidke élet utolsó éveit feltárni.
A Szent István király út 114. szám előtt
álló kereszt egy I. világháborúban hősi
halált halt fiatalemberről, az 1894-ben
született Munkácsy Józsefről emlékezik
meg. Állíttatója Munkácsy Józsefné, a fiatalember édesanyja. Munkácsy József
a kassai 34. közös gyalogezrednél szolgált népfelkelő gyalogosként, tehát a
Vilmos bakák hírnevét öregbítette. (Aki
esetleg járt már Szikszó felé, az a 3-as
főút mellett láthatott egy monumentális Turul madaras emlékművet, ami ennek az ezrednek állít emléket.) A 34-esek
anyaezrede a háború kezdetétől az oroszok ellen harcolt. Munkácsy József háborúja 1915. március 25-ig tartott, ez
idő tájt ezrede az Északkeleti-Kárpátokban, az akkori magyar határ térségében
küzdött, Meggyfalu(ma: Szlovákia) közelében. Valószínűleg ezen a környéken
esett hadifogságba, ahonnan a távoli Rzsev (ma: Oroszország) táborába került. Későbbi sorsáról feljegyzés nem található egészen 1916. március 28-ig. Ekkor távol hazájától, egy orosz egészség(folytatás a 15. oldalról)
Ennek a vállalkozásnak a sikeres kivitelezése miatt kiérdemelte a nagyezüst vitézségi érmet. Emellett kisezüst,
bronz vitézségi érem és Károly csapatkereszt viselésére jogosult. Horthy Miklós kormányzó 1924. június 15-én, a
negyedik avatáson ütötte vitézzé. Ettől a naptól egészen 1947-ig viselhette
a vitézi címet. 1932-ben a szomszédos
Mezőnagymihály település határában
kapott vitézi telket némi jószággal, felszereléssel. Orosz István, a Nagy Háború egykori szakaszvezetője, hosszú élete
után, 80 évesen hunyta le szemét örökre, Mezőnyárádon.
Bár ez a rövid történet főként vitéz
Orosz Istvánról szól, nem feledkezhetek meg a kötelességüket teljesítő többi
helybéli lakosról sem. Ezzel az írással kívánok emléket állítani nekik, az I. világháború centenáriuma alkalmából.
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ügyi intézményben, tüdőgümőkór betegség következtében hunyt el. Másnap
egy ismeretlen kórház temetőjében helyezték örök nyugalomra. Az emlékkereszt felirata: „Az Isten dicsőségére állítatta Özv. Munkácsy Józsefné és fia hősi
halált halt 1916 márciusán élt 22 évet
béke hanvaira.” A feliratot tartalmazó
tábla alatt jobbra a készítő neve olvas-
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Fridél Lajos rajza

ható: [Készítette:] Vig Imre és Vig Gábor
Szomolya.
Érdekesség, hogy a településnek még
egy Munkácsy József nevű első világháborús hősi halottja van, kinek neve szintén szerepel a hősi halottak emlékművén. A temetőben egy aprócska sírkő
őrzi emlékét, aminek felirata:” Munkácsi
József, honvéd, 1886-1919 III/4. „

,,Mohás-járás’’ Bogácson
A cím a ,,tatárjárás’’ hasonlatából fakad, ami azon történelmi
tényt idézi, hogy a tatárok a XII. sz.-ban felbukkantak a Kárpátmedencében, majd nem hosszú idő után eltűntek.
Hasonlóan a Mohás ,,nemzetség’’ Bogácson keletkezett és
valamivel több, mint félévszázados ,, tündöklés’’ után eltűnt
Bogácsról, ha nem is nyomtalanul... Úgy néz ki, hogy a XX. században Bogács felnőtt társadalmára döntő befolyással bírtak a
legelső Mohások.
A család kialakulását a mellékelt egyszerűsített családfa mutatja. Csak személyeket tüntettem fel, akik direkt kapcsolatban
vannak a Mohás névvel. Mint látható, az elődök neve ,,Blanár’’
volt, aminek a jelentését nem sikerült kinyomoznom, de az bizonyos, hogy a régi Nagy-Magyarország északi részén, Füleken
- ma Filakovó Szlovákiában, a mai Magyarország északi határától csupán néhány kilométerre fekszik - található az első ős,
Blanár János, aki 1829-1875-ben élt és tímármester volt. Természetesen magyar állampolgár volt, függetlenül vérszerinti
hovatartozásától - nemzetiségileg - akiről feltételezzük, hogy
szláv, vagy lengyel lehetett. A felesége neve már inkább magyaros hangzású, Gyurkó Mária, aki a Nógrád megyei Perse
község tanítójának volt a leánya. Rövid életük alatt hét gyermeknek adtak életet. Tudomásom szerint a hét leszármazott
közül csak négynek született gyermeke, akik azonban 24 unokával örvendeztették meg a nagyszülőket. Értekezésünk szempontjából azonban csak kettő érdekes, Blanár Imre (1865-1942)
és Blanár (Mohás) György (1869-1924).
Utóbbi volt első alapítója a Mohás ,,nemzetség’’-nek, mint
Bogács kántortanítója. (Munkásságáról később.)
A Mohás ,,nemzetség’’ másik alapítója unokaöccse, Blanár
Sándor (1898-1978), aki Bogácson a kántortanítói állásban is követte. Ő az első világháborúban hadnagyként, mint szakaszparancsnok harcolt a hazáért és két alkalommal felmutatott hősi
magatartásáért, két nagyezüst vitézségi éremmel tüntették ki,
egyiket az olasz, másikat az orosz fronton szerezte, s ez együtt
járt vitézzé avatásával Budapesten, a Vérmezőn. Ennek azonban
feltétele volt, hogy nevét magyarra változtassa. Ő ezért példaképe és elődje nyomán szintén a Mohás nevet választotta. Kettőjük leszármazottai a mai napig 26-an viselik a Mohás nevet,
de hozzá számíthatunk még 19-et, akik nőágon, más néven élnek, de ereikben Mohás vér folyik. (Mihályfi, Kiss, Válay, Müller).
A nevek előtti számok - ,,rendszámok’’ - sora: az elsőt (Blanár
János) veszem az első nemzedéknek, a második szám ezen ős
leszármazottai (második nemzedék) születési idejük sorrendjében a következő a harmadik, és így tovább. Az egyes nevek
elődjét a saját rendszáma utolsó tagja előtti számok mutatják,
az előző generációban. A nevek utáni számok pedig az utódok
számát jelölik.
A lényegre térve; mindkét név-alapító szinte azonos jellemű és életvitelű lehetett. Először is a rajongó hazaszeretet jellemezte őket. Mohás György (1.6 rendszámú) ennek bizonyítására választotta a szabatos Mohás nevet. Mindketten józanul
megfontolva választották a Bükk-hegység és az Alföld találkozásánál fekvő, már a XIII. században is létező gyönyörű fekvésű Bogács községet, és nagy szorgalommal, odaadással végezték a tanító- és kántori munkát, amivel nagy hatást gyakoroltak a község egész fiatalságára, mivel minden akkori iskoláskorú gyermeket ők tanítottak.

Az 1919-ben, Mohás Gyula által készített fotón Bogács egyik
utcája, konkrétan a Templomsor (vagy hívták Tardi útnak is)
látható. Ebben az utcában áll(t) a kántortanítói ház (a felvétel
ez elől készült), ahol a Mohások éltek, sokan közülük születtek.
E felvételt és a következő oldalon látható fotókat is, a készülő
Bogács monográfiámhoz kaptam, az ugyancsak itt született Mohás Lívia írónőtől, amiért ezúttal is köszönetet mondok. – Hajdu
Imre, a Kaptárkövek szerkesztője
Ezen felül az első alapító honosította meg a komolyabb
méztermelést, - például: a kántorház elé telepített két nagy japánakác is ezt szolgálta. Számottevő eredményei voltak a szőlőnemesítés és bortermelés terén is. Jellemző, hogy a bogácsi
bor, ha nem is olyan híres, mint a tokaji vagy siklósi, de még
ma is neve van a borászok körében. Ugyanezen fejlesztéseket
folytatta követője, vitéz Mohás Sándor.
Érdekes, hogy a kora gyerekkorban elhunyt családtagokon
kívül -(1.6.1 - 1.6.4 - 1.6.5 - 1.5.6.1 - 1.6.6.1) csak egyetlen névviselő - 1.6.1 rendszámú Mohás György volt, aki ott született és
felnőttként ott hunyt el. Ez annak a következménye volt, hogy
amúgy is gyenge alkatú fiatalember az olasz front viszontagságai által szerzett halálos betegségben, lakásukon, 22 éves
korában halt meg.
Egyébként megemlíthető, hogy a bemutatott névviselők, ill.
vérrokonok között igen sok a felsőfokon végzett személy,- pedagógus, orvos, mérnök, író, ügyvéd, olimpikon élsportoló,
stb.. Igaz, hogy akadémikus vagy miniszterelnök nem lett senkiből, de alantas munkát végző vagy netán börtönviselt sem.
Mindezeket az a Mohás György (1.6.3.1 rsz.) tárta a T. Olvasó
elé, aki noha csak 4 évet - 1944-48 - között élt Bogácson, de ez
éppen a nyiladozó szellem, az első szerelem, csalódások, megpróbáltatások – 2 éven át naponta kerékpárral járt be Egerbe, a Dobó Gimnáziumba – időszaka volt. Ez örök nyomot hagyott személyiségében. Igazolandó Bogácshoz való ragaszkodását, évtizedekkel előbb eldöntötte: hamvait a felejthetetlen
– már 1248-ban is létezett – templom mögé, annak harangja
búcsúztatásával, a családi sírban helyezzék el.
Isten éltessen mindenkit Bogácson! Azokat is, akik még személyesen is ismertek valakit a Mohás nemzetségből, de azokat is, akik csak felmenőktől hallottak róluk.
Mohás György
okleveles gépészmérnök
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A Blanár-Mohás
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Mindkét Mohás jelentős
szerepet játszott Bogács
társadalmi és kulturális
életében.
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Az elfeledett alapító
Tibolddarócon laktam gyermekkoromban. A házunktól egy sarokra, az Ábrányi út és a Szabadság út sarkán, a kertben állt, s áll a mai napig egy furcsa kő
emlékmű. Valaha valamilyen tábla volt
rajta, de már csak a helye látható. A tetején most oda nem illő kő váza áll.
Az apám, aki a falu utolsó bírója volt,
sokat tudott a falu történetéről. Kérdésemre, hogy mi ez, szűkszavúan nyilatkozott: – Valamikor egy mellszobor volt
rajta, de levették.
Ettől többet nem mondott a dologról.
Ma már én vagyok a mesélő nagyapa. És
hogy mesélni tudjak, tanulnom is kellett.
Így tudtam meg a hiányzó szobor történetét is.
A Bükkben több helyen is fellelhetőek
voltak barlanglakások. Az 1938-es adatok szerint a következő településeken
voltak barlanglakások.(1) (Lásd táblázat)
Darócon a nagyszámú egészségtelen
körülmények között élő lakók számára
állami segítséggel új lakásokat építettek.
Az új lakótelep átadása alkalmából képeslap készült is. A képeslap kapcsán,
mely a régi és az új házakat állítja párhuzamba, felmerült egy érdekes momentum. A kép felirata szerint a Kozma-telep
szerepel a képen, és feltűnik Kozma Miklós szobra is. A helyiek azonban semmit
sem tudnak Kozma Miklósról, és ameddig csak a falu jelenlegi lakosságának
emlékezete visszanyúlik, sem szobor,
sem emléktábla nem jelezte kapcsolatát a faluval. Az egyetlen falurészt pedig, amelyben szerepel a „telep” szó Mikszáth-telepnek nevezik.

Levedi Kozma Miklós
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Így nézett ki a szobor, amikor még megvolt.

