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Ránéztek már a naptárra? MÁRCIUS van. Így 
csupa nagybetűvel írom, mert…

…mert szeretem. Hogyne szeretném? Március-
ban születtem. Ennyire csak lehetek elfogult vele. 

Szeles, különc, kiszámíthatatlan, titokzatos, 
amilyen csak én vagyok. Nem tél, s bármennyire is 
mondják rá, nem is tavasz. Se nem ez, se nem az! 
Magányos, gyakran gyámoltalan, furcsán visel-
kedő, de ugyanakkor rendíthetetlen. Abban min-
denképp, hogy más. Más, mint bármelyik hónap.

A legreménytelibb. Akkor ébreszt újra reményt, 
amikor már-már úgy tűnik, minden odaveszett. 
Legyőzi a jeget, s a fagy kezét olyan erővel képes 
megszorítani, hogy abból vér és víz csordul.

Ugyanakkor vívódó. S képzeljék, van szíve! Úgy 
gyűri le a telet, hogy közben sajnálja téli testvére-
it. Nem megalázva győzi le őket. Kegyelettel.

Ugyanakkor nem különösebben kedveli hóbor-
tos utódját, az áprilist. Talán csak a május az, aki-
re felnéz. Igen, a májusra irigykedik is. Önma-
gának bevallja, a május több, mint ő. Illetve, de-
hogy több! Inkább szerencsésebb. Igen, ez a he-
lyes meghatározás.

A március egyéniség. Művész. Palettájáról min-
den színt, minden szépséget elő tud varázsolni. 
Majálisi színtobzódást éppúgy, mint megfagyott 
gyermeket.

A márciust ismerni kell. S csak az, aki ismeri a 
márciust, az szereti igazán. Az elnézi, sőt megérti 
hóbortjait, kiszámíthatatlanságát. A március hol 
vásott kölyök, hol nagyképű vagány, hol – min-
denkinél jobban – szeretetet igénylő.

A március a felejtés hava. Kitakarítja a szívben 
őrzött fájdalmakat. Elfelejteti a régit és hoz új, 
nagy szerelmeket. Úgy is mondhatnám: a márci-
us gyógyító. Lélekgyógyász. 

Aki nem tudja, annak most üzenem: Márci-
us doktor, a szívspecialista s lélekgyógyász meg-
kezdte rendelését!

MÁRCIUS 
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Drabon József 

Csíksomlyói emlék
Áradó tömeg, egy szívdobbanás,
fogadja őket szelíd völgynyereg,
áthatja őket Isten-szeretet,
sok százezernyi léleksuhanás.

Templom mennyezete most fent az ég,
imánk kísérője lett a fénysugár,
amely szférák végtelenjén fut át,
s szívünkben égő tiszta lánggal ég.

A bérc éneket visszhangzik tovább,
biztos eléri Isten trónusát,
s könnyebbé teszi mindnyájunk szívét.

Lényünket ma járja át tisztaság,
megújul hitünk, teljesül a vágy
s kap értelmet ezáltal a lét.

Vak költő Feledy Gyula Kossuth-díjas grafikusművész rajza

Cseh Károly versei

Tavaszáldozat
Bor(ozó) vers

Daragó Károlynak

Kezedben tartva egy pohár rizlinget,
nézd, hogy ölt a Bükk megint friss, kék inget,
míg havas utak, ösvények férceit
selymesült szelek söprik már félre itt,
árnyékos völgybe, Hór-menti horhosba;
fürkészgess – borodat lassan kortyolva,
s hagyd, hogy kiloccsanjon első pár csöppje:
áldozat gyanánt földed hadd köszöntse!

Hó és virág közt
Koratavaszi haikuk

(a „Bükkaljai útiversek” ciklusból)

Bükkaljai február
Kutyalánc csörren,
fehér sóhaj a rím rá:
bükki hóvirág.

Szerelem
Lugas rozsdálló
fürtje s a szűz hóvirág
egymásra kacsint.

Avartüzek
Kertekből füstök
kék karja, nyílik a nap
hóvirágért.

Dr. Pázmándy László

Elsüllyedt világ
Daragó Laci kollégámnak

Poharat emelek rád, elsüllyedt Atlantiszom,
Elmúlt ifjúság, rád vágyódva iszom.
Az ősz még szép, de a tél közelít,
Csak a bogácsi bor nem öregít.

Néha a falon elmozdul egy kép,
Ha nem értenéd, ne félj, hanem remélj.
Nem állhat idő-rendbe minden érzelem,
Öntudatlanul is űzzük a végtelent.

Mint az élet csendesnek látszó idején,
Érzelem dereng a fájdalom regiszterén.
Tudod, egy régen, csendesen elhúzott száj,
A tegnapi bordatörésnél is jobban fáj.

Csillog még a megőrzött kristály-pohár,
Őrzi a bogácsi pince-homály.
Ami a régiekből utolsónak maradt,
A gyertyafényt vágyó vak-ablak alatt.

A csengő koccintás társa, nem volt velem,
Egyedül ittam fenékig végzetem.
Örök vágyódásom, te elsüllyedt világ,
Te vagy a szívekben hullámzó hiány.
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Te izentél… és követett  
reménnyel a magyar!

Akár ezer közül is felismerhető: ez a miskolci Kossuth szo-
bor. Az első, szabadtéren felállított, egész alakos szobra Kos-
suth apánknak, pátriánk szülöttének, történelmünk – hon-
alapításunk óta – legjelképesebb személyiségének. 

„Kossuth Lajos… mennyit jelent e név! – kiáltotta Ady. – Sze-
retetet, bízó honfireményt, / Szabadságot, mely világot meg-
vált, / Bosszút, melynek órája ütni fog! / …ezerszer szent e név, 
egy nép szívében élő nagy titok!”

S nemcsak az ő neve szent és élő! Hisz méltó társak, part-
nerek álltak mellette és az ÜGY mellett. Vasvári, Szemere, 
Klapka, Damjanich, Bem apó…, s persze Petőfi, a másik jel-
kép. Petőfi, éppen akkor, 153 évvel ezelőtt jósolta: „hol sír-
jaink domborulnak, / Unokáink leborulnak, / És áldó imádság 
mellett / Mondják el szent neveinket”.

Igen, százhatvannyolc évvel ezelőtt hangzott el először 
mindannyiunk örök verse. Az önzetlen, a mindenkinek sza-
badságot hirdető magyar vers, amelyben egy nemzet ész-
járásának és indulatainak minden politikai szépsége benne 
foglaltatik.

Amikor e gondolatokat papírra vetem, a holnapot még 
csak remélem. Nem tudhatom, hogy holnap, az ünnep nap-
ján milyen időre virradunk. Szél kavarja-e majd zúgó robaj-
jal az ünnepi zászlóerdőt, vagy talán hó is hull? Vagy fény-
ben mosakodnak majd a faágakon pattanásra váró rügyek? 
Mi több, egyszer – hátha éppen holnap – visszatér nagyapá-
ink gyakran emlegetett, mezítlábra vetkőztető, meleg márci-
usi tizenötödikéje? Persze időjárásunk bármelyik arcát is mu-
tatja e napon, tavaszunk százhatvannyolc éve tagadhatat-
lan. Március tizenötödike azóta örökre a mi tavaszunk. Ady, a 
későbbi kor forradalmára, a legvégső esetre is örök igazság-
ként véste papírra: „ha lesz oly kor, hogy a népek előtt / A nem-
zet és a haza összeomlott / S nem lesz hon, csak világ – a ma-
gyarnak / Lesz hazája, mert Kossuthja volt!”

A világban sokan úgy fogalmaznak: a magyarság legna-
gyobb teljesítménye a máig fennmaradás. Tény, gyakorta ki-
robbanó revolúcióban, vagy véres szabadság küzdelemben 
kellett kiállnunk jövőnkért.

Miért fontos ünnep nekünk március tizenötödike, ezer-
nyolcszáznegyvennyolc? Mert olyan valamit ünneplünk, 
amit mi csináltunk, s nem olyat, ami velünk történt. S az na-
gyon fontos, hogy hogy egy nemzet saját tetteihez, cseleke-
deteihez köthesse nemzeti ünnepeit!

Kis nép vagyunk. Ránk ritkán figyelt, figyel a világ. Ám 
1848-ban ilyen kivételes alkalomban volt részünk. Mert akar-
tunk, mert mertünk, - másfél esztendőn át – mi adtunk pél-
dát az emberiségnek.