Község

Házak száma Barlanglakás

Barlanglakók

Tibolddaróc

453

215

1459

Szomolya

502

172

820

Ostoros

454

120

450

Kistálya

295

76

366

Sály

403

55

270

Noszvaj

406

70

249

Cserépváralja

213

58

226

Kács

169

22

114

Cserépfalu

500

12

36

Bogács

512

3

12

Andornaktálya

172

2

3

Leveldi Kozma Miklós (1884-1941) államférfi volt, semmiféleképpen nem
nevezhető jelentéktelennek. 1919-ben
a Károlyi-kormány hadügyminisztere
lett. 1920-ban megalapította az MTI-t. A
Magyar Film, a Magyar Telefon Hírmondó és a Magyar Rádió Rt alapítójaként
is őt tisztelhetjük. 1935 és 1937 között
a Gömbös- és a Darányi-kormány belügyminisztere volt. Gróf Teleki Pál öngyilkossága után miniszterelnöknek jelölték, de nem fogadta el a tisztséget.
Végül 1940-41-ben a visszacsatolt Kárpátalja kormányzói biztosa volt. (2)
Ebből a rövid életrajzi ismertetésből
is sejthető, miért nem maradt fönn a
szobra 1945-után. Szobra és neve a politika áldozatául esett, annak ellenére,

hogy mint akkori belügyminiszter, saját
befolyását és pénzét felhasználva állt a
nemesnek vélt ügy mellé. Ő indította el
a gyűjtést és a lakásépítést, koordinálta a telep építését. A legnagyobb adományozó, a Révai Nyomda javaslatára
nevezték el a lakótelepet Mikszáth-telepnek, de Kozma 1941-es halála után
szobrot emeltek neki, és Kozma-telepnek keresztelték át a falurészt. A szobrot a második világháború után eltávolították, a Kozma nevet pedig elfelejtették a helybéliek.
Hivatkozás:
1. Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság
6.lap 1938
2. Révai Új Lexikon. 12 k. 542 l.
Karuczka Attila

Somogyi Dénes

Ha száz lányom lenne…!

Az bizony igaz, sok éve, több évtizede már annak, amikor a
gyepi cseresznyés, legalább annyira zengedezett az emberek
zsivajától, mint a gyümölcsöst határoló, Nádas kút körüli erdő,
a madarak énekétől.
Május végén, vagy június elején, mindig is így volt ez, amióta csak a cseresznyefák lombjait lengeti, a finom gyümölcsöket érlelő, kora nyári szellő.
Az 1950-s években is beérett már a rövidszárú, fekete cseresznye, miután szorgos kezek csipegetik az ekkorára már finomra érett gyümölcsöt. Majmokat megszégyenítve, munkálkodnak az óriásira megnőtt fák lombjai között. Hogy feledjék
a nyaktörő mutatványokkal járó munkavégzés fáradalmait, vidám történeteket mesélnek egymásnak, a cseresznye szüretelése közben.
Hogy ezeknek a történeteknek mennyi hitelessége van, azt
senki sem tudná pontosan megmondani. De nem is ez a fontos, hanem a szüretelők szórakoztatása.
K. János hallatta most a hangját, ki fent volt a nagy cseresznyefa tetején. Ennél fogva, nem volt szüksége semmilyen
hangerősítőre, mert mennydörgő hangját hallhatták még a
madarak is, a gyümölcsössel határos erdőben.
– Amikor megsuhintottam lovaimat, olyan vágtába kezdtek,
hogy majd széjjel pergett a szekér, mire leértem a mezőkövesdi piacra! Nem kellett egy félóránál több idő, mikor már kofa
előtt álltam, aki csak hüledezett, hogy ilyen korán leértem cseresznyémmel a piacra. Ha hiszitek ezt el nekem, ha nem. Ne
tudjak innen elmenni, ha nincsen most igazságom – esküdözött János koma, miközben csavart kettőt-hármat a kackiás bajuszán, ami annak jele, hogy meg volt elégedve az igazmondásával.
Az kétségtelen, hogy fájintos lovai voltak. Sárga meg a Deres, mindkettő kigömbölyödött a sok abraktól. A szőre meg,
olyan fényes volt mindkettőnek, mint a Gyűrtető mögül felbukkanó napkorong vakító sugarainak.
Az emberek így suttogtak egymás között:
„– Ha János koma csak fele időt szánna Borcsa felesége simogatására, nem másokkal henteregne. „
Ám ő, ha tudott is a dologról, ezután is a lovait szerette jobban, azokat simogatta, nagy-nagy buzgalommal. Nem mindenki bírja elviselni a túlzott füllentéseket. A félóra időt, legtöbben kevésnek, hihetetlennek tartották.
Panni nene, akinek epéje már háborgott a hazugságok ellen, akart várni egy ideig, hogy János koma befejezze füllentéseit. Ám nem győzte kivárni, mert úgy dőlt belőle a dicsekvés, mint a lusta eladólányt dicsérő szülőkből, lányuk érdemeit méltató szavak.
– Komámuram! Azt mondja már meg nekem, hogy átvette a
kofa azt a cseresznyét, amivel kend, félóra alatt szalajtatott le a
mezőkövesdi piacra, ezen a rossz, kavicsos úton?
– Át, bizony! Hogyne vette volna? Nem lett annak semmi
baja! Olyan volt, mintha azon nyomban szedtem volna le a
cseresznyefáról.
Erre a kijelentésre már többen felfigyeltek. Ami sok, az bi-

zony sok, még a füllentésekből is.
– János sógor! Én most nem tudom, igazat mondtál-e? Azt
nem mondtad, milyen célból vette át a mezőkövesdi kofa?
Ha cefrének vásárolta meg, akkor ez elhihető. Hiszen, finom
cseresznyepálinkája lesz majd belőle, a kifőzés után. Ám, ha
azt mondanád, hogy a mezőkövesdi uraságok csemegéznek
majd a szomolyai, rövidszárú, fekete cseresznyéből, akkor én
ezt már nem hiszem el. Ilyen vágtával leszállított cseresznye,
mán megbocsáss nekem, kedves sógor, ha haragszol, ha nem,
nem való az a válogatós uraságok kényes gyomrába! – mondta ki minden kertelés nélkül Gábor sógor, aki nem tartozott a
hiszékenyek közé.
– Én-e? Hogy igazat mondtam-e? Hát olyannak nézek én ki,
aki nem mond igazat!? – hüledezett János koma, Gábor sógornak kedves sógora. Csak dadogott az értelmes válasz helyett, így aztán mindenki azt értett, amihez éppenséggel kedve kerekedett.
Volt olyan, aki hasonló füllentéssel próbálkozott védelmére
kelni a nagyokat füllentő János komának:
– Ha Pacaliné, háromnegyed óra alatt, az erdőn keresztül,
csak úgy beugrik Egerbe, tíz dekányi élesztőért, ezen a 7 kilométeres úton, akkor János is leérhet egy félóra alatt Mezőkövesdre, fájintos lovaival!- mondta Izidor bátyó, amit Panni
nene epéje már végképpen nem bírt elviselni. Epeköve megmozdult az eddigi nyugalmas helyén, miután szörnyű csikarásokat okozott májának tájékán. Ám mégis türtőztette magát,
és e pillanatban csak hallgatott.
– Félóra alatt Mezőkövesdre leérni, két jó ló vontatta szekérrel, ez semmiség! Én egy óra alatt még Pestre is felérnék gyalog, ha kedvem szottyanna hozzá! Ha hiszik el, ha nem. Bizonyisten mondom maguknak, én ezt nem mondanám, ha nem
lenne igazságom. Ne tudjak innen elmenni, ha én most hazudok maguknak! – bizonygatta szavainak igazát a tizenkét éves
Pistike és fene nagy kedvében, egyre messzebbre lövöldözte
a lerágott, lecsupaszított cseresznyemagokat.
Legtöbben csak kapkodták fejüket, mert ez a rakoncátlan
kölyök, többször egymás után, célzott lövéseket adott le a fekete cseresznyétől már amúgy is feketéllő kobakjukra.
Ami pedig a magára kért átkot illeti, semmi kedve sem volt,
olyan helyről elmenni, ahol, ilyen finom cseresznyét zabálhat.
Így aztán, ha mégis megfogná a saját átka, nem történik más,
mint nem tud innen elmenni, miután tovább zabálhatja a finom gyümölcsöt.
A hazugságokból, ez már túlságosan soknak bizonyult. Egy
óra alatt, Pestre felérni!?
Panni nenéből elemi erővel tört felszínre az előbb még sikeresen elfojtott lázadása.
– Ez a Pistike, ez a neveletlen, zabolázatlan, büdös kölyök,
még a felnőttektől is nagyobb hazugsággal áll elő. Ez a kis piszok, ez az arcátlan semmirekellő, akinek fenekén még ott billeg a rászáradt tojáshéj, és mégis, a mai nap legnagyobb hazugságával áll elő.
(folytatás a 22. oldalon)
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(folytatás a 21. oldalról)
– Elhallgass te büdös kölyök! Elég a hazugságaidból! Még a
magasságos Isten nevével bizonygatod hazugságodat. Hogy
a szemed nem sül már ki, azon nyomban.
– Nem hazugság ez, nénémasszony! Egy óra alatt még maga
is felérne Pestre. Hiába fájnak csontjai, a cseresznyefa ágai közötti kapaszkodások miatt!
Egy óra alatt, bizonyisten mondom magának, maga is, felérne még akkor is, ha, úgy totyogna, mint a nyolcvan éves Toter
mama, aki a botja nélkül, már a budira sem mer elcsoszogni.
- rendületlenül bizonygatta igazát Pistike
Ennek az arcátlan viselkedésnek a megtorlására kevésnek
bizonyultak Panni nene korholó szavai. A faágára akasztott kis
hátyija, félig volt telve fekete cseresznyével, aminek tartalmát,
az alatta levő ágon hazudozó Pistike fejére zúdította.
A fekete gyümölcs leve végég folyt a rakoncátlan gyerek arcán, majd a talajra csurgott. Az előbb még alig majszos gyerek, teljesen befeketedett. Úgy nézett ki, mint egy néger gyerek, aki napsütötte, melegebb tájakra született.
Az igazsága mellett makacsul kitartó gyerek füllentéseit
már az apa is megelégelte. Éppen ezért nem perlekedett Panni nenével, amiért drágalátos fiacskáját leöntötte a fekete cseresznyével. Inkább fiához intézett kérdést, amire azonnali választ várt:
– Mondd, édes fiam! Arra tanítottalak én, hogy a felnőtteket
ámítgasd hazugságaiddal?
– Kedves édesapám! Nem hazugság ez! Ha akarja, elmondom, miután maga is igazat ad nekem, meg mások is, akik
hallják beszédemet.
– No, erre aztán ugyancsak kíváncsi vagyok. De jól vigyázz,
mert onnan, az erdőből vágok mogyorófa botot, és azzal porolom ki a feneked, ha nem adsz kellő magyarázatot a hazugságaidra.
Mások előtti szégyenében, fogai közül sziszegte a feldühödött apa, és mutatott a lombos erdő felé, ahol még mogyorófa botot is lehet találni.
Pistike érezte a veszélyt és elkezdte mondani elképzelését,
azzal a pesti úttal kapcsolatban, amelyet egyetlen óra alatt képes megtenni:
– Van nekem egy kucsma sapkám. Ha én azt a fejemre teszem, ez alatt elfér a vekkeróránk, ami alatt én felballagok
Pestre. Talán egy hét is kell hozzá, mire felérek, de én mégiscsak egy óra alatt, a vekkeróránk alatt érek fel a fővárosba.
A rakoncátlan gyerek szavait, általános derű követte. Némelyeknek rengett a hasa a nagy röhögéstől, és attól, hogy mindenkit lóvá tett.
Csak Panni nene maradt csendben. Nem találta mulatságosnak a furfangos Pistike magyarázkodását. Sőt, határozottan
bosszantotta, hogy ez a büdös kölyök, orránál fogva vezette
őt. Igaz, másokat is, de ez őt egyáltalán nem vigasztalta meg:
– No, édes fiam, hogy a „rossz” törje ki azt a gúnárliba nyakadat! Emlékezz rá, amit most mondok neked: Ha száz lányom
lenne, akkor se adnék feleségül hozzád, egyet sem!
A nyolcéves Mariska, Panni nene két lánya közül a kisebbik,
csak hallgatta, hogy anyja már Pistikéhez nem adja feleségül,
ha majd nagylány lesz belőle. Mindezt, most még nem látta,
olyan nagy bajnak. Majd lesz más kérője.
Nem is olyan sok cseresznyeszüretnek kellett eltelni ahhoz,
hogy az egykori Pistike, leszerelt a katonaságtól. Nem teljesült
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Panni nene kívánsága, mert a rossz nem törte ki nyakát, bármennyire kívánta ezt valaha.
Oly rég volt mindez, hogy nem emlékezhetett rá. Emlékezett viszont az egykori Pistike, akit ma már Pistának szólítanak
ismerősei. A kis Mariska sem a régi már. Az eltelt évtized alatt
nagylánnyá, szemrevaló, eladólánnyá serdült. A falu legényei
egyre gyakrabban nyitogatták azt a kiskaput, amelyen udvarlási szándékkal léptek portájukra.
Pistának is megtetszett a hajdani kis Mariska, aki ott volt
azon a régi cseresznyeszüreten, ahol a füllentgető gyereknek,
nyaktörését kívánt az ő édes anyukája.
A katonaságtól leszerelt Pista legény, félszegen nyitott be a
kiskapun, arra gondolva, hogy a következő percekben kiutasítják a portáról. Ám kellemes meglepetéssel vette tudomásul, hogy félórányi idő elteltével sem szólították távozásra. Sőt,
Panni nene kedves volt hozzá. Már nem emlékezett semmiféle rosszkívánságra, mintha semmi sem történt volna azokban
a régi időkben.
A szemrevaló Mariska érdeklődéssel figyelte a katonaviselt
Pistát, aki minden szépet mondott, hogy máskor is szívesen
fogadják. Egyre gyakrabban járt udvarolni, aminek eljegyzés
lett a vége. Pár hónap eljegyzés után az esküvő következett.
Nem sokkal az esküvő után, egy vidám családi összejövetelen, az újdonsült vő szólt kedves anyósához, miközben lányát
ölelgette:
– Kedves anyósom! Mennyi lánya van magának?
– Miféle bolondokat beszélsz? Ugyan mennyi lenne? Én kettőről tudok!
– Emlékszik-e még arra, amikor egy cseresznyeszüreten ezt
mondta: „Ha száz lányom lenne, akkor se adnék feleségül hozzád, egyet se!”
Panni nene emlékeiben halványan felsejlett valami, amikor
egy rakoncátlan, hazudozó gyereket kellett rendre utasítani.
Elnevette magát, és kérdezte:
– Mit szólnál hozzá, ha most elvenném tőled?
– Őt már nem adom vissza, még akkor sem, ha százszor egymásután azt mondja; a rossz törje ki a nyakadat!- válaszolta
a vő, és még szorosabban ölelte Mariskát, akinek ez az ölelés
egy cseppet sem volt ellenére.

Fridél Lajos rajza

Hajdu Imre

Találkozásaim nőkkel

Találkozásaim a nőkkel általában kellemetesek, ám akadnak
kivételek is. Most ez utóbbiakból mesélek el kettőt.

Grófnő – inkognitóban
- Hol volt, hol nem volt, az üveghegyen túl, az Óperenciás tengeren innen, vagyis Borsodban az alábbi csoda esett meg velem, az egyik kertészeti
termékeket forgalmazó szaküzletben.
A kapanyelek, fenőkövek, kacsaitatók
és juliskababok garmada között összehozott a véletlen egy igazi grófnővel.
Úgy bizony!

– Nagyszerű! – kaptam az alkalmon
e fontos információ birtokában. – S
tessék mondani, hogy ezek között a
Dózsa György parasztjai által szurkálásra használt szerszámok közül tulajdonképpen melyik az osztrák? Mert
ha lúd, legyen kövér, akarom mondani, ha kasza, akkor legyen osztrák, szóval a lehető legjobb.

Képzeljék, ott állt az egyik bolti állványnak támaszkodva, ha jól emlékszem éppen annak, amelyen a kéziszerszámok, csavarhúzók, sublerek, villáskulcsok, miegyebek sorakoztak. Lábát
elegánsan keresztbe rakta, az egyik kezét karba, a másikat erre merőlegesen
téve, fejét arra fektetve elmerengett –
mint Rodin: Gondolkodó szobra – a világ folyásáról. Eközben arcán arisztokratikus gőg ragyogott, amit tetézett
egy lekicsinylő ajakbiggyesztéssel, s ettől olyan megközelíthetetlennek tűnt,
hogy a sok pórias, gereblyenyelet vagy
dughagymát kereső, földet túró nem
is igen merészkedett a közelébe. Nemhogy még megszólítani merte volna!

A grófnő tekintete ugyanolyan megsemmisítő volt, mint korábban (fene
bánja!), mozdulatlansága dettó (fene
bánja dettó), s csak annyit mondott:

Máig nem értem, nekem mindehhez
honnan támadt merszem! Milyen határtalan erő bátorított arra a vakmerő
cselekedetre, hogy közelébe lépjek, s
engedély nélkül kérdést intézzek hozzá. Talán az álca, a bolti öltözete, ez az
inkognitó az oka, hogy elhomályosult a
szemem. Mert mással nem tudom magyarázni, miért is véltem én a grófkisasszonyt az első pillanatban közönséges kereskedelmi alkalmazottnak.
Ám – sajna – annak néztem. Utólag
sokszorosan levezekeltem pimaszságomat, de hát ami megtörtént, megtörtént. Bizony, nekem ott, akkor olyan
eretnek kérdésre nyílott a szám, hogy
aszongya:

– Egyik sem.

Ebből a lakonikus tömörségű válaszból már magamtól is kikövetkeztetem,
hogy egyik kasza sem osztrák.

– Kisnaccság, megmondaná nekem,

hogy az itt kiállított kaszakollekcióból
melyik kasza minősül a legjobbnak?
Ilyen kérdést is csak egy hülye, kaszához nem értő kertbarát tud feltenni! Egy grófnőtől ilyet kérdezni, ez a
sértés netovábbja.
Meg is kövül a kérdésemet hallva a
bolt másik osztályának valódi eladója, aki kaszaügyben átkísért oda a kasza – vagy nem is tudom minek nevezzem – osztályra.
A grófnő méla undorral rám pillantott. Továbbra is keresztbe rakott lábbal, karba tett kézzel. Kellő és persze
megvető méricskélés után azonban
szóra nyitá száját: – Az osztrák.
Ami – kísérőm súgta meg – an�nyit tesz, hogy a legjobb kasza a nevezett üzlet árukollekciójában az osztrák
gyártmányú.

Ám én kérem e választól nem forrázódtam le! Nem bizony! Sőt, vásároltam egy magyar kaszát! Igaz, elég
hitványat, amely még egy regionális
parasztháborúba se jó, de üsse kaszakő, legfeljebb jó lesz vele borotválkozni. Kérem, nekem ekkor a kedvem már
határtalan volt. Mert kit érdekelt akkor
már a kasza!? Csak a grófnőn járt az
eszem. Elvégre nem mindennap találkozik, sőt beszélget az ember egy bolti eladónak öltözött, álruhás főnemesi ivadékkal.
Önöknek elárulom, azóta érdeklődtem – no persze csak diszkréten – a
grófnő családfáját illetően. Képzeljék,
olyan fülest kaptam, hogy a „vérvonala” szerint osztrák – értem már, miért
az osztrák kaszát ajánlotta! - , s magával a császárral, Ferenc Jóskával hozzák rokonságba. Hitték volna, hogy
egy borsodi kertészboltban ilyen csoda megesik?
(folytatás a 24. oldalon)
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Hej, te bunkócska, te drága!...!
(folytatás a 23. oldalról)
– Nyugi, nyugi! Mármint azoknak,
akik a cím alapján egy baloldali fordulatra felhívó, buzdító irományt sejtenek.

Ez a Bunkócska, nem az a bunkócska! Következésképp, az írásnak nincs
semmi köze a politikához. Az „én Bunkócskám” egy hivatali íróasztal mögött ülő, küllemileg igen dekoratív teremtmény beceneve. Én neveztem el
így, mivelhogy a Gondviselő ugyancsak aránytalanul osztotta ki számára az értékeket. Külső mázként bővebben kapott mindenből, mint más földi halandó. Szebb pofit, fitosabb orrocskát, búzavirágkékebb szemecskéket, domborúbb és keményebb kebleket, formásabb popsit, szóval úgy ös�szességében egy rendkívül gusztusos
megjelenést.
Csakhogy a Gondviselő is érezhette,
kissé eltúlozta a dolgot, erre aztán belülről, a „beltartalmi értékekből” szinte
mindent kifelejtett. Mindenekelőtt az
észt! Aztán a jó modort, a szerénységet, a kedvességet…
Az ész hiánya a legnagyobb gond!
Mert Bunkócska ezt nélkülözve, kontroll nélkül maradt, s túlzott jelentőséget tulajdonítva kivételes küllemének,
azt hiszi magáról, hogy a Föld, csak körülötte forog, s nála nélkül talán még a
Nap sem kelne fel.
Nos, ez a magát minimum Mária Terézia hetedik gyermekének képzelő
Alamizsnás Ábel – miután már a koldusokra is szégyent hozóan lerongyolódott -, az új gönc megvásárlásához
elengedhetetlenül szükséges alamizsnáért, kérelmet nyújtott be hűbérurához, Kevély Kereki Kelemen főispánhoz.
Kérelmében Alamizsnás Ábel leírta,
hogy toprongyos öltözetével nem szeretne továbbra is szégyent hozni urára
és az uradalomra, ezért vágya egy szerény, koldushoz illő ruhát vásárolni, de
a legolcsóbb is 50 fabatkába kerül, ám
ő ennek az összegnek csak a felét tudta összekoldulni az elmúlt öt év során.
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Szóval, így „kormányoz” a drága,
szépséges Bunkócska, s az ügyfél, aki
az első pillanatban még felcsillanó
szemmel pillantja meg e különleges
teremtményt – főleg, ha férfi –, ám hamar lelombozódik, s ha van vér a… az
ereiben, akkor átcsap „tizenkét dühös
emberbe”, sőt ha lenne nála egy kisbalta, talán meg is faragná vele Bunkócskát.
Mert ezt a Bunkócskát tényleg faragni kellene! Mondom mindezt tapasztalt, következésképp kellően megfásult kollégámnak, aki minderre gúnyos mosollyal legyint: – Faragja azt
valaki, afelől nyugodt lehetsz.

teremtmény, ott ül hivatali trónján, és
ennek megfelelően pózokkal fogadja
az „alattvalókat”. Piros körmeit reszelgetve, keresztbe tett lábakkal, s kávét
szürcsölgetve, néha unottan, máskor
flegmán, olykor ridegen, egyszer-egyszer kegyet gyakorolva.
– Miért akar maga az igazgató úrral beszélni? Csak nem gondolja, hogy
úgy ukmukfukk bemehet! Jöjjön vis�sza holnap, ma nincs ügyfélfogadás.
Adja be írásban, majd akkor meglátom, tehetek-e magáért valamit. Fölösleges várnia, mit gondol, mi mindenféle piszlicsáré ügyekkel foglalkozunk?...