A gondolat messze elbolyong az ünnep napján. Az érzés, 
ami testünkben, lelkünkben zsibong, kegyelettel és büszke-
séggel emlékeztet a jeles elődökre. Kőből, ércből emlékünk-
nek újabb és újabb jelet állíttat, s virágot rakat jelzett és jel-
telen sírokra.

Ám a gondolat nem csak visszafelé forgatja az idő kerekét. 
Előre is! S látnunk kell: teendőnk – konkrétan – ugyan más, de 
nem kevesebb, mint negyvennyolcban! Az ünnepben tehát 
mindenekelőtt a mának szóló üzenetet keressük!

Hogy mi ez az üzenet? Egy örökérvényű tanítás, ami fölötte 
áll minden eszmeáramlatnak, s független minden kortól. Azt 
üzeni 1848 nekünk, maiaknak, hogy úgy, mint akkor, most is 
széles nemzeti összefogás, közmegegyezés szükségeltetik! A 
vezetők és a vezettek csak közösen tudták és tudják az ország 
ügyeit, közös dolgainkat elrendezni. Higgyük el: nem vagyunk 
rosszabbak, mint negyvenyolc magyarjai! De tanuljuk el tőlük 
a haza és haladás jelszavát, együttes akarását és együttes cse-
lekvését! Éppen Kossuth volt az, aki már az akkori jeles idők-
ben kimondta:

„Ezredéves történelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem va-
gyunk gyermek nemzet. 1848-i történelmünk bizonyságul szol-
gál, hogy nem vagyunk elaggott nemzet…

DE… NE CIVAKODJUNK AFÖLÖTT, HOGY MIK VOLTUNK: 
EGYESÜLJÜNK ARRA, AMINEK LENNÜNK KELL!”

Daruszögi H. Imre



4

Cserépváralja kis település a Bükk-
ben, számos beszámolót, történetet ír-
tak már az itt található nevezetessé-
gekről, a kaptárkövekről vagy Cserép-
vár romjairól. Ez az írás ezektől eltér, a 
temetőben lévő platánfák történetét hi-
vatott bemutatni! A Nagy Háborúban a 
cserépváraljai férfiak tucatjai indultak el 
a frontra, s huszonketten közülük soha-
sem térhettek haza. A világháború vé-
geztével, a település közösségének ösz-
szefogása révén, huszonkettő platánt ül-
tetettek a temetőbe, hogy hirdessék az 
elesett fiúk, apák helytállását és őrizzék 
emléküket. Az egyik fa, az egyik katona 
történetét sikerült felkutatnom, ezt ön-
töm most sorokba és adom közre.

A település központjában lévő emlék-
művön olvasható Szikora József neve 
is. A miskolci 10. gyalogezred népföl-
kelője, 8 gyermekét és feleségét hátra-
hagyva indult el a messzi távolba, a bi-
zonytalanba. Sajnálatos módon 1916. 
október 19-én haslövés következtében 
hősi halált halt, másnap temették el. A 
családja egészen mostanáig abban a tu-
datban élt, hogy dédapjuk az olasz fron-
ton harcolt és esett el. Ezt a levéltári do-
kumentumok cáfolják, hiszen a veszte-
ségi listában a ma Romániához tartozó 
Saru Dornei település szerepel, egészen 
pontosan a falu melletti Sarului nevű, 
1521. számú magassági pont. Ide láto-
gattunk el dédunokájával, hogy felke-
ressünk a magaslatot és kutassuk a vi-
lágégés nyomait. Saru Dornei Szucsáva 
megyében, a Dorna patak völgyében, a 
Besztercei havasoktól nem messze talál-

Égig érő platánok
ható, 1775-ben a falun keresztül határt 
húztak, egyik része Ausztriához került, 
a másik Moldvába. Ma is megtalálható-
ak a határt jelzők kövek, ezek az egyet-
len jelentősebb történelmi emlékei a fa-
lunak. Az útikönyvekben ma már 1523 
méter magasnak írják a Saruluit, a ma-
gaslatot sűrű fenyőerdő borítja, és ak-
tív fakitermelő munka folyik, ennek kö-
szönhetően egészen sokáig, autóval is 
meglehet közelíteni. Az erdő mélyébe 
behatolva találtuk meg az I. világháború 
jellegzetes nyomait, a lövészárkokat. A 
természet  erősen végzi dolgát, de még 
mindig jól kivehető íve van egy-egy ál-
lásnak. Némelyiknek oldalában még az 
emberi kézzel, kőből kirakott falak is fel-
fedezhetőek. A magaslatot bejárva (az 
előzetes várakozásnak megfelelően) saj-
nos temetőt, emlékkövet, jelzést nem ta-
láltunk, azonban elégedettséggel száll-
tunk be kocsinkba és utaztunk haza, hi-
szen olykor talán nem is messze lépdel-
tünk a magyar katonák végső nyughe-
lyétől, még ha nem is tudjuk pontosan 
hova temethették őket a súlyos harcok 
rövid szüneteiben. 

A váraljai platánok közül egynek tehát 
már ismerjük a történetét, igyekszünk a 
többi fához is személyt, sorsot kapcsol-
ni, de ez még a jövő zenéje. A szakköny-
vek szerint egy közönséges platán körül-
belül 30 méter magasra nő, de ezek a fák 
másak, hiszen az elesett hősökhöz tar-
toznak, ők pedig már a felhők felett lak-
nak. E fák az égig érnek!

Pásztor Levente

Szikora József

A váraljai hősök emlékműveAz erdőt járó túrista nem is sejti, hogy itt egykor lövészárok húzódott
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A sír el nem temet!
Egy újabb tavasz, Anyukám! Utam 

a park, virágzó fái között vezet. Illa-
tuk ilyenkor az év során a legbódítóbb. 
Színpompás ágaik tekintetem az ég felé 
emelik, oda, ahol keresnélek, pedig itt 
vagy a lelkem legmélyebb kincsei kö-
zött!

 Az ember életében vannak szemé-
lyek, akiknek emlékét az idő múlása sem 
halványítja el. Egy anya emléke ilyen! 
Nagyon hiányzol! Tudod? 

Régebb e fák alatt sétálva oktattál, 
osztottad megélt tapasztalataidat. Ak-
kor, még fiatalon, csak némán hallgat-
talak, néha még kételkedtem is igazuk-
ban. Történhet ilyen? Ma már tudom és 
élem is őket. Mert most én lettem a fél-
tő anya, és az élet így ismétli önmagát.

Nevelőm voltál, de példaképem és ba-
rátnőm is egyaránt. Úgy nevetni, emlé-
kezni, megbeszélni mindent, mint mi 
ketten, azóta sem tudok senkivel. Nem 
csak a szíveddel, ésszel is neveltél. És egy 
anya sok mindent megbocsájt!

Tudod, miért nem cigarettázom? Mert 
nem tiltottad meg! Tizenhat lehettem, 
amikor kávézás közben mosolyogva azt 
mondtad: Gyere, gyújtsunk rá! Majd le-
estem a székről meglepetésemben. Az-
tán, amikor egy esős délután a nyá-
ri konyhába rekedve órákig szavaltunk, 
japán és francia nyelven halandzsál-
va, meg áriáztunk ismert operákból, a 
szomszéd akart elesni nevettében, a ke-
rítés mögött. 

Sokat meséltél a család őseinek éle-
téről. Minél jobban érezted, hogy köze-
leg a vég, egyre többet. Milyen jó volt 
együtt ibolyát szedni az erdélyi falucs-
ka temetőjében. Megtalálni elhunyt ro-
konaink sírhelyét. Simonffy, Szancsali, 
Ménasági, olvastuk visszamenő őse-
ink nevét. Később tudtam meg, milyen 
régi magyar nevek. Büszke is vagyok reá! 
Hogy kerestük nagyapám poros padlá-
sán a vén Szancsali – Bem apó hadse-
regében szerzett – kutyabőrét. Tároga-
tós volt ott az ükapám! Mennyi kedves 
emlék, Istenem!

 Tizenhárom voltál, amikor édesanyád, 
az én nagymamám meghalt. Heten ma-
radtatok árván. Nővéreddel nagyapám 
Pestre küldött titeket, gyermektelen 
nagynénéteknél töltöttétek legszebb fi-
atal éveiteket. Minden szépet és neme-
set befogadtatok. A honvágy azonban 
nagy kereszt. Hazahozott benneteket 

látni az édesapát, itt hagyott 
testvéreket. Épp akkor, amikor 
a határok is elválasztották egy-
mástól a testvért, rokont, a ma-
gyart. Mindez egy rossz politi-
kai döntés miatt! És ki szenve-
di mind ezt a legjobban? Min-
dig a nép!