Daruszögi H. Imre

Fabatka

(Mai történet, régi keretben)
Mivel a másik felének megszerzéséhez
újabb öt év szükségeltetne, ezért alázatos tisztelettel kéri a nagyhatalmú és
nagytekintélyű főispán urat, hogy ezt az
összeget számára, az éhenkórászoknak
összegyűjtött adományból – úgy is, mint
a döntéshozó, egyszemélyes kuratórium
elnöke – legyen szíves biztosítani.

Ebben én tökéletesen biztos vagyok,
csakhogy én most másféle faragásra gondoltam. De íme a példa, faragni
is sokféleképpen, s többféle eszközzel
lehet. Ám bármennyire is begyes küllemű az én Bunkócskám, nála, szívem
szerit tényleg a kisbaltát használnám.
Úgy, de úgy elfaragnám én abból az
irodából! Székestől, íróasztalostól!
– És akkor mit érnél vele? – kérdi a
rá jellemző gúnnyal kollégám. – Rendszerek, kormányok jöhetnek, mehetnek, ám Bunkócskák mindig voltak,
vannak s lesznek. Bunkócskák nélkül
nem lenne teljes az életünk. Vedd már
végre észre, hogy ezek a szépséges
bunkucik olyanok, mint a levéltetvek.
Kiirthatatlanok. Törődj hát bele pajtás,
s használd máshoz a kisbaltádat! Inkább gyere, igyunk meg valamit..!

A főispán e kérelemre, a neve napján
tartott búcsúkor, nagy kegyesen 10 fabatkát utalt ki Alamizsnás Ábelnek, de
szigorúan kikötötte, hogy ezt a pénzt
az év végéig kizárólag csak munkaruhára, vagyis koldusgönc vásárlására
használhatja fel, s azzal újév napját követő első hétköznapon, Birka Benő jószágigazgatónál köteles elszámolni.
Alamizsnás Ábelnek a főispáni adománnyal együtt így lett 35 fabatkája.
Mivel – mint korábban már mondtam –
a legolcsóbb koldusgönc is 50 fabatkába kerül, így a főispáni támogatás valójában egy fabatkát nem ért.

Újra együtt – ötven év múltával
„Kedves Osztálytársunk!
Ötven évvel ezelőtt együtt indultunk el az Élet göröngyös, nehéz útján. A ballagódal szerint: „szétszór a sors, mint szél a port,
ki tudja merre vet...”, énekeltük egykor és egyszerre, hittel, álmokkal és vágyakkal.
Nos, eltelt az ötven év, kit-kit merre vezérelt az élet, és kinek-kinek mennyire jöttek be az akkori álmok, vágyak, remények? Jó
lenne látni Téged, ezért:
MEGHÍV(Ó)-lak
2015. május 30-án (szombaton) du. 15 órára Bogácson, a Vadvirág Étterembe.”
*
A Bogácson élő osztálytársaim megkértek szervezzem meg
a találkozót, s így a fenti szöveggel áprilisban szétküldtem a
meghívókat. Sokan azonnal reagáltak. Jó volt hallani az örömteli hangokat, hogy találkozni fogunk. Előre elkészítettem egy
„forgatókönyvet”, amely szerint zajlottak az események.
Sajnos az egykori tanáraink közül, már csak négyen élnek.
Elsőként őket kerestem, hívtam meg.
Helyben Szabó Dezsőné Marika néni, orosztanárnőnk él,
egy alsós tanító néni Csernyi Lászlóné, Zsitkovits Julianna Budapesten, Gábor Józsefné, Szél Erzsébet Kompolton, Antal József tanár úr pedig Szentistvánon. Tanáraink közül csak ketten vettek rész a találkozó. Ketten egészségügyi, illetve családi
programok miatt nem tudtak megjelenni.
A program a gyülekezés után temető-, illetve templomlátogatás volt. Egy hálaadó és egy kegyeleti ima. Hálaadás, azért

amit elértünk, és azért, hogy megértük a 65 évet, kegyeleti ima,
pedig az elhunyt tanárokért és osztálytársakért. Meglátogattuk sírjaikat, ahol elhelyeztük a kegyelet virágait és mécseseit.
Emlékeztünk tanárainkra Barócsik Józsefné, Viki nénire, Somogyi József tanár úrra, Mohás Sándorné, Magdi nénire, Elek András tanár úrra, Miskolczi Kálmán tanító bácsira és Nagy Károly
igazgató úrra, régmúlt idők történeteire, eseményeire. Sajnos
már kilenc fiú hiányzik a sorból, lányok még a teljes létszámban
élünk, de nyolc osztálytársuk nem tudott eljönni.
Visszafelé meglátogattuk a ma Szent Márton Diáktanyaként működő egykori iskolánk épületét. Éppen diákok voltak benne, valahonnan az ország másik szegletéből. Felidéztük az „fáradt olajjal” bekent nagyon büdös és fekete padlónkat, az öreg vaskályhát és Győri (Bíró) Rézi néni alakját, - aki iskolaszolga volt - mindig úgy nézett ki, mint egy kéményseprő. Előfordult, hogy nem volt tüzelője az iskolának, akkor az
igazgató úr, Nagy Károly kiadta, hogy másnap hozzon mindenki egy pár darab fát, mert ha nem, akkor fűtetlen teremben fogunk ülni.
Van a TV-ben egy reklám. A „retro” korszakát éljük. Az anyuka lehoz a padlásról egy bőröndöt. A l0 év körüli kislánya nagy
kíváncsisággal fedezi fel a bennlévő dolgokat. Kivesz egy sötétkék köpenyt; a kérdés- anyu mi ez? A válasz: - ez volt a kötelező egyenruha. Kiveszi az úttörő inget, nyakkendőt, s ez
mi? - hangzik a kérdés. Ezt kötelező volt viselni az iskolai ünnepeken. Aztán kezébe veszi az összepréselt papírmasé háti
iskolatáskát. Nézegeti: - kérdés? - ebben hordtátok a tabletet?
(folytatás a 26. oldalon)

Emlékfotó az öreg iskolánál
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(folytatás a 25. oldalról)
Hát ennyit változott a világ ötven év alatt, de nem biztos,
hogy előnyére. Nekünk krétánk sem volt mindig.
Aztán az Alkotmány és az Ady Endre utca sarkán lévő
„Glóner” iskolánk előtt álltunk meg, ami ma az önkormányzat
kezelésében van, az udvarán heti piac működik, termeit és a
tanári lakások egy részét az önkormányzat raktárnak használja. A másik részében a „Hagyományőrző Ház” kiállítása mutatja be az idelátogató turistáknak Bogács múltját. A Glóner épületegyüttese szerves része Bogácsnak. Generációkon keresztül
adott helyt a tanításnak. Mi, kisiskolásként ott kezdtük a betűvetést Fodor Júlia tanító néni óvó, védelmező szárnyai alatt.
Sok kisdiák szerezte meg nála, vele, az alapvető tudást a későbbi kibontakozáshoz.
Kedves szeretetteljes lénye, mentori hozzáállása, empatikus
képessége örök emlék számunkra.
Pár évvel ezelőtt Kiss Anna egykori tanítvány kérésére a hálás tanítványok közadakozásból megújították, illetve gránitból új síremléket állíttattak neki a bogácsi temetőben. A múlt
hónapban vendégem volt Dr. Trajmár Sándor, (USA, profes�szor, kutató) egykori bogácsi kisdiák. Ő is szeretettel emlékezett vissza Fodor tanító nénire, aki elindította azon az úton,
ahol olyan eredményeket ért el a kutatásaival, amely által elnyerte a tudományos világ elismerését.
Visszatérve az étterembe, a tanárok és egymás köszöntése
után mindenki mesélt magáról egy pár percet, hogy hogyan
alakult az élete. Szabó Dezsőné Marika nénit oroszul köszöntöttük, pontos létszám jelentést adva, arról hogy hányan is vagyunk jelen, ki az, aki igazoltan, és ki az, aki igazolatlanul van
távol. Ez mindenkinek az amúgy is a felfokozott örömteli hangulatát, még inkább mosolyra és jókedvre derítette. Egy röpke kis időre ismét diákoknak éreztük magunkat.
Gáborné Szél Erzsébet, egy kedves emléket idézett fel. Első
osztálya voltunk. Ő lehet l9-20 éves, mi l4-l5 évesek. A nagy tekintélyű Nagy Károly igazgató úr – akitől féltünk – így fogadta
az ifjú kolleginát: „Kedves Kollegina, ha az osztályban valakivel
problémája adódna, csak szóljon nekem, majd én elintézem,
hogy ez máskor ne fordulhasson elő.” Ezt órák előtt sokszor
emlegette Szél tanárnő. Nem is volt „megoldhatatlan probléma”! Ez volt akkor a tekintély! - vagy a félsz!?
Az 1964/65-ös tanévben 40 fő végzett, de nem volt jellemző, hogy mindenki középiskolában folytatja tanulmányait. Az
osztály fele, valamilyen középiskolában tanult tovább. Sokan a
mezőkövesdi gimnáziumba jártak, – főleg a fiúk közül – a szakmát, szakmunkásképzőt választották.
Elnéztem a volt osztályt. Hát bizony eljárt az idő a fejünk felett, de a viszontlátás öröme mindenért kárpótolt.
Volt, akit ötven éve nem láttam. Jó hangulatban folyt a kellemes vacsora, s a végén még nótázgattunk egy kicsit. DVD
is készült és nagyon sok fotó. Délután 3-kor kezdtük és este
22 óra után ért véget. Az egyik osztálytársunk, Zelei Ernő, aki
Bükkzsércen él, tartogatott egy nagyon szép és kellemes meglepetést nekünk. Lánya mestercukrász. Elkészített egy hatalmas nyitott, osztálykönyv formájú tortát, aminek az egyik oldalán a tantárgyak voltak felsorolva, a másikon pedig a tablóképünk volt látható. Csodálatos volt és nagyon finom.
Sokan elhozták párjukat. Büszkén mutogatták a gyermekek,
unokák fényképeit. Azt hiszem sokan beváltották azt az ígéretet, amit ötven évvel ezelőtt elvártak az Élettől és önmaguk26

A BOGÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA
l965-ben VÉGZETT TANULÓI
1. Csányi László †
2. Csiki Tibor †
3. Farkas Mária
4. Farkas Mária Magdolna
5. Fodor Ilona
6. Fléner Katalin
7. Fülöp Géza
8. Győri Aranka
9. Győri Margit
10. Gyurcsik Sándor †
11. Hegyi János
12. Horváth László
13. Jakab Piroska
14. Jankó Mária
15. Kadlok György
16. Kaló Éva
17. Koczka Sarolta
18. Kovács Katalin
19. Majnár István
20. Makó Imre †

21. Mező Margit
22. Molnár Sarolta
23. Nagy Anna Ildikó
24. Nagy János
25. Szajlai Erzsébet
26. Szerencsi Livia
27. Tanner Piroska
28. Trajmár Gyula †
29. Tóth Katalin
30. Varga András
31. Varga Géza
32. Varga Irén
33. Várnai János †
35. Várnai Imre †
36. Verhóczki Gizella
37. Verhóczki Tibor †
38. Verhóczki Győző
39. Virág János †
40. Virág Zsuzsanna
41. Zelei Ernő

Osztályfőnökeink: I-II. osztályban: Fodor Julianna, III-IV.
osztályban: Miskolczi Kálmán,V. osztályban: Antal József,
VI. osztályban Zsitkovits Julianna, VII-VIII. osztályban: Somogyi József.
Igazgatóink: I-II. osztály időszaka alatt: Mohás Sándor,
III-VIII. osztály időszaka alatt: Nagy Károly.
Tanáraink a I-VIII. osztály időszaka alatt: Antal József,
Barócsik Józsefné, Elek András, Fodor Julianna, Miskolczi
Kálmán, Mohás Sándorné, Nagy Károly, Radványi József,
Somogyi József, Szél Erzsébet, Zsitkovits Julianna.
tól. Jó feleségek, családanyák, apák, jó társak váltak belőlük
és dolgos, jó szakembereivé lettek a társadalomnak. Ráczné
Varga Irénke vegyész lett közülünk. Én Budapestre kerültem,
már a középiskolát ott végeztem. Jó munkahelyem volt a Budapesti Műszaki Egyetemen, de az Élet nem adta meg a diploma lehetőségét. Édesanyám itt élt Bogácson, két-három hetente jöttem haza, nem szakadtam el a szülőfalumtól. 7 éve
élek idehaza, írogatok. Egy köszöntést is írtam erre az alkalomra: Ötven év az úton címmel.
Azt hiszem, hogy jól sikerült a találkozónk, jól éreztük magunkat. Megígértük egymásnak, ha nem is ötven év múlva,
de öt év elteltével ismét találkozunk.
Tanáraink boldog mosollyal, szép virágcsokorral búcsúztak,
s köszönetet mondtak a meghívásért, a kellemes alkalomért.
Bogács 2015. június 30.