Igazi magyar voltál, aki alig 
várta, hogy kislánya, ne a lenin-
városi Malinovszkij útról címezze a leve-
lét, hanem Tiszaújváros, Árpád út legyen 
a lakhelye!

 Szerettél itt lenni velem. Élvezted a 
triatlon heteket, igaz a tűzijátéknál kicsit 
befogtad a füled, de a néptáncosok elő-
adásán amilyen csillogó szemmel, bol-
dogan tapsoltál, azt nem feledem! Vet-
tem neked „kakast”, ahogyan Erdélyben 
a pattogatott kukoricát nevezik, kürtös 
kalácsot, és a gyöngyöző sör habjától, 
fehér szájszéllel kuncogtunk egymásra, 
élvezve a pillanatot.

Egyik napsütéses délután, munkám-
ból hazafele, megláttalak, elmereng-
ve ülni a dísztó körüli egyik padon. Mire 
gondolsz, kérdeztem? Búcsúzom a vá-
rostól, felelted. És ugyanígy búcsúztál 
el akkor nyáron a Balatontól, a Halász-
bástyától, fiatal éveid színhelyei eleve-
nedtek fel vele! Én pedig boldog voltam, 
hogy örömet szereztem neked.

  Hálás vagyok ezekért az emlékekért, 
amiket most én adok tovább. Mert, most 
már én lettem az utolsó láncszem. Há-
tam mögött nem maradt más, csak az Is-
ten – Móricz szavaival élve.

Sokat betegeskedtél. Emlékszem, mi-
lyen kétségbeesve imádkoztam érted a 
korház intenzív részlegén. Még tíz évet 
legalább! Megkaptad! Pont annyit. Élt 77 
évet. Olvastam, a koporsódra írva. Te vic-
cesen azt mondtad: „két hetüs vagyok”, 
így erdélyiesen. Humorod sok nehézsé-
gen segített át. Akkor is viccelődve bú-
csúztunk, amikor már elég gyenge vol-
tál, de unokám születésekor Amerikába 
hívott az anyai segíteni akarás. Féltettük 
egymást. Én téged legyengült állapoto-
dért, te pedig engem a hosszú repülő út 
miatt. Mind ez alig két hónappal a ter-
rortámadás után. Akkoriban telefonon 
nyugtattuk egymást. Emlékszem, tréfá-
san azzal köszöntem el, hogy „Ha, meg-
halnál, mire hazajövök, biz Isten megöl-
lek, anyukám!”

Megvártál! Köszönöm neked!

Beszéltünk az elmúlásról is. Nem hit-
ted az örök életet. Azt mondtad: „Porból 
lettünk, porrá leszünk.” De megígérted, 
majd, ha örökre el mégy, álmomban el-
mondod nekem. Azóta írom az álmaim 
veled. És van egy felsőbb szint, mint első 
álmomban bevallottad nekem!

Emlékszem, év vége közeledett. Kará-
csonyra, januári név és születésnapod-
ra mindig csomagot küldtem neked. Ezt 
még megvártad. Az sem véletlen, hogy 
az innen visszautazó Csiha Kálmán volt 
erdélyi püspök adta át személyesen ne-
ked. Az Ő kezéből kaptad, mint egy utol-
só, képletes úrvacsorát. Még boldogan 
kibontogattad a szívből küldötteket, de 
már érintetlen maradt a sok finomság. 
A kis pénzecskét egy könyvben találtuk 
meg. Nem volt már erőd, valami szépet 
venni belőle. Az ajándéknak szánt ked-
venc parfümöddel már csak a kopor-
sód körül illatosítottam be a teret, mél-
tón hozzád, úgy, ahogy mindig is éltél. 
Ízlésesen.

Utolsó telefonjaink egyikén, emlék-
szem azt mondtad, meg fogom érezni 
majd az elmeneteledet. Meglásd, majd 
eláll az órád, jósoltad nekem. Akkor hi-
hetetlennek tűnt, de amikor a Kárpáto-
kon átutazva ránéztem a siettemben 
felcsatolt, rég nem használt karórám-
ra, már kezdtem sejteni a jelet. Három-
negyed kilencnél megállt. Megérkez-
ve tudtam meg, hogy a korházban be-
állt halál ideje háromnegyed tíz volt. Ott 
egy órával előbbre van az időszámítás.

Azóta itt őrzőm a polcomon, leállva, 
bizonyítékként, hogy vannak jelek, üze-
netek. Van érzés, energia, ami ha szívből 
érkezik, tud hozni üzenetet!

Sokat álmodom és beszélgetek Ve-
led! Sírod távol, de szívemben nagyon 
is közel!

Mint, ahogy sírkövedre vésetett üze-
netem is ezt suttogja:

E sír el nem temet
Örzöm emlékedet! Olgicád 

Gál T. Olga



6

dr. Pázmándy László 

Ott leszek…
(dr. Koleszár Lajos utolsó  üzenete)

Ott leszek, mint reszkető gyertyafény,
Békés délutánon lehulló levél.
A csönd, a tétován érkező,
A régen várt, békítő eső.

Ott leszek, mint hiányzó szavak,
A teraszon megvárt alkonyat.
Eltitkolt könnyek lenyelt íze,
A lebukó nap ajándék színe.

Ott leszek, mint versek erdeje,
Az Éjféli Dalt kísérő zene.
Hol szépség van és lelkek otthona,
A bánat altató vánkosa.

Ott leszek, a sétaút felén,
A veszteseknek jutó remény,
Hogy könnyebb legyen a visszaút,
Amely a holnapokhoz húz.

Ott leszek, ha néha felriadtok,
S nem jönnek sehonnan vígaszok.
És elhagytok izzasztó álmokat,
Elűzöm szobátokból az árnyakat.

Ott leszek a Kácsi Várhegyen,
Mint jóbarát, s nem messzi idegen.
Megállunk a nagy kereszt alatt,
Mit állított a közös akarat.

In memoriam
Dr. Koleszár 

Lajos
Búsan szól a kácsi templom harangja. Miskolcról érke-

zett a szomorú hír, elhunyt Koleszár Lajos, a miskolci Sem-
melweis Kórház egykori igazgató-főorvosa. A doktor úr a 
hetvenes években fedezte fel kis falunk szépségeit. Elein-
te vadászbarátaival járta a környező erdőket, majd a csa-
ládjával is megszerettette a települést. Közvetlenségével, 
vitalitásával hamar belopta magát a falusi emberek szívé-
be. Talán ezért sem volt meglepő, hogy kis parasztházat 
vásárolt „nálunk”, hogy itt pihenje ki a mozgalmas hétköz-
napokat. Sőt, nem volt számára teher, hogy a kórház igaz-
gatása, országgyűlési képviselői feladatai mellett még a 
település közéletében is aktív szerepet vállaljon. Alapító 

tagként tevékenykedett a jelenleg is működő Kács Bará-
tainak Köre civil szervezetben, melynek célja megmutatni 
Kács múltját, jelenét, értékeit, írásokon és fotókon keresz-
tül. Betegsége ellenére még a megelőző hetekben is jelen-
tek meg fotói a faluról. Községünk Hagyományőrző Egye-
sületének pártoló tagjaként számtalan rendezvény szer-
vezésében, szponzorálásában vállalt szerepet – gyerekek 
számára gyereknapi programok, farsangi bál, a felnőttek-
nek alkotó tábor (Mezőkövesd és környékén élő képzőmű-
vészek részére), zenei, kulturális rendezvények. Az üresen 
maradt hétvégi háza őrzi vadásztrófeáit, mi kácsiak pedig 
emlékét a szívünkben.

A Nagykereszt a kácsi hegytetőn. 
Mindig emlékezteti majd a helyieket 

Dr. Koleszár Lajosra, a település 
lokálpatriótájára

Ott leszek, hol tárogató szólt,
És ünnep lett abból a napból.
Templom-erkélyről szólt a völgy felett,
Megőrzi azt az emlékezet.

Ott leszek, a Kanyar Csárdában,
Hol senki nem iszik magában.
Ünnepnapon szorítsatok helyet,
Hogy asztalotoknál veletek legyek.

Ott leszek, hol a forrás fakad,
A Szent Mária szobor alatt.
Őrizzétek a forrás vizét,
Vigye messzire Kács jó hírét.

Ott leszek a Templom-kertben is,
Emléketek gyakran odavisz.
Vigyázzatok padokra a fák alatt,
Hol annyi szép időnk elszaladt.

Ott leszek, mert borospoharam
Már végleg nálatok ottmaradt.
Koccintsatok vele néhanap,
Mikor magány csendje fojtogat.

Ott leszek, mert a bükkaljai táj,
Szépet adott, mindig visszavár.
Megfogom, ha kell kezeteket,
Hogy ne feledjétek emlékemet.

Ott leszek, míg szívetek úgy akarja,
Mert semmit sem ér az ész hatalma.

(Elhangzott 2016. március 6-án a kácsi katolikus templomban, 
Borsos Tibor tolmácsolásában.)

Czufor András
Kács
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Ha azt hallod, hogy ez egy kőkemény 
probléma vagy feladat, akkor valószínű-
leg nem a kő keménységére gondolsz, 
hanem a problémára vagy a feladatra. De 
vajon milyen kemény lehet maga a kő? 
Erről gondolkozol napok óta. Síremléket 
készítesz elődödnek, Zachár Géza atyá-
nak. Azt szerette volna, hogy a sírja egy-
szerű legyen, és egy nyitott könyv lapja-
ira írjátok a szokásos sorokat: ki nyugszik 
itt, mikor halt meg.

Kezdetben azt hitted, egyszerűbb lesz 
a dolog. Elmész egy sírköveshez és meg-
csináltatod. Csakhogy a sírkövesek jó ré-
sze – legalább is, akikkel te kerültél kap-
csolatba – kizárólag olyan munkát szeret-
nének végezni, amit már megszoktak. Ez 
pedig nem más, mint a műkő: cement és 
sóder, plusz némi színezék.

Ha azonban te nem akarsz műkőből 
síremléket, akkor megnehezíted a dolgo-
dat, mert utána kell járnod a kőnek. Gon-
dolsz egyet, és elmész Mádra, ahol rio-
littufát árulnak méretre szabva. Ez érde-
kes, könnyűszerkezetű, lyukacsos felüle-
tű, sárgás kő, ami kifejezetten rusztikus 
hatású. De nem tetszik mindenkinek. Ke-
ményebb kő kell a síremlékhez – mond-
ják, és más útra térsz követ nézni. Perku-
pára küldenek, ahol bazalt- és gránitkö-
veket vágnak, talán ott meg lesz az a tí-
pus és szín, amire gondolni lehet jeles 
elődöd síremléke kapcsán. Nos, a perku-
pai kőüzem elgazosodott udvara szélein 
találsz még egy-két jobb formájú követ, 
tetszene is, de már nem vágják fel ezen 
a nyáron. Pedig neked sürgős, hogy még 
júliusban befejezd a munkát. 

A következő telephely Gávavencsellő. 
Ahogy a cég kapuhoz érsz, feltárul előt-
ted, amit keresel. Az udvaron és hátul a 
műhely mögött száz és ezer számra áll-
nak a különböző színű, árnyalatú és ke-
ménységű kövek, gránitok, márványtöm-
bök. A hatalmas műhelycsarnokban gép-
sorok sokasága vágja, csiszolja, festi, fé-
nyezi az imént méretre vágott követ. Jó 
izomzatú fiatalemberek, rendezett szí-
nes munkaruhákban, hozzáértéssel érin-
tik a követ, rakodják, vágják, csiszolják. 
Az irodában néhány ügyfél után te is sor-
ra kerülsz, addig azonban megkérnek, 
nézz körül hátul: szerezz valamiféle be-
nyomást a lehetőségekről. Válassz ki né-
hány típust a kövekből, amit szeretnél, és 
majd azután együtt is eldöntitek: melyik 
a megfelelőbb ahhoz, amit akartok.

Talán olvastad Karel Schultz könyvét, a 
Kőbe zárt fájdalom címűt, amely Miche-
langelo életrajzi regénye. Van benne egy 
rész, amikor arról ír, hogyan választja ki a 

Kőkemény
művész a követ, amiből a Dávid-szobrot 
faragja majd. Hogyan járja be a márvány-
bánya területét, és álmodja bele minden-
egyes formába azt, amit szeretne. És azt 
a fájdalmat, ahogyan egy-egy hatalmas 
kőtömböt körbejár, szemlél, vizsgálgat, 
majd hátra lép néhányat, messzebbről 
nézi, aztán megint közelebb jön, s végül 
úgy dönt, hogy ez sem az. Így megy vé-
gig, mellkasában növekvő fájdalommal. 
Szíve szerint minden tömbből faragna 
valamit. Majd’ mindegyiket magával vin-
né, hiszen mindenegyes darab kő kiált 
felé: engem formázz! Engem válassz!

De nem kell visszamenni Michelange-
lóig. Emlékezz Izidor és Tibor bácsikra 
Bogácson! A templom szentélyéhez kel-
lett követ szerezned. Mondták a bogácsi 
kőfaragók, hogy lehetetlen az már, hi-
szen amikor a hetvenes tiszai árvízhez te-
herautókkal hordták a követ, robbantá-
sokkal szaggatták föl a tömböket. Akkor 
összetöredezett a robbantásoktól a föld-
felszín alatt másfél-két méterrel húzódó 
terméskőréteg. A bogácsi vörös kő puha, 
könnyen formázható, viszonylag jól tart-
ja magát, és páratlan szépsége messze 
híressé teszi. Minden valamire való ház 
és kerítés ebből a májvörös kőből épült 
Bogácson és környékén. Természetesen 
a templom is. Ezért, amikor a szentély fel-
újításához a művész követ kért, magától 
értetődően arra a kőre gondolt, amiből a 
templom is, a falu is épült.

Ekkor találkoztál Izidor bácsival és Ti-
bor bácsival. Már ők sem hitték, hogy 
lesznek még egészséges tömbök a fel-
szín alatt. Ha valaki, akkor csakis egye-
dül ők azok, akik találnak – mondogat-
ták a bogácsi kőfaragók. Így hát meg-
próbáltad a lehetetlent: a hetvenes éve-
ikben is jó erőben lévő két kőfejtőt rá-
vetted: próbálják meg még egyszer azt, 
amiről már letettek. Vegyék elő egysze-
rű szerszámaikat, ballagjanak ki az ak-
kor a téesz kezelésében levő bányához, 
és mutassanak rá a helyre, hol kezdheti-
tek letúrni a földet. Mindent elkövettek 
az öregek, és minden kifogást felhoztak 
a terv ellen. Magukban is lezárták már 
a kőfejtést, bennük is mélyen a felszín 
alatt volt már az egész. De valahogy 
az a nógatás, hogy a templomhoz kell: 
előcsalogatta bennük a múltat, és amo-
lyan Hemingway öreg halásza, csak rá-
adták magukat. 

Félmeztelen állt a két idős ember a lan-
kás oldalban a bánya fölött, napszítta há-
tuk gyöngyözött, és egymással tanakod-
va lépegettek, ütögették a földet: hol, ho-
gyan dübög? Hol köves a hang? Nem vol-
tatok sokan e jelenetnél, de senki se pisz-
szent. Csendben vártátok, mit mond a 
két öreg. Hogyan döntenek. És láttad, 
ahogy visszatér beléjük az élet. Ahogyan 
a múlt megelevenedik, és megduzzad-
nak újra izmaik, és lassan, megfontoltan 
rámutattak egy helyütt a szikkadt gyep-
re: itt! Itt próbálja meg a gép a tolólappal 
megtolni a földet! És az izgalom pillana-
tai megfeszítették a bőrt az arcokon. Be-
letúrt a gép a gyepes földbe, előrement 
vagy két métert, aztán vissza és újra tolt. 
Egyre mélyebbre hatolt a tolólap, és egy-
szer csak megakadt. Úgy egy méter mély-
ségben. A traktor kerekei helyben forog-
tak, medret vájtak maguk alatt, nem ha-
ladt tovább. Követ fogott a tolólap! És itt 
meg is állhatunk. 