Szőkéné Tóth Katalin

Báró Eötvös József sályi évei
Nemrégen volt Eötvös József születésének 200. évfordulója. Ennek apropójából gyűjtöttem össze azokat
a gondolatokat,tényeket, dokumentumrészleteket, amelyek e híres embert Sályhoz fűzik.
Sály rengeteg régi emléket őriz a
múltból. Sok híres ember megfordult a
Bükk lábánál elterülő kis falunkban. A
krónikák szerint még a honszerző Árpád
fejedelem is:
„Árpád vezér és főemberei elhagyták
Szerencset, s átkeltek a Sajó folyón azon
a helyen, ahol a Hernád vize beleömlik. A
Hejő vize mellett ütöttek tábort, egészen a
Tiszáig és Emődig, s egy hónapig maradtak ott... Azután Árpád vezér és nemesei
innen felkerekedve a Nyárád vizéig( most
Sályi patak) vonultak, s tábort ütöttek a
patakok mellett, attól a helytől kezdve,
melyet most Kácsnak mondanak. Árpád
itt nagy földet adott Ócsádnak, Őrsúr apjának. Őrsúr, a fiú aztán ott, annak a folyónak a forrásánál várat épített, amelyet
most Örsúr várának hívnak.”- írja Anonymus, Béla király névtelen jegyzője.( Az
idézet dr. Barsi Ernő: Sály c. monográfiájából való.) Örsúr várának sánca még
most is látható. A közelmúltban történt
régészeti feltárás is. Erről táblák tájékoztatják az arra járókat a Várhegyen, Örsúr
egykori nemzetségközpontjában.
De a kis történelmi kitérő után nézzük, hogyan is köthető báró Eötvös József Sályhoz?
Az író nagyapja, id. Eötvös Ignác, házasság révén szerzett birtokot itt. Örsúr

utolsó sályi leszármazottja Sályi-Tibold
Zsigmond volt, akinek 1660-ban bekövetkezett halála után özvegyét Négyesi
Szepessy Pál vette feleségül. Egyik unokájuk Szepessy Sámuel, aki nővérének,
Szepessy Máriának hozományaként
építtette a falu elején ma is álló kastélyt.
1783-ban Máriát feleségül vette báró
Eötvös Ignác. Így került az Eötvös család
Sályba. Az író gyermekkorában valószínűleg megfordult apai nagyapja birtokán. Gyermeki lelkét talán neki is megérintette a „poézis lehellete”, ahogyan
azt az érzést évekkel később Gárdonyi
Géza nevezte és aki szintén falunkban
töltött néhány évet.

A sályi Eötvös kastély

Eötvös József Budapesten született
1813-ban. Jogi tanulmányokat folytatott, de mégis íróként, államférfiként,
művelődéspolitikusként és közoktatásügyi miniszterként vált a neve ismertté. Felnőttként gyakran utazott a sályi
birtokra, ahol huzamosabb ideig 183941-ig és 1845-ben tartózkodott. Szeretett a kastélypark fái alatt sétálgatni, elmélkedni, írni. Dolgozószobája ablakai
a Bükk hegységre néztek. Itt és a kastélykert fái alatt születtek számos műve
részletei (A karthausi és A falu jegyzője)
valamint számos tanulmánya, értekezése, politikai dolgozatai, megemlékezései
(pl. Kölcsey emlékbeszéde).
A karthausi című regényének alapötletét a környék különböző szerzetesrendi kolostorai adhatták. Felsőtárkány
mellett karthauziak, Bélapátfalván- BélHáromkútnál ciszterciek, Kácson bencések, Szentléleknél pedig pálosok éltek a középkortól kezdve. Ezek a kolostorok fél- vagy egésznapi járásra voltak
Sálytól. Így könnyedén ellátogathatott
bármelyikbe, tanulmányozhatta a kolostorok lakóinak életét. Önéletleírásából tudjuk, hogy külföldön is járt hasonló kolostorokban, többek között karthauziaknál is.
A sályi kastély parkjában ma is látható hatalmas kőkoporsós emlékmű egyik
felirata szorosan kapcsolódik a karthauzi szerzetesekhez. A mondat szerepel
is a regényének első lapjain: „Memento
mori”- Emlékezz a halálra! Íme:
„- Memento mori! Így hangzék egyszerre mellettem egy szó a homályból: s mikor felijedve odafordulok, az atyák egyike
mene el nyugodt léptekkel mellettem cellája felé. – Memento mori – sokszor gondolkoztam, miért választák köszöntésnek
e szavakat a karthausiak? Csak most fogtam föl értelmét. - Nem azért mondják az
atyák egymásnak, hogy a vétektől visszatartsák lelköket… e szó vigasztalás, s nem
egyéb.” (Eötvös József)
A fent említett kőkoporsós emlékmű
homlokzatán van még egy titokzatos
felirat, titkosírással készült rövid szó. Jelentését sokáig nem tudták megfejteni,
mivel nem hasonlít semmilyen addig ismert írásjelhez. Talán még a mai napig
is homály fedi eredeti jelentését. Én magam is csak a hozzáolvasott irodalomra
támaszkodtam.
(folytatás a 28. oldalon)
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(folytatás a 27. oldalról)

ban: „…1814-ben állították az Eötvös kastély kertjében azt az emlékművet, melyDr. Barsi Ernő Tanár úr kutatásaiból nek homlokzati felirata keleti írásjelekkel
úgy tudjuk e felirat jelentése: „aluszik”. készült. Valószínűleg id. Eötvös Ignác halGárdonyi Géza olvasatában pedig: „… va született gyermekének jelképes síremléA halál éppoly megfejthetetlen titok, mint ke. Feliratának értelme: Aluszik.”
ez a szó.” Eötvös Józsefet is foglalkoztatEmlék – vigasztalás – memento morita a titkos jelek értelmezése. A Karthaaluszik – emlékeinkben él. Bármi is a jeuzi című regényében megjelenik ez a
lentése a vésett jeleknek, a kőkoporsós
szó is, méghozzá abban az értelemben,
emlékmű a mai napig ott áll az egykoahogy azt Barsi Ernő felkutatta. A főszeri Eötvös kastély parkjában és hirdeti az
replő édesanyjának halálos ágyánál játelmúlás tényét – lehet,hogy ez volt az
szódó jelenetből értesülhetünk erről:
eredeti célja.
„…Így lettem nyolc esztendős, ekkor halt
Eötvös József másik jól ismert regémeg anyám. Előző este még magához
nye
A falu jegyzője. A regény az elzülhítt… Másnap reggel bementem szobálött
nemesség Magyarországának haljába, kiterítve találtam. - Mondták,hogy
hatatlan
képét rajzolta meg vádló hanmeghalt, s hogy imádkozzam, de én nem
gon.
hittem nékik, hanem ágyához mentem, s
A regényben bemutatott Bárd famegszólítám - Nem felelt. - Arca szelíd volt,
luban
Sályra ismerhetünk: „Ott, ahol
mint mindig csak halványabb; de a zárt
a
Kárpátok
hegysora lejjebb és lejjebb
szemek nem nyíltak fel, mint máskor, ha
szálva,
végre
zöld dombokon ereszkeágyához jöttem… - Mit jelent ez? - kérdém
dik
Magyarország
nagy rónaságára, két
magamban, s elbámulva álltam ott,míg a
hosszan
elnyúlt
halom
között, melyeknek
cselédek fennszóval zokogtak körülöttem.
egyikét
sűrű
tölgyesek,
másikat szőlők fe- Menjen el, - szóla végre egy agg szolga…
dik,
fekszik
Bárd
helysége.
Szegény külsemenjen el, ő meghalt. - Ne higgye Jánosjű
magyar
falu,
melyet
az
országúttól
tászólék szorult szívvel - ,csak aluszik, fel fog
vol,
mintegy
elrejtve
fekvén-még
közeli
ébredni mindjárt…” Ha tényleg ezt jelenti a felirat, hogy „aluszik”, akkor felté- szomszédai is alig ismernek,de melyhez
telezhetjük, hogy az író gyermekkorá- az, ki egyszer ott volt, nyájas fekvése miban hallhatott erről, talán nagyapjától, att szívesen visszatér.”
A regény tanulságos korrajz, tele tárid. Eötvös Ignáctól. Barsi Ernő tanár úr
így ír erről a fent említett monográfiájá- sadalmi ellentmondásokkal, ugyanakkor az uralkodó nemesség negatív színben
való feltüntetése is. Sok
helyi tapasztalatot, példát ír le, alakjait valós
sályi személyekről mintázza, hasonlóan Gárdonyihoz. Eötvös a haladás gátjának a sajátos
megyerendszert tartotta. Ő nem eléggé költő,
mondja magáról, hogy
miközben művét írja, „
a szomorú valót elfelejthetné.”
Életrajzírói Eötvös Józsefnek az államférfiúi
és művelődéspolitikusi
jelentőségét emelik ki.
Íróként a liberalizmus,
a népi demokrácia, a
polgárosodás harcosaként tevékenykedett.
Az irodalmat ennek
szolgálatába állította.
Nagyon sokrétű ember volt. Költő, regényEmléktábla a kastély falán
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író, drámákat ír, filozófus, jogász, publicista, kitűnő szónok. A Batthyány-kormány, majd az Andrássy-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság elnöke, ugyanakkor Eötvös Ignác politikus fia és Eötvös Lóránd
fizikus apja. Előbbi visszafogta, utóbbi
büszkeséggel töltötte el. Apját ugyanis nem szerették, mint politikust. Az ő
ilyetén hagyatékán kellett keresztülvinnie a maga egészen más nézeteit. Fia
pedig híres fizikus lett, a mindenki által
ismert Eötvös-inga feltalálója.
Eötvös 1848-49-ben Mezőkövesd város követe lett az Országgyűlésben, első
kultuszminiszter és reformpolitikus.
Nagy szerepe volt a közoktatás megreformálásában az 1868-ban benyújtott
törvénycikkeivel. Ő iktattatta törvénybe
a kötelező elemi iskolai oktatást. Magával szembeni igénye az volt, hogy példamutató legyen embertársai számára.
Eötvöst számos barátja meglátogatta
a sályi tartózkodásai alatt. Többen közülük kihasználva az árnyas park nyújtotta csendet, írtak, dolgoztak az ősi fák árnyékában. Egyik ilyen barátja volt Trefort
Ágoston művelődéspolitikus, aki Eötvös
halála után lett 1872-ben közoktatási és
vallásügyi miniszter. Ő többször is megfordult a sályi birtokon.
Báró Eötvös József élete során nem
töltött hosszú időt Sályban. Mégis ez a
pár év nagy mértékben segítette írói és
politikusi pályáját. Az itt szerzett élmények, benyomások, emlékképek előbbre vitték, szárnyalásra bírták képzeletét,
éppen úgy mint több évvel később Gárdonyi Gézáét is. Mindketten Sály nevét
öregbítették és örökítették meg számos
művükben.
Eötvös nevét emléktábla őrzi az ősi
kastély falán, a bejáratnál. Élete és munkássága pedig példamutató lehet mindannyiunk számára. „Mint a fa, mely annál magasabbra emelkedik ágaival ég
felé, mennél mélyebben hat gyökereivel a földbe, ilyen legyen tudományunk.
Mentül inkább hatottunk mélyre, annál
inkább emelkedjenek gondolataink az ég
felé.” A kastély épülete ma mozgássérült gyermekek általános- és szakiskolájaként és kollégiumaként működik. Az
ország minden részéről tanulnak itt diákok. Parkjában az árnyas fák alatt játszótér, sétányok, pihenőpadok segítik az itt
lakó fiataloknak hasznosan eltölteni szabadidejüket.
Stengerné Forgony Éva Andrea