A következő két hónap legnagyobb 
eseménye az, hogy a két öreg, Izidor bá-
csi és Tibor bácsi, kőfejtő szerszámaikkal, 
a fa- és vasékekkel, rudakkal és kalapács-
csal, újra tanították a falu apraját-nagyját, 
követ szakítani. Mert a tömböket nem bá-
nyásszák, hanem szakítják. Ezt is ott tud-
tad meg, amikor a földrétegtől megtisz-
tított kőfelületen megtalálta a két öreg 
azokat az erezeteket, amikbe a faéket 
verték. Lassan – akár egy nap alatt, vagy 
egy egész éjszakán át – feszítve: lesza-
kadt egy-egy nagyobb tömb az egészről.

Tizenöt éve, hogy ezek történtek, 
s most ismét találkoztál a kővel. Örö-
mödre: a bogácsi kővel is. Mert a sír-
emlékre, amit utódodnak készíttetsz, 
fehér márványkönyvet faragnak. És ez 
alá kell egy májvörös kőtömb. A fel-
adat kőkemény, ahogy már mondtad 
is. Mégis megéri megoldani, mert mint 
tudjuk: „a kő marad”.

Juhász Ferenc

Juhász Ferenc atya
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„Molnárrá lettél, Kövesdi Krisztus vagy!”
Szemelvények a mezőkövesdi amatőr színjátszásról (1. rész)

A 2010 karácsonyára megjelent, a me-
zőkövesdi jezsuita szerzetesrendről szó-
ló könyvet forgatva egy ismerősöm, 
Pappné Sallai Mária mostani, 84 éves és 
egy fiatal, leánykori fotójára lettem fi-
gyelmes. Kíváncsivá tett hogyan került a 
könyvbe. Kiderült, hogy az 1947–ben be-
mutatott Boldogasszony legénye című 
színdarab egyik főszereplője volt, aki a 
néplányok vallási-szociális tevékenysége 
kapcsán került a szereplőgárdába.

  A darabot P. Deák Bárdos jezsui-
ta szerzetes, a Kistemplom fiataljaival 
tanított be a mezőkövesdi búcsúra. A 
mély vallási-erkölcsi tartalmú misztéri-
umjáték az emberi bűnöket, a bujasá-
got, a gőgöt, a torkosságot, az irigysé-
get, a kapzsiságot, a haragot és a restsé-
get mutatta be. Magával ragadta és el-
gondolkoztatta a nézőket. A többszö-
ri előadás nagy sikert aratott, és Egerbe 
is meghívták őket. A bemutatóra a Fáj-
dalmas búcsú napján került sor. Ekkor 
volt Egerben a Mária kongresszus, me-
lyet Mindszenthy bíboros nyitott meg. 
A megnyitó után került sor az előadás-
ra. Sallai Mária elmondta, hogy „az egri 
nagysikerű előadás alkalmával fogad-
ta őket Mindszenthy bíboros úr és dicsérő 
szavai után, megáldotta őket.”

Milyen a véletlen! Karácsony előtt a 
mezőkövesdi amatőr Színészeti Egyesü-
let szintén ezt a darabot mutatta be im-
már harmadszor, nagy sikerrel.

Jelenleg több csoport – Matyóföl-
di Amatőr Színjátszók Köre, Színésze-
ti Egyesület, Hangstúdió, Szent László 
Énekkar – a lakosság nagy örömére fel-
váltva mutatják be műsoraikat, szinte 
mindig teltházzal, akár a színházterem-
ben, akár a Szent László templomban 
lépnek fel.

Mezőkövesden évszázadok óta nagy 
hagyománya van az amatőr színjátszás-
nak. De mikor is kezdődött ez a szórako-
zási forma? 

Erre ad magyarázatot az 1935–ben, a 
helyi sajtóban Dr. Sándor István nép-
rajztudós cikke, amely „Népi misztéri-
umjátékok Mezőkövesden” címmel je-
lent meg. Az amatőr színjátszás – írja – a 
misztérium játékok előadásával kezdő-
dött. A misztérium egyenesen a műked-
velők számára íródott. Szuggesztív vará-
zsa éppen az előadás módjában, és egy-

szerűségében van. „Az idők folyamán e 
misztériumnak több válfaja alakult ki. Az 
egyik az egyes ünnepek, szimbolikus cse-
lekmény keretében való magyarázata. 
Egy másik a miráculum, egyes szentek éle-
téből vett csodálatos események drámai 
bemutatása, színjátékká formált legenda. 
Ide tartozik a legtipikusabb és mindmáig 
legnépszerűbb a passiójáték mely a meg-
váltó szenvedéstörténetének történeti áb-
rázolása.”

Egy anekdota 1807-ből: Passiójátékot 
tartottak egyszer Kövesd városában, s 
egy molnármester adta a Krisztus szere-
pét. (Bán József elbeszéléséből tudom – 
ő a nagyszüleitől hallotta – minden év-
ben más - más céh tagja személyesítette 
meg Krisztus szerepét.) 

A molnár, szerepéhez mérten türe-
lemmel és megadással hallgatta azo-
kat a szitkokat, amelyeket a szenvedés 
útján, a nép a fejére zúdított, míg vala-
ki rá nem kiáltott: „Te lisztlopó!” Haragjá-
ban felhevülten a molnár kiesett a sze-
repéből, s betörte a kiabáló ember fejét, 
aki pedig igazat mondott.” Innen ma-
radt fenn a közmondás: „Molnárrá let-
tél, Kövesdi Krisztus vagy”. O. Nagy Gá-
bor: Magyar szólások és közmondások c. 
könyvének 393. oldalán meg is magya-
rázza: „annak mondták, aki megharagu-
dott érte, ha megmondták neki az igazat”.

A fenti anekdotából lehet következ-
tetni arra, hogy Mezőkövesden már az 
1800-as évek elején voltak misztérium-
játékok. Ide kell érteni az egyházi ünne-
pekhez kapcsolódó műsoros rendezvé-
nyeket, pásztorjátékokat is. Tehát volt 
„műkedvelő” színjátszás.

  Bővebb információink csak 1897 év-
től van, amikor Balázs Ferenc megindít-
ja a helyi újságot. Szinte alig marad ki 
szám, hogy ne lenne benne valamilyen 
tudósítás az amatőr színjátszók munká-
iról, próbáiról, előadásairól, sikereiről, 
előforduló problémákról.

Az 1900-as évek elején a különböző 
szervezetek adtak műsorokat. A vallási 
ünnepeken is találkozunk kisebb műso-
rokkal. Ide tartoznak a karácsonyi Krisz-
tus születését hirdető pásztorjátékok, 
betlehemezés vagy a három királyjárás. 

Az egyletekben, például a legényegy-
letben a fiatal káplánok rendeztek szín-
darabokat. Az olvasókörökben pedig, 
a tanítók foglalkoztak a lelkes amatőr 
színjátszókkal.

 Ezek a szervezetek báli rendezvénye-
it tánccal – francia négyes, palotás – nyi-
tották meg, majd ez a program folyama-
tosan bővült színdarabok bemutatásá-
val. Ehhez csatlakoztak előadásokkal az 
iskolák diákja, tanárai. Így felváltva, Kö-

A mezőkövesdi színjátszás történetének egyik kiemelkedő előadása volt  
a Simonyi Óbester c. operett. Képünkön az előadás szereplői.
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vesd lakosságának folyamatos volt a 
szórakoztatása.

Sok lenne felsorolni a színre került da-
rabokat. Csak ízelítőül pár cím: A tanonc, 
Az ördög mátkája, a Sasok, (Berte Jó-
zsef tanító személyesen ment el Gár-
donyi Gézához e darab szövegkönyvé-
ért és a szerző a következő szavakkal bo-
csátotta el. „Ma még nem tudják megér-
teni sokan a darabom, de ez az előadókon 
múlik, játsszák önök átérezve, s úgy a siker 
biztosítva van!”) A legény bolondja, és 
sok - sok egyfelvonásos vidám jelenet.

  A háború időszakában csendesebb 
volt a szórakoztatás. A műkedvelő ren-
dezvények is viselték a háború bélyegét. 
Az előadások fő célja a rokkant katonák 
támogatása volt. Sokan ingyen segítet-
tek az előadások előkészületeiben, az 
előadásokban pedig, díjtalanul működ-
tek közre. Ilyen volt a híres Suha Balogh 
Dezső zenekara, a vegyes énekkar pedig 
háborús hangversenyt rendezett. 

 Az I. világháború után újra megindul-
tak a rendezvények. A Legényegylet, a 
Polgári Olvasókör, az Iparos Olvasókör, 
a Gimnázium, a Polgári Leányiskola és a 
különböző csoportok felváltva mutatták 
be előadásaikat. 