Az utolsó daróci boszorkány
Ezután a fia az iskolából hazajött, és rögtön megbetegedett.
A tanú éjjel kiment az udvarra, és őt is megkergette a farkas, és
ő is Dósa Györgyékhez menekült be.
A törvényszék az elhangzott tanúvallomásokat, elegendőnek ítélte a vádlott boszorkányságának bizonyításához.
„Mint hogy a felülemlített Balog Évának boszorkánysága és
ördöngősbübájossága, az tanúk bizonyságábul nyilván kiteczik;
Azért elsőben is több allyas, maga társainak kivallására, elsőben
hóhér által megkinoztatik, és azután megégettetik.”
Balog Éva a „boszorkány” külső kinézete alapján tökéletesen megtestesítette a mai mesevilág boszorkány képét. Sánta
volt, értett a gyógyfüvekhez, ezekkel gyógyított is. Rossz emberekkel veszett össze, hisz a tanúk padján mint sértett ott ült
Dósa György a bíró, a molnár (bizonyára befolyásos személy),
Bóka András és Sáfár János korábbi bírók. A vádak (megbetegítés, gyógyítás, állatképébe való ijesztgetés) a mai bíróságon
inkább nevetséges lennének, akkor azonban elég volt a legkegyetlenebb halálos ítélethez.
Megtudhatjuk még az írásból, hogy a farkas jelenléte nem
volt ritka a környéken.
1722. február, Miskolcz: Borsod-vármegye kontra Balog Éva,
daróczi boszorkány pere. 1
(Rövid összefoglalása a periratnak)
1. Tanúvallomás szerint: Dósa György szolgálója három napig odavolt. Azt állította, hogy a vádlott lovagolt rajta. (Hogy
valójában hol volt? Kérdéses.)
2. Tanúvallomás szerint: Papp Andás fiát farkas képében
megkergette, a fiú mezítláb szaladt be Dósa Györgyékhez.
3. Tanúvallomás szerint: Molnár Péter apjának nagyon megdagadt a lába, és a vádlott pénzért gyógyfüvekkel meggyógyította.
4. Tanúvallomás szerint: Vágó József (Pap András veje) elment a vádlott háza előtt és megfájdult a lába. A fájdítás végett a vádlottat okolták, ő azt mondta, hogy meg fog gyó
gyulni a lába, és az meg is gyógyult.
5. Tanúvallomás szerint: Csizmadia Mihály tizenéves lányának a fejét a vádlott megsimogatta, mondván: Ettől szebb lány
nincs is. A lány megbetegedett, az apa megüzente a vádlottnak, hogy rá gyanakszik, erre a lány meggyógyult.
6. Tanúvallomás szerint: Sáfár János szóváltásba keveredett
a vádlottal, azután harmad vagy negyed napra a tanú tinójának a nyakát, a tehenének a tőgyét összetörték, a vadász kutyája elveszett.Gyanúsága Balog Évára esett.
7. Tanúvallomás szerint: Bóka András fiát a vádlott este nem
engedte be a házukba, a fiú mezítláb menekült a szomszédba,
a tanú emberekkel megfogatta a vádlottat, és bele próbálták a
lábát egy lábnyomba, megállapították, hogy a vádlott lábnyoma, tehát ö kergette a fiút.
A vádlott a tanút megfenyegette: Várj csak, rosszul jársz
még.

A mostani tudásunkkal megállapíthatjuk, ha a megyei elöljáróság is helyt adott a fenti butaságoknak, a köznép bizony
nagyon műveletlen lehetett. Az egyik félmondatba azt olvashatjuk, hogy: „Bóka András fi hazajött az iskolából..” Ma ez természetes, de a falusi alapszíntű oktatás bevezetéséről csak
1777-ben, Mária Terézi rendelkezett először. Bevezetése nem
volt kötelező és nem is nagyon terjedt el. 1848-ban Eötvös József kulturális miniszter ugyan javasolta a kötelező oktatás bevezetését, de a rendeletet csak 1868-fogadták el.
(A szomszéd faluból, - Sályból származó miniszter, is egyik
utóda volt a Tiboldoknak)
Az igen korán működő iskolát valószínű a reformátusok
hozták létre, mivel a község teljesen református volt. Az iskola 1749. június. 2.-án szűnt meg, annak következtében, hogy a
reformátusoktól elvették a templomot és a lelkészi lakot, ahol
az iskola rektora, Újfalusi Mihály lakott. 2
Az utolsó boszorkányégetés 1756-ban volt Magyarországon. Mária Terézia betiltotta ezeket az eljárásokat.3 Az
Eötvöséknél lakó Gárdonyi Géza az 1800-as évek végén még
írt az utolsó sályi boszorkányról, Baksánéról.4 De hogy az már
tényleg az utolsó volt-e? Kérdéses. Egy két hölggyel kapcsolatban még máig vannak szóbeszédek.
Közre adta: Karuczka Attila
1

MNL BAZMLT Borsodvármegyei jegyzőkönyvek 501/a
19. kötet 519-525-ig

2

Botos Péter: Adatok a tibolddaróci reformátusok történetéhez
14 lap. 2013

3

Wikipédia Boszorkány szócikke 2014

4

Gárdonyi Géza: Az utolsó boszorkány
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A borok ruhája
„És Noé elültette a szőlőt. Minekutána ivott a borból, olyannyira megmámorosodott, hogy gyorsléptű könnyű
álomba merülve feküdt a sátrában”
Íme az első bibliai említése a vene
rábilis növénynek és a belőle készült
italnak melyet a történetírók számtalanszor említenek különböző allegóriákban, szimbólumokban.
Miközben e sorokat papírra vetem, az
asztalon közel a jobb kezemhez egy boros pohár áll karcsú, hosszú lábon, elegáns illesztésű talpán. Kelyhe nyiladozó tulipán belül öblös, lágyan ívelt, nyílása felé szűkülő, benne negyedéig töltve
bor. A bor színe mélyvörös már-már feketébe hajló, saját tulajdonban lévő Merlot
ültetvény bora magas minőséget képvisel. Illatában aszalt meggy, szilvás bogyós-gyümölcsös textúrával, lágy, puha,
selymes, bársonyos savai letompultak,
édes lecsengésű. Kóstolásra kínálja magát, a látvány gyönyörködtet, engedek a
csábításnak újra és újra, színe, íze, zamata
kedvemre való.
Tisztelt
barátaim!
Borkölcsönözte bátorsággal kijelentem ahhoz, hogy a borok teljes
szépségükben érvényesülhessenek, a bor jellegéhez leginkább illő
pohárra van szükség.
A pohár a kitöltött bor
ruhája, milyen igénytelenség lenne egy szép
magyar bort vázaszerű üveghengerbe, ne
adj isten gusztust ron30

tó műanyag pohárban kínálni. Mindez
alapvetően esztétikai kérdés, de hát ki
meri azt állítani, hogy a bor öröméhez
az esztétikai élvezet nem tartozik hozzá
szervesen? Mivel senkit nem szeretnék
ízlésében megsérteni az itt leírtakat figyelemfelkeltésnek, ajánlásnak szántam annak érdekében, hogy a kulturált
borfogyasztás területén előbb-utóbb
kínos legyen minden, ami igénytelen,
túlkomplikált, öncélúan dizájnolt - vagyis borellenes. Milyen legyen hát ruhája a bornak? Először is a borospohár
mindig talpas, lehetőleg karcsú, hosszú
lábú. kelyhe öblös, gömbölyded, szája
enyhén összeszűkülő, mindig a vörösboros a nagyobb. A poharat nem szabad teletölteni az ideális és elegáns töltés a pohár nagysága szerint is legfeljebb a pohár feléig, de inkább harmadáig. A teletöltött pohár a gasztronómiai bárdolatlanság biztos jele, mert a
jó borok illatai, aromái a kitöltés után a
pohárban a levegővel érintkezve kez-

denek igazán érvényesülni, kinyílni.
Célszerű a pohárban a bort körkörös
mozdulatokkal levegőztetni, ezáltal az
illatok felszabadulása intenzívebb lesz,
ráadásul a pohárból kiáramló bor illata
a pohár szűkülő szájánál, az ember orránál koncentrálódik s így a bor élvezeti
értéke jóval magasabb. A sok bor a pohárból lassan fogy el, az álldogálás közben hamar élvezhetetlen hőfokúra melegszik. Inkább töltögessünk sűrűbben
utána. A pohár legyen vékonyfalú, színtelen és csillogóan tiszta kerüljük a cicomázott, csiszolt poharakat annál az
egyszerű oknál fogva, mivel a jó bornak a színe is szemet gyönyörködtető,
márpedig ha csiszolatok, minták, képek
vannak a poháron az a látványt erősen
zavarja.
Az elmúlt évtized a minőségi magyar
bor reneszánszának korszaka, de a borkultúra újjá teremtésén nemcsak a borászoknak kell fáradozniuk, hanem a fogyasztóknak is.
Manapság már nem lehet kifogás a poharak ára sem, mert
a magyar üveggyárak is készítenek tökéletes, szép poharakat,
melyek ára gyakran töredéke a
külhoninak. Pohárkészletünk lehetőség szerinti felújítását követően bátran kritizáljunk, méltatlankodjunk, álljunk ki a kulturált borfogyasztás mellett. A minőségi bornak pedig adjuk meg
ami jár, a szép kristály csengésű
minőségi poharat. A belevalót a
magyar borászok garantálják.
Daragó Lajos

Bor ihlette versek
Székely Dezsõ

Bogácsi bor mellett
A Bükkalján legendák születnek:

híre van a bogácsi szüretnek;
édes a fürt, mint Boriska csókja,
szõlõbõl lesz a finom itóka
s a jó borhoz társul majd a jólét.
Nem iszunk mi limonádét, bólét,
csak jó bort, bogácsit,
s elfeledjük, mi a sírás-rívás,
ha fülünkbe muzsikál a prímás
hajnalhasadásig.
Boriskához bor is jár, legények!
Nem leszünk mi többé már szegények,
ha a hordó színültig van borral.
Tûnjön innen, aki mérget forral,
a jó borhoz társuljon a jókedv!
Nem iszunk mi hamis kábító szeszt,
csak jó bort, bogácsit,
s ha koccintva búcsúzunk, barátom,
arról álmodunk a másvilágon
a feltámadásig!

Fecske Csaba

Borsoroló
Úgy el bírok szomorodni,
Ha fogytán a szamorodni.
Poharamban arany aszú,
Forrósodik számban a szó.
A pincébe le egy úr ment,
Az úrba pediglen furmint.

Dudás Sándor

Hej rutyutyu, a nemjóját
Kompa Józsefnek
A bogácsi utcák sorát
szomorúan kelem-járom,
ám a helyem – uram bocsá’ –
nem találom e világon.
Hej rutyutyu, a nemjóját!