A gimnázium első éveiben az önkép-
zőkörök gyűléseit és az iskolai ünnepsé-
geket szavalatok, előadások és vetített-
képes bemutatók színesítették. 

Az első színi előadásra utalást 1928. 
március 15-én találtam, amit az 1927. 
október 2-án megalakult „Mikes Önkép-
zőkör” tagjai, a VII-VII osztályosok mutat-
tak be.

Vezetőjük Peczina Endre tanár, ifjú-
sági elnöke Abkarovits Endre volt. Ki-
lencszer üléseztek, programjukban 6 ér-

tekezés, 4 beszéd, 3 no-
vella, 4 versenyfelolva-
sás és egy díszközgyű-
lés szerepelt. Erről a je-
lentős eseményről az 
1927/1928-as gimnáziu-
mi „évkönyv” a követke-
zőket írja: „A díszközgyű-
lés keretében lefolyt szé-
pen sikerült ünnepély al-
kalmával a mezőköves-
di társadalom különbö-
ző rétegeiből való nagy 
számú közönség, zsúfo-
lásig megtöltötte az in-
tézeti tornatermet. A vál-
tozatos műsoron több 
szavalat, ének, egy be-
széd és egy színmű sze-
repelt. A beszédet Zsóry 
György VIII. osztályos ta-
nuló mondta. Nagy sikert 
aratott Kovács Lajos „Pe-
tőfi” című alkalmi egy-
felvonásos színművének 
előadása.” 

A következő évben 
1929. március 15-én 
megismétlődött az ön-
képző kör által rende-
zett nagysikerű díszelő-
adás, csak egy újabb színmű, Kovács 
Lajos dr. Napnyugta című egyfelvoná-
sosa került bemutatásra, Ujváry Lajos 
rendezésében. 

1930. május 11-én a Mária Kongre-
gáció tagavató ünnepélyén nagy siker-
rel mutatták be Mezőkövesd nagy szü-
lötte, Harsányi Kálmán: Páter Benedek 
című darabját, szintén Ujváry Lajos ren-
dezésében. A történet 1486-ban játszó-
dik Buda várában.

1930. november 23-án a Mikes Ön-
képzőkör Ujváry Lajos vezetésével. Kis-
faludy Károly: Mátyás deák c. darabja 
egy jelenetével kápráztatta el a nagy-
számú közönséget.

1930. november 25-én a „Törekvés” 
cserkészcsapata, Péczeli Imre és Skala 
István vezető tanárok segítségével Dan-
te: Divina Comédiáját mutatta be.

1931. március 15-én a Bánk Bán II. fel-
vonását láthatták a „Törekvés” cserkész-
csapat előadásában, Ujváry Lajos tanár 
rendezésében.

 1932. május 21, 22, 23-án a gimnázi-
umi „Mikes Önképzőkör”, a „Mária Kong-
regáció” és a „127 sz. Törekvés” cserkész-
csapat közösen mutatta be Plautus víg-
játékát A foglyokat, Csiky Gergely for-
dításában. A Mezőkövesdi Királyi Kato-
likus Szent László Reálgimnázium hu-
szonegyedik  é r t e s í t ő j e a következő-
ket írja az előadásról.

„A kedvvel végigjátszott, kacagtató je-
lenetek bizonyára sokáig élénk emlékeze-
tében maradnak az előadást végignéző 
közönségnek.” A darabot a kör vezetője, 
Ujváry Lajos tanította be. 

(Folytatjuk a következő számban)

Csirmazné Cservenyák IlonaJelenet a kövesdi színjátszók Ludas Matyi c. darabjából

Az Obsitos c. darab két főszereplője:  
Kovács Manyi és Hortobágyi János
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A mezőkövesdi nyomdászat megalapítója
Balázs Ferenc (1870-1944)

Balázs Ferenc a Bács-Bodrog me-
gyei Német-Écskán (ma Szerbiában 
Nemecka Ečka) született. Népes csa-
lád nyolcadik gyermeke volt. Házassá-
got a bánsági zsidó család leányával, 
Berkovits Piroskával kötött, aki három 
lánnyal és négy fiúval ajándékozta meg. 

Nagyon valószínű, hogy a mestersé-
get Kulán (ma Szerbiában is Kula), fe-
lesége szüleinek műhelyében sajátítot-
ta el. Nem tudjuk, hogy mikor került 
Mezőkövesdre. Az viszont biztos, hogy 
1897-ben – feltehetőleg felesége ho-
zományából –, megalapította települé-
sünk első nyomdáját. 

Jó üzleti érzékének köszönhetően a 
vállalkozás rövid idő alatt jövedelme-
zőnek bizonyult és tovább fejlődött. 
Az 1910-es években papír- és könyvke-
reskedéssel bővült, az 1930-as eszten-
dőktől pedig fotócikk-kereskedéssel. A 
nyomda a Fő (ma Mátyás király) úton, 
a jelenlegi Erste Bank épületében nyílt 
meg, a papír- könyv- és fotócikk-keres-
kedés pedig vele szemben, a mostani 
Szent László patika helyén.    

A nyomda és a hozzá kapcsolódó pa-
pír- könyv- és fotócikk-kereskedés csa-
ládi vállalkozás volt és 4 fővel indult.  A 
megrendelések számának emelkedése 
azonban szükségessé tette a munkaerő 
számának növelését. Balázs 1902-ben 
már 9 embert foglalkoztatott, három 
nyomdászsegéddel és két eladóval gya-
rapodott a dolgozók száma.

Vállalkozásának megalapozója és 
meghatározója mindvégig a nyomda 
volt. Jól felszerelt létesítmény lehetett, 
mert nemcsak a helyi, hanem Mezőkö-
vesd vonzáskörzetén túli intézmények-
től is kapott megrendelést. Számos je-
lentős kiadvány kapcsolódik a közel 
öt évtizedes tevékenységéhez. Újság, 
könyvkiadás, naptárak, képeslapok, pa-
pír- és írószerek, valamint nyomtatvá-
nyok készítése jellemezte ezt a munkát.

A nyomda legismertebb terméke a 
helyi újság kiadása volt.  A Mezőkövesd 
és Vidéke hetilapot 30 évig (1897-1929) 
készítette, a Mezőkövesdi Újságot pedig 
10 évig (1929-40).  Az idők folyamán Ba-
lázs többször volt az újságnak tulajdo-
nosa, kiadója és főszerkesztője (példá-
ul 1907, 1920, 1929). Szepesi Sándor ku-

tatásai szerint a példányszám 800-1500 
között mozgott és 450-500 előfizető-
je volt.  (Szepesi 1994-2000 között volt 
az ugyanilyen nevű hetilap főszerkesz-
tője.) A bemutatkozó szám 10 krajcárba 
(Mezőkövesd és Vidéke), illetve 16 fillér-
be (Mezőkövesdi Újság) került, egy éves 
előfizetésért 15 koronát (Mezőkövesd 
és Vidéke), illetve 8 pengőt (Mezőköves-
di Újság) kértek.  Az előfizetőknek pos-
tán küldték el a lapot, az érdeklődők pe-
dig a kijelölt üzletekben vásárolhatták 
meg (többek között a Kardos-féle üzlet-
ben és a Rákóczi vendéglőben). 

Egyáltalán nem véletlen, hogy a hir-
detés, valamint a reklám az újság egyet-
len számából sem hiányzott. A leg-
nagyobb hazai gyárak többsége fel-
használta a lehetőséget termékeik be-
mutatására (Clayton, Hofherr, Orion, 
Tunsgram), a mezőkövesdi  intézmé-
nyek közül  pedig elsősorban az idegen-
forgalomból élők ajánlották így szolgál-
tatásaikat (Korona Szálló és Vendéglő, 
Gőzfürdő, Matyóház). A reklám jól fize-
tő vállalkozás volt, például 1915-ben 10 
szavas hirdetés négyszeri közlése 10 ko-
ronába került, 1938-ban pedig egy pen-
gőbe.

Karikatúra és fénykép viszont csak rit-
kán színesítette a lapot. Karikatúrával el-
sősorban akkor, amikor egy új terméket 
kívánt népszerűsíteni (például a krip-
tonégőt,  a Bayer aszpirint, a dr. Oetker 
sütőport) A legtöbb fénykép a hirdeté-
sek részeként jelent meg, portrét Balázs  

pedig csak egy-egy munkásságával ki-
emelkedő teljesítményt nyújtó lokál-
patrióta polgár méltatásakor  jelente-
tett meg (közéjük  tartozott Morvay Já-
nos főjegyző, Bayer Róbert gimnáziumi 
igazgató, Zsóry Lajos főszolgabíró).      

A vállalkozásának forgalmát vizsgál-
va kiderült, hogy a papíráru előállítása 
a nyomdának legalább annyi munkát 
adott, mint az újság készítése. Balázs 
naprakész piackutatásának köszönhe-
tően a papíráru széles választéka meg-
rendelhető volt. Nyomtatványokból ké-
szítettek a legtöbbet, de nagy mennyi-
ségben állítottak elő igazolványokat, 
kártyákat és meghívókat is. A nyom-
da papíráruval több, mint 30 éven ke-
resztül hiánytalanul ellátta Mezőköves-
det és vonzáskörzetét. Az intézmények 
építhettek a szolgáltatására, mert a na-
gyobb megrendelést 2 órán belül tel-
jesítette, a törzsvásárlóknak árkedvez-
ményt biztosított és az érdeklődőknek 
kérésre postán árjegyzéket is küldött. 

A nyomda munkájának figyelemre 
méltó részét képezte a könyvnyomta-
tás. A kiadványait már a századfordulón 
képes volt színes fényképekkel illuszt-
rálni. A Balázs-nyomda nagyobbrészt 
a helyi szerzők munkáinak kinyomta-
tására vállalkozott. Példaként felsoro-
lunk közülük néhányat.  Első jelentős 
kiadványa a Kövesdi kalendárium volt 
(1898). Közzé tette Farkas Márton: Élet-
képek a Mezőkövesdi Római Katolikus 
Énekkar tíz éves múltjából címmel meg-
jelent visszaemlékezését (1914). Patay 
Gyula szintén a nyomdát bízta meg 
Grünfeld német nemzetközi sakknagy-
mester Vezércsel-ről írott tanulmányá-
nak a kiadásával (1926). Nagy vállalko-
zásának számít a Mezőkövesdi címjegy-
zék összeállítása és publikálása (1930). 
Több, a gimnázium munkáját összegző 
Értesítő is a Balázs nyomdából került ki 
(1926, 1932, 1937). A nyomda igényes, 
megbízható munkájának köszönhető-
en, néhányszor Borsod vármegye ve-
zetésétől is kapott megrendelést (kö-
zéjük tartozott a Borsod-megyei Képes 
Népnaptár), sőt arra is találunk példát, 
hogy országos kiadvány készítésére 
kérték fel (legjelentősebb a Vasutas fo-
lyóirat 1900-as évfolyama volt).    
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Több száz, ma már kortörténeti doku-
mentumnak számító képeslap készült a 
nyomdában. A fényképezéssel Balázs 
korának legjobb mezőkövesdi fotósait, 
Weichach Rillyt és Skarbinecz Ödönt bíz-
ta meg. A képeslapok nagyobb része 
a színes matyó népviseletet örökítet-
te meg, de megelevenednek előttünk 
a település ma már nem látható köz-
épületei (például a gőzfürdő, régi köz-
ségháza, zsidó templom), és  bepillan-
tást nyerhetünk velük a munka (többek 
között kézi aratás, gimnázium építése, 
kiszolgálás a Pesti patikában) valamint 
a szórakozás (soraiba tartozik Suha Ba-
logh Kálmán cigányzenekara, Matyó 
Dalárda, Műkedvelők Körének szerep-
lői) világába is.     

A papír-, könyv- és fotócikk-keres-
kedés jól kiegészítette a nyomda te-
vékenységét. A könyvkereskedésben 
minden fontosabb politikai, közgaz-
dasági és szépirodalmi munka megta-
lálható volt. Alkalmazottjai különösen 
nagy gondot fordítottak az életminő-
ség javítását segítő könyvek népszerű-
sítésére. Balázs vállalkozásnak ez a rész-
lege szoros kapcsolatot ápolt a gim-
názium és a gazdasági iskola könyv-
tárával. Kínálatáról az olvasóközönsé-
get könyv- és árjegyzék küldésével fo-
lyamatosan tájékoztatta. A papírkeres-
kedésben nemcsak helyben előállított 
terméket lehetet kapni, hanem más 
üzemekben készített árut is. Közülük az 
iskolaszerek eladása bizonyult a legjö-
vedelmezőbbnek. A papírgyártás és a 
kész papírtermékek értékesítése jól ki-
egészítette egymást.

A fotócikk-kereskedés megnyi-
tása hiánypótló létesítmény volt. A 
Bükkvidéken és a Borsodi Mezőségben 

egyedül itt lehetett kapni fényképezés-
hez szükséges felszerelést, anyagot.

Balázs az olvasók táborának növe-
lését Mezőkövesdre kerülésétől kezd-
ve fontos feladatának tekintette.  1899. 
szeptember 1-én ennek érdekében nyi-
totta meg a Fő úton a Kölcsönkönyvtá-
rat. A nagyközség első közkönyvtára az 
induláskor 750 kötet könyvvel rendel-
kezett. Állományában minden jelen-
tős hazai és külföldi író és költő munká-
ja megtalálható volt.  A törzslátogatói 
szerint – közéjük tartozott Kovács Má-
tyás kisbirtokos, Török Gyula vegyeske-
reskedő, Eisler Mihály órás – legtöbben 
Jókai, Gárdonyi, Verne, Dumas, Tolsz-
toj regényeit, Mikszáth, Cooper elbe-
széléseit, és Petőfi költeményeit olvas-
ták.  A Kölcsönkönyvtár rövid idő alatt 
népszerűvé vált, olvasótábora gyorsan 
emelkedett.  A saját erőből végrehaj-
tott fejlesztésnek köszönhetően kötet-
száma tíz év alatt megkétszereződött. 
Egy havi kölcsönzési díj 50 krajcár, illet-
ve 20 fillér volt. (A krajcár a korona, a fil-
lér pedig a pengő váltópénze volt.) 

Támogatta a nagyközségben az okta-
tás színvonalának emelését.  Elsőként 
kezdeményezte a polgári iskola léte-
sítését Mezőkövesden. Komoly szere-
pe volt abban, hogy 1909-ben a Kaszi-
nó (ma 48-as Hősök) útja 6. szám alatt 
megnyílt az intézmény.  Lapkiadóként 
és az izraelita hitközség vezetőségi tag-
jakét harcolt a gimnáziumért. A Me-
zőkövesd és Vidéke hetilapban több 
olyan cikket közölt, amelyben sürget-
te a középiskola alapítását, pénzado-
mányokkal segítette a gimnázium (és 
konviktus) működésében fontos szere-
pet betöltő, Szegény Tanulókat Segítő 
Egyesület munkáját, könyvek felajánlá-

sával gyarapította könyvtárukat.   Szö-
vetségese volt Klima Mihálynak a ze-
neiskola alapításában, segített az isko-
lát megfelelő épületben elhelyezni és 
hangszerekkel felszerelni, partnere volt 
a beiskolázásban. (Hét gyereke közül 
kettő a polgári iskolába járt, három pe-
dig a gimnáziumot végzett.)    

1940-től a nyomda, ha jóval kisebb 
kapacitással is, de tovább működött.  
A zsidótörvények kiterjesztése után az 
alapító kezében csak a papíráru, vala-
mint a képeslapok előállítását hagyták 
meg. (1940-44 között a többi korábbi 
terméket, köztük a biztos jövedelmet 
jelentő újságot is már a Pócs Imre ál-
tal irányított Nemzeti nyomda készítet-
te.)  Az 1944/45 fordulóján megjelent 
röplapok nyomtatása arra utal, hogy a 
nyomda még a front napjaiban is mű-
ködött. Utolsó ismert kiadványa a ké-
részéletű Matyóföld 1948. április 11-én 
jelent meg. A tulajdonosa ekkor már 
Balázs Ferenc holokausztot túlélt fia, Ti-
bor volt. Nem tudni miért, de a nyom-
dát az 1948-as „fordulat évében” meg-
szűntették, jó állapotban lévő gépeit 
pedig összezúzták és tört vasként érte-
sítették.