Hitemben végleg megingok,
Ha nem ihatok rizlingot.
Helyesbítek: rizlinget,
Folyton folyást megingek.
Kedvelem a hárslevelût,
Egyszer feldob, máskor elüt.
Reményre ó Bacchus van ok:
Amíg iszom, meg nem halok.

Volt világom, volt virágom,
gondom maradt száz meg három,
utcák hosszát ezért járom
a Bükk alján, kis Bogácson.
Hej rutyutyu, a nemjóját!

Amíg élek csak bort iszom,
Ne gyötörjön a víziszony!

Ez a világ kizárt engem,
tölts pajtás bort poharamba,
hátha meghozza a kedvem
s nem búsulok bánatomban.
Hej rutyutyu, a nemjóját.

Item:

Rím ne menj még, verssor ácsi:
BOROK BORA A BOGÁCSI!!!

Herceg, tudd hát amit én rég tudok:
Hajdu Imre Zweigeltje és rozéja
Többet ér, mint a Föld összes Rozija.
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Hajdu Gábor

Nászcsók Káintól
II. rész
Hajdu Gábor
író, újságíró (1935-1996)
Komádiban született,
elemi és általános iskoláit
Kisunyomban, Letenyén,
Zánkán és Balatonfüreden végezte. Vegyipari technikumot Veszprémben,
gépipari technikumot Miskolcon, tiszti iskolát Budapesten, ezzel párhuzamosan újságíró iskolát végzett.
Dolgozott Kazincbarcikán (művezető), polgári védelmi, körzeti vegyész főtiszt volt B.-A.-Z., Heves és
Nógrád megyékben, majd a Borsod megyei Gyógyszertári központ raktárvezetője lett.
1973-tól újságíróként dolgozott az Észak-Magyarország szerkesztőségében, majd 8 és fél éven át volt
az MTI miskolci tudósítója.
1986-tól a Borsodi Vegyi Kombinát, majd a
Sajóbábonyi Vegyi Művek sajtóreferense volt.

Nem sokkal ez után István részletes tervet készített. Ez lesz a koncepció,
mondta. Talán így megúszhatjuk anélkül, hogy mindent elveszítenénk. De ennek a végrehajtásához néhány új, megbízható ember kell.
Sajnos késésben vagyunk, mondta a
következő napokban. Ha egy, vagy másfél évvel korábban kezdjük el ezt a munkát, ezt a mentőakciót, akkor talán nem
lennének ilyen gondjaink. Így nem tudom, nem látom át, mi lesz a végeredmény. Talán a búza, meg a malom kihúz
bennünket a pácból. Arra lehet támaszkodni.
A Molnár Gyurkát meg a társait kirúgom, mondta talán egy hónap múlva
a vacsoránál. Évek óta szemérmetlenül
lopnak, maguk meg hagyták. Majd tovább folytatta. Tudják mi történt? Kétszáz liternyi gázolaj vásárlására kaptak
pénzt. Szekérrel mentek be Veszprémbe, de ahelyett, hogy megvették volna
az olajat, elitták, elverték a pénzt. Azután bekenték a lemezhordót egy kis gázolajjal, visszahozták üresen és azt mondták, hegy útközben elfolyt az olaj. És,
hogy ők ezt nem vették észre, csak idehaza. Makadámút van végig és én nem
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1972-ben a Kelet Irodalmi Alkotócsoport egyik megalapítója.
Írásai az Élet és Irodalomban, a Vigíliában, a Napjainkban, a Holnapban és több más folyóiratokban jelentek meg.
Több irodalmi pályázaton nyert díjat novelláival
(1975, 1984, 1987, 1984)
Ösztöndíjat nyert 1980, 1983-tól a Magyar Írók
Szakszervezetének tagja, 1996-ban posztumusz
Szabó Lőrinc-díjat kapott.
Önálló kötetei:
Kánaán merre vagy? (szociográfia, 1975)
Ördög világosban (elbeszélés, 1985)
... és megmártottad kezed a Styx vizében (kisregény, 1987)
Alkimisták unokái (szociográfia, 1989)
Visszszámlálás (elbeszélés, 1990)
Júlia, a jövőlátó (1994)

voltam rest, végignéztem azt az utat. Ott
egy árva csepp olaj sem folyt el. Ehhez
voltak szokva, hogy itt mindent meg lehet csinálni. Hát ezután nem lehet.
1939 szilveszterének délutánján Nóra
és Guszti szánon kilátogattak Csengőd
pusztára. Nóra a tanító és a gépész gyerekeinek vitt ajándékot, mert karácsonykor nem tudott kimenni. Utána megnézték az olajütőt és a szeszgyárat, amelyek
még ezekben a napokban is dolgoztak
és boldogan, a lovak csengőinek hangja
mellett, kipirulva érkeztek haza.
A szalon csillárjai már égtek és az asztalok feldíszítve álltak. Edit és István már
felöltözve várták a vendégeket. Sokat
várok az új évtől, mondta Frigyes, pohárral a kezében. Talán az újév meghozza nekünk is a fordulatot. Ő is már felöltözve sétált egyik teremből a másikba,
mintha vendég lenne itt és nem találná a helyét. Nóra is gyorsan átöltözött.
Ahogy csöppnyi parfümöt pöttyentett
az estélyi ruhájára, kellemes izgalom
borzongtatta. Istenem, az újévben leszek húsz éves és vajon mi vár rám a jövőben.
A tekintete kitévedt az ablakon, a függönyön túlra, ahol a halvány lámpafény-

ben méltóságteljesen úsztak el a fehér
hópelyhek. Fehér volt a világ is és valami tiszta hóillat áradt szét a levegőben.
A távolból elnyújtva kanászkürt panaszos hangja szólt és Nóra szíve megtelt
várakozó örömmel. Talán rendbe jönnek
a dolgok, gondolta reménykedve. Úgy
tűnik, Apa is és Guszti is reménykedik
és talán mintha István is optimizmussal
szemlélné a jövőt. Hátha nincs még minden veszve.
Nóra tudta, hogy most a munkájára
nincs szükség, hiszen Anya és Edit irányításával a szakácsnő és két asszony,
akiket behívtak, már mindent elkészítettek. Tíz vendéget várnak és úgy tűnik, ezen az estén a Wieland kastély újra
a középpontja lesz a környék módosabb
családi összejövetelének. Nóra kilibbent
a szobája ajtaján és a konyha felé indult.
Anya biztosan ott van, hogy az utolsó tanácsokat adja a személyzetnek. Mostanában már semmit sem bíz a véletlenre.
Edit pedig nyilván valahol a hall közelében van, hogy fogadja a vendégeket, ha
valakik máris érkeznének.
A vacsora elhúzódott és a fiatalok türelmetlenül várták az asztalbontást,
hogy a szalon melletti kisebb teremben

táncoljanak. A kis teremben gramofon szólt és Nóra is keringőzött a tákodi
földbirtokos vele egyidős fiával. Zalán
kötelességből kért fel, gondolta Nóra,
még otthon kioktatták, hogy a házigazda lányát illik először megtáncoltatni, amíg az esetlennek tűnő fiú nyirkos kezével körülölelte. Ez után néhány
percig ült egy idősebb csipkegalléros
hölgy mellett, aki ismerős volt. Rémlett, hogy a korábbi években már járt
náluk, de most Nóra nem tudta, kihez
tartozik. A csipkegalléros hölgynek karvalyarca volt és ragadozó tekintettel bámulta a táncolókat. Én is ilyen leszek, ha
megérem ezt a kort, gondolta lehangoltan. Majd ahogy újra felemelte a tekintetét, és ő is a táncolókat nézte, valamiféle tiltakozás fogalmazódott meg benne. Nem, én nem leszek ilyen. Talán egy
töpörödött, aszaltszilva arcú anyóka leszek, akiből csöpög a jóindulat, ha az
emberekre néz. Ez látszik rajta, ezt hordozza a homlokán is, mint egy megkülönböztető jelet. Bizony, én ilyen leszek,
gondolta határozottan.
István torpant meg mellette. Szabad?
- kérdezte szertartásosan és meghajolt
Nóra előtt. Nóra mintha rugók lökték
volna fel, a sógora előtt termett, nyújtotta a kezét, hogy felvegye a csárdás
ritmusát. Sokáig forogtak körbe-körbe,
míg lejárt a lemez, de valaki újra feltette. Körülöttük is szilaj dobbantások hallatszottak és Nóra úgy érezte, ha megállna, megdermedne, akkor is körbeforogna vele a szoba. Majd ahogy véget
ért a tánc a lány a levegőt kapkodva ült
le újra a sarok közelében. Csak lassan
hagyott alább a szíve vágtatása.
Amikor tisztulni kezdtek a ködök, az
idős asszony megszólalt mellette. Te leszel ma itt a bálkirálynő Nóra, mondta úgy, mintha a véleményét csak neki
szánná. A lány rábámult. Nem tudta, komolyan gondolja-e, vagy a szavak mögött van valami hátsó szándék. Csak egy
másodpercig tétovázott, azután egyszerre elszállt a jókedve. Nem hiszem,
mondta hidegen. Majd kis gondolkodás után hozzátette. Most szilveszter
van, nem április, és én igazán nem adtam okot arra, hogy gúny tárgya legyek.
Ó, hát engem félreértettél, nézett rá
megütközve a karvalyarc. Én nem gondoltam semmi ilyesfélére. Csak ahogy
forogtatok és mindketten belefeledkeztetek a táncba, úgy láttam, ma te leszel
itt a bálkirálynő. Az idős asszony kis szünetet tartott, de ez alatt is rajtafelejtette
a szemét Nórán.

Nem csak ezen múlik, biggyesztette el a száját Nóra. Más a belefeledkezés
és más az objektivitás. Én szoktam a tükörbe nézni s bár nem jártam festőakadémiára, azért az esztétikai fogalmakat
ismerem. És mivel van kellő önkritikám
is, soha sem pályáznék olyan babérokra, amelyek úgyis pillanatok alatt elhervadnának.
Mondom, hogy félreértettél, tiltakozott az idős nő megbántottan. Bennem
semmi ilyen szándék nem volt, amikor
ezt megállapítottam. Én nem is azért
mondtam, válaszolta Nóra, most már töpörödött aszaltszilva arccal, amelyből
erőltetetten csöpög a jóindulat. Csak érzékeltetni akartam azt, hogy különbséget tudok tenni bizonyos dolgok között.
És azt hiszem, az még bocsánatos bűn lehet, ha valakinek ettől a muzsikától kedve támad egy kis körbeforgásra. De ez
nem jelenti azt, hogy ettől máris elveszíti a józan ítélőképességét. És remélem,
hosszú éveknek kell eltelni ahhoz, hogy
a látásom korrigálására szemüvegre lesz
szükségem. De ha így lesz, akkorra majd
megjegyzek egy-két optikai szaküzlet címét. Mindezt úgy mondta, hogy mások
is meghallják. Majd felállt és átment a
másik szobába, a férfiak: közé, akik már
politizáltak. Leült az apja mellé.
Talán nem kellett volna, gondolta később elbágyadva. De az olyan ostoba
helyzet, amikor engem dicsérnek és jól
tudom, hogy külsőségekben nem versenyezhetek másokkal. Tapintatlan voltam,
Istenem, az voltam, zárta le magában az
ügyet. Azt hiszem, ez az igazi gyengém,
gondolta később. Erre igazán érzékeny
vagyok.
*
Nóra megtorpant az úton. Előtte kitárult a néhány kilométernyi szélességű síkság, zöldellő rét és szántóföldek. A
földosztásig ez a terület részben az övék
volt, részben pedig a községé. A szemét
végighordozta a földeken és a szemhatárt lezáró erdőkön, hegyeken. Megrohanták az emlékek és ettől elfátyolozódott a tekintete. Eszébe jutott az iskola, a
gyerekkor. Nézte maga előtt a napfényben fürdő tájat. Érezte az arcának csapódó forró levegőt. …Mint a katlan.
Néhány évvel ezelőtt, amikor hazajött
az intézetből és először állt meg ugyanitt a temető közelében, melegséggel
telt meg a szíve. Wieland nagyapa, de
jó, hogy ide tervezted a családi fészkedet, suttogta az arcát körülölelő levegőbe. Hiába vágtatnak itt télen a völgyön
át a metsző hideg szelek, hiába zúg, sü-

völt és jajong itt a levegő, ahogy alábukva a hegyekből nekicsapódik a kifeszített
villanydrótoknak. Wieland nagyapa, én
azonban már nem félek. Már felnőttem.
Miért is félnék, hiszen ez a táj itt az otthonunk.
Hiába ócsárolják mások, hogy üres itt
minden, nincs itt se folyó, se tó. Nekem
mégis szép ez a táj. Így is szép. Ez az én
szülőföldem. Igazad volt nagyapa, hogy
idejöttél. Mi fogott meg téged itt, sokat
gondoltam ám erre. Nyilván más, mint
engem. Talán öregedő katonaszívednek
kellett ez a kis harc, ezen a köves, nehezen engedelmeskedő földön. Hogy még
egyszer utoljára megmutathasd mindenkinek, hogy van még erő és kitartás
a karodban, van még bátorság a szívedben. Vagy a sváb szorgalmad hozott ide,
hogy másokkal együtt virágos kerteket
varázsoljatok a csupasz dombokra.
*
Vannak olyan napok, amelyek kitörölhetetlen nyomot hagynak az emberben. Ezeket az emlékeket hordozta magában a sírig. Anya halála. Mintha ez lenne a mérföldkő az életében. Pedig csak
következmény. És újra és újra felmerülnek az emlékek, és jönnek a történelmietlen kérdések. Mi lett volna, ha? Mi lett
volna, ha a dolgok másképpen alakulnak? De sajnos megtörténtek. És így történtek meg, mert Apa és Guszti így fogta
fel a világot. Az előzmények logikus következménye a végkifejlet, ami így alakította a sorsunkat. Emlékszem, gondolta
Nóra, hogy már a nevelőintézetben is azt
boncolgattam, mi romlott el az életünkben. Valamilyen megérzés, baljós előjel
miatt újra és újra az otthoni dolgok foglalkoztattak. Pedig akkor még mások által irigyelt volt a gazdagságunk. Társadalmi rang övezett bennünket. Úgy magasodtunk mások fölé, mint egy piramis
a sivatagban. A megye egyik leggazdagabb családjának tagja vagy, ha nem a
leggazdagabb, mondták nem egyszer
a társnői irigykedve. Téged boldog élet
vár, férjhez mégy, gyermekeid lesznek,
bálokat adsz, Abbázia, Bécs, Párizs, Velence, Olaszország. Mintha ez lett volna
a vágyaik netovábbja.
És ő elnézően mosolygott. Ez természetes számára, amióta emlékszik, mindig így volt. Akkor még pontosan és
rendszeresen érkeztek a küldemények az
intézetbe és néha bőkezű ajándékok is a
főnökasszony számára. És az intézet számára. Apa szegény, soha sem ismerte a
pénz értékét. Guszti bácsi még kevésbé.
(Következő számunkban folytatjuk)
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Versek az asztalfiókból
Új rovatot indítottunk.
Szereténk Önökkel kíhúzatni az
asztalfiókokat, s ha ott netalántán
egy régebben megírt vers, vagy novella lapul, azt küldjék el nekünk.

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

Nekrológ
Édesapám, Póta Lajos (Acsok) egy
csizmadiamester és háztartásbeli felesége másodszülött gyermekeként jött
a világra, 1907-ben. Elsőszülött bátyja,
József (fejűjóska) volt, aki később a „KUPAK” családba nősült.
Édesapám az elemi iskola és gimnázium elvégzése után Mezőkövesden a
Szent László Gimnáziumban érettségizett. Több tanfolyam elvégzése után a
Járásbíróságon, a Telekkönyvi Hivatalnál, majd az Állatforgalmi Vállalatnál, legvégül a Klementinai
Állami Gazdaságban dolgozott. (1968)
A városi kulturális rendezvények aktív résztvevője volt. Tagja
volt az országos versenyt nyert színjátszó egyesületnek.
Póta Lajos a becenevét A csók című jelenet alakítása után
kapta. 1980-ban halt meg.
Már diákkorában is verseket „fabrikált”, majd később is „írogatott”, amik azonban az asztalfiókba kerültek. Ezek a versek
nekem nagyon tetszenek, ismerjék meg mások is!
Tisztelettel: Póta Lajos
66 éves, Kisacsok

*

Levél Csurgóra
Mikor találkoztunk, tán a jó Isten is ott volt.
De most, hogy nem vagy itt mellettem a lelkem újra holt.
Ismét járom azt a nótazajos, de sokszor könnyes utat,
S gyakran úgy érzem, hogy számomra az Élet már mit
sem tartogat.
De a Te mély hited, nagy-nagy szereteted az én lelkemre is hat.
Gyere, siess hát és mutasd az utat, mit nyugtalan vérem
már réges-rég kutat.
Gyere, siess és ne várass sokáig,de csak akkor, ha elértél odáig,
Hogy az én szívemből kilobbanó szikra a Te szíved is
igaz forró lángra gyújtja.
Érzed? Az én lelkem összetört. Szétzúzott.
Csak akkor közelítsd hát ha orvosolni tudod.
De akkor siess, repülj és én két karomba zárlak,
S párod leszek, mint gerle a gerlemadárnak.
(1943)
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Most Póta Lajos verseiből közlünk
néhányat. Ő már nem él, 1980-ban
hunyt el, de fia megőrizte verseit, s elküldte rovatunknak. Ezekből
adunk most közre két költeményt.

Pistike érkezése
A nagy vérzivatar idején,
Gólya pihent meg a házunk fedelén.
Az idő már nem tél, de még tavasz sem volt,
Háborús szellő fújt és az ágyú szólt.
S így nem volt ideje az örömöknek,
Sem pelenkája a kisgyereknek,
Akit hozzánk hozott a gólya néni,
S mi csak csendben mosolyogtunk, de végtelen örültünk
néki.
Én és az édesanyja,
Akinek rögtön megszűnt minden kínja,
És messzi űzte minden kínját,
Ahogy látta a rongyokban heverő, álmában nevető kis
porontyát.
Így köszöntött be hozzánk a kicsi Pista,
Majd követte őt nem sokára húgocskája.
S most van mindegyiknek egyetlen szál ruhácskája,
Az édesanyja fabrikálja.
De azért édesek, helyesek és erősek,
Noha még nemigen ettek még sok fehér kenyeret.
S a múltkor, mikor Pisti kezébe egy nagy karéj akadt,
Vele rögtön az anyjához szaladt.
Édesanyám, ugye ez nem kenyér? Ez hófehér kalácska,
Ehhez semmi sem kell, csak úgy eszik magába?
Igen kisfiam, ez kakastejjel sütött hófehér kalácska,
Ehhez semmi sem kell, csak úgy eszik magába.
S Pisti szélesen mosolyog a hófehér kenyérre,
S jó nagyokat harap, csak úgy nyeldesi le.
Ám ahogy figyelem nem eszi magába,
Mert az édesanyja könnye hullik rája.
(1947)

Drabon József versei

A költészet varázsa
Költészet, te műfajok királya,
átélsz korokat, múló éveket,
példa leszel, hiszen nem hiába
megőrzöl emléket, értékeket,
mert tiéd szavaink garmadája,
melyből születik versek virága.
Lélek legmélyén formálódsz, tudom,
átjárod annak legmélyebb zugát,
elindítasz egy még nem járt úton,
egyik fele való vagy álmodás?
Úgy kell formálni a gondolatot,
vers lesz belőle, ahogy álmodod.
Költők, zsenik, ti lélek-mérnökök,
évszázadok sem fognak rajtatok,
amit leírtok, igaz, s mind örök.
Nem pusztába kiáltott szó szavatok,
mert ott zeng a déli harangszóban,
megtaláljuk hitben, szépben, jóban.
Fridél Lajos rajza

Bükkalja folyóirata

Búcsúzás
Időskálán évek szaladtak el,
törvényszerűség, időnk meg nem áll,
emlékeim, melyek megmaradtak,
van közöttük olyan is, mi fáj.
Akácok, hársak édes illatát
köszönd az éltető napsugárnak,
őrizd híven minden pillanatát,
örülj szépen szőkülő határnak.
Felhőnyájak úsznak azúr égen,
arcodat hűs szellő simogatja,
tücsökkoncert szól nyári estéken,
a természet ingyen nekünk adja.
Tűnt perceknek száguldó futását
vedd viharnak, elsuhanó szélnek,
életednek sötétülő árnyát
fogd fel természetes veszteségnek.
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Tompul a zöld, miközben nyomul a vörös, a sárga, de leginkább a
rozsdabarna.
Bár látszólag még virul a nyár, övé
a hatalom és dicsőség, balga, aki
nem látja: az ősz már kiépítette hadállásait. Gyűrűbe zárta a nyár haderejét, és csak napok kérdése, hogy
elkezdődjön az offenzíva.
Persze nem lesz itt különösebb
csata! Ezt tapasztalatból mondom,
hisz volt már sok nyaram és őszöm,
megéltem már sok „hatalomátadást”.
A nyár ereje ilyenkor, augusztus
végén már csak látszólagos. Amikor
az ősz elkezdi támadását, s megfújja széltrombitáit, a nyár úgy összeomlik egyik napról a másikra, mint
a kártyavár. Vagy más hasonlattal élve: mint a szocializmus a rendszerváltás idején.
Az ilyen gyökeres változásoknak
nem vagyok, s nem is lehetek külső szemlélője. Már csak azért sem,
mert nap, mint nap kapom a nekem
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Daruszögi H. Imre

Készülődj!
szánt figyelmeztetéseket. Körtéim
potyognak, s a szőlőm is színeződik.
Nem szemlélője, hanem átélője vagyok minden fordulatnak. Ennek a
mostaninak is.
Készülnöm kell a változásokra!
Úgy is mondhatnám, készülnöm kell
egy újabb gyökeres fordulatra! Például úgy, hogy elkezdem a spájzolást a túlélés érdekében.
Bár ez az évszakváltozás ugyanúgy boldog demokráciát ígér, mint
a nyár, de kiderül majd rövidesen,
hogy mégsem lesz az. Engem az ősz
már nem tud becsapni! Tapasztalatból tudom, hogy amikor megszerzi
a nyártól a legfontosabb pozíciókat,
vége minden demokráciának. Olyannyira, hogy őt, az előőrsnek számító őszt, rövidesen követi majd egy
kőkemény diktatúra. S akkor elkezdődik a tél „ hadikommunizmusa”.

Hallgass hát rám, tapasztaltabbra, barátom, s készülj fel erre a kemény diktatúrára! Gyűjtsd össze,
majd őrizd a nyár adta kincseket,
aztán oszd be azokat takarékosan!
Túl kell velük élned minden rád váró
megpróbáltatást! Ha készülsz alaposan, túléled!
Túléled, már csak azért is, mert
ahogy a nyár, a tél sem tart örökké. A
világon még egyetlen demokrácia és
egyetlen diktatúra sem tartott örökké. Sem az emberiség történetében,
sem a természet históriájában nincs
erre példa. Váltogatták egymást,
mint nyarat az ősz, telt a tavasz.
Közeli jövőnk tehát küzdelmes
lesz, de mégsem reménytelen. Álmaimban én már az új tavaszt is látom,
s azt, hogy virágzanak ismét a cseresznyefák.
Hogy előtte még bezár börtönébe
a köd, a jég, és sok-sok hó zuhog? Sebaj! Azok a cseresznyefák – tudom
– egyszer újra felöltik majd menyasszonyi ruhájukat. Addig pedig az
álom tartja bennem a reményt.