Balázs Ferenc tehetséges, törekvő 
ember volt. A hiányt pótló intézmé-
nyek megalapításával segítette a tele-
pülés polgárosodását. Példát mutatott 
az idők próbáját kiálló újság előállítá-
sában és szerkesztésében. Figyelemre 
méltó népművelést és oktatást támo-
gató munkát végzett 

A halálának pontos helyét és idő-
pontját nem ismerjük. Hitelt érdemlő-
en csak azt tudjuk, hogy a neve szere-
pelt a Mezőkövesdről 1944. május 3-án 
Miskolcra deportáltak listáján.  A Buda-
pesten élő rokona, Knopp János közlé-
se szerint Auschwitzban pusztult el. A 
Balázs család jó ismerőse, az 1930-as 
évek végén Franciaországba menekült 
Klein István viszont azt állítja, hogy az 
1960-as években, New Yorkban még 
találkozott a 90-es éveiben járó nyom-
dásszal.     

Szlovák Sándor
Forrás: 
Mezőkövesd és Vidéke c. hetilap (1898-

1929)
Mezőkövesdi Újság c. hetilap (1929-44)
Pető György: Kövesdi nyomdászok, Ma-

tyóföld 2010-12
Szlovák Sándor: Akik példaképek lehet-

nek (kézirat: 1970-2016)
Hajdú Ráfis János szóbeli közlése (2010)Papír-, könyv- és fotócikk kereskedés (Ma: Szent László patika)
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„Folytassuk, amit őseink 
abbahagytak!”

Egy múzeum mindennapi életében 
vannak jeles napok, rendkívüli esemé-
nyek.

Közönségkapcsolati szempontból, lá-
togatói reflekciókból, a vendégkönyvi 
beírásokon keresztül sok érdekes infor-
máció jut el egy múzeum vezetőjéhez.

A szakma azt állítja: „a vendégkönyv a 
múzeum tükre”, de vendégeink az ész-
revételeiken túl, kommunikálnak is egy-
mással.

Különböző korosztályú, iskolázottságú 
és társadalmi helyzetben lévő látogatók 
írják le gondolataikat, ezáltal üzenve az 
adott kor szellemében egymásnak. De a 
vendégkönyvi beírásoknak van még egy 
rendkívül fontos szerepe (főleg a mai di-
gitalizált világban), az, hogy akár több 
évtized múlva egy-egy beírás vissza-
kereshető, utólag viszont sajnálhatjuk, 
hogy látogatásunk során az adott pilla-
natban nem hagytuk ott kézjegyünket.

Fél évvel ezelőtt, 2015. augusztus 10-én 
erre a sajnálatos tényre jöttünk rá, amikor 
kedves vendégek érkeztek Rimaszécsről, 
a mai Szlovákia területéről.

Gál Ferenc rimaszécsi lakos lányát és 
a négy éves kis unokáját hozta el múze-
umlátogatóba. Elmondta, hogy még ifjú 
korában szüleivel járt már a múzeum-
ban, de még a régi Kőrisfa utcai telken. 
Mostani látogatásuk célja a gyűjtemény 
megtekintésén túl ugyan az, mint szüle-
ivel együtt, kb. harminc évvel ezelőtt (a 
múzeumalapító Hajdu Ráfis János bá-
tyám később kikereste, az időpont 1985 
márciusa volt), a „régi” mezőkövesdi 
énekkar zászlajának megtekintése.

Mondhatom nagyon megörültem a rit-
ka látogatók egyedi kérésének és lehoz-
tam a „Gazdaház” padlásán lévő raktár-
ból, mert éppen akkor, Kiss Mátyás népi 
iparművész fafaragás kiállítása miatt, ide-
iglenesen ott tároltuk zászlónkat. Nem 
mindennapi örömet és kíváncsi csodál-
kozást tapasztaltam vendégeink arcán. 

Ahogy csomagoltuk ki a ritka relikviát 
kezdett el Gál Ferenc (sz. 1958) mesélni:

„Balyo Ödön (1900-1984) vasutas, 
rimaszécsi lakos 1945 elején az elvonuló 
orosz katonáktól vásárolt meg két zász-

lót 200 csehszlovák koronáért és négy tyú-
kért, mivel rajta volt Mezőkövesd, tudta 
honnan való. Édesapám földműves volt, 
de sok családhoz járt henteskedni is a fa-
luban. Egyszer a disznótoros vacsora köz-
ben mesélte el Ödi bácsi a zászlók történe-

tét. Titokban, féltett kincsként, az ágyban 
bevetve őrizgette azokat. Szerette volna, 
ha a zászlók visszakerülnek eredeti he-
lyükre. Szüleimben megbízott, ezért kér-
te a segítségüket, rájuk bízta a zászlók to-
vábbi sorsát. Mihelyt megfelelő alkalom 

Gál Ferenc és családtagjai a 30 éve nem látott énekkari zászlót tekintik meg

A zászló túloldalán, Szent László királyunk harci bárddal és az ország-almával
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adódott, ők ígéretüket teljesítették. 
A rimaszécsi termelőszövetkezet 1974 

szeptemberében kirándulást szervezett a 
mezőkövesdi Zsóry fürdőbe, ekkor hatá-
rozták el szüleim, Gál Géza (1922-1996) 
presbiter és Hajdú Magda (1929-2008), 
hogy vállalva a kockázatot, a két zászlót 
pokrócba csomagolva, az autóbusz ülé-
sén rajta ülve átcsempészik a határon.

A nem kis izgalommal járó út végül si-
kerrel zárult, a Mezőkövesdi Kath. Egyh. 
Énekkar 1908, és a Kathólikus Olvasókör 
zászlóit, amit 1944 novemberében a meg-
szálló orosz katonák hadizsákmányként 
elhurcoltak 30 év után a Szent László Plé-
bániára visszakerültek”.

Gál Ferencék jövetelének célja most 
30 év után az volt, hogy ne csak megmu-
tassa lányának és négy éves kis unoká-
jának azt a zászlót, amelyen Szent Lász-
ló királyunk fegyverbe öltözött fenséges 
alakját láthatjuk, hanem, hogy „folytas-
suk azt, amit őseink abbahagytak!”

A református gyülekezetben, és a 
Rimaszécsi Polgári Társulásban, amely-
nek alapító tagja és alelnöke, többször 
beszéltek a zászlók egykori hazavitelé-
ről, és megfogalmazódott az a gondo-
lat, hogy a felújított templomba kelle-
ne egy magyar zászló. Egy magyar zász-
ló, de nem olyan, amilyet boltban bármi-
kor lehet venni, hanem egy olyan, amely 

csak az ő gyülekezetüknek lesz: egy ma-
gyar-matyó zászló, és amelyet jelképe-
sen az 1974-ben hazahozottért kapná-
nak cserébe!

Elmondhatom, ez a nem mindenna-
pi kérés mélyen megérintett, egy elve-
szettnek hitt ritka relikviáért cserébe egy 
új magyar-matyó zászló felettébb test-
véri gesztus úgy, mint 2000-ben a „Mil-
lenniumi” zászlók is voltak, hirdetve a 
nemzeti összetartozást.

A Mezőgazdasági Gépmúzeumért Kh. 
Alapítvány kuratóriumi ülésén, 2015 au-
gusztusában terjesztettem elő Gál Fe-
renc barátunk látogatásának célját, és 
a régi matyó zászlók hazahozatalának 
40 éves történetét. Ajánlottam Kiss Má-
tyásnak, Mezőkövesd Város díszpolgárá-
nak, a MAME új elnökének, hogy a zász-
ló ügyet vegye pártfogásába, amit Ő a 
tőle megszokott lelkesedéssel el is vál-
lalt. Az új, „cserébe” felajánlott zászló el-
készítésének költségeit pedig dr. Fekete 
Zoltán, városunk polgármestere ígérte 
meg, hogy biztosítani fogja.

Gál Ferenc, a napokban történt te-
lefonos beszélgetésünk alkalmával 
örült kérésük pozitív fogadtatásának 
és reméli az ünnepélyes zászlóátadást 
Rimaszécsen a két település képviselői, 
civil szervezetei ez év májusában megva-
lósíthatják.

Szüleit, a zászlóátadás után több év-
tizedes barátság kötötte össze a zászló 
későbbi gondozójával, ragadvány ne-
vén „Énekes” Pető Józseffel és család-
jával, valamint Zádori Károly könyvtár-
igazgatóval, akinek közeli családtagjai 
éltek Rimaszécsen. Bízik ennek az ön-
zetlen barátságnak a folytatásában (saj-
nos a múzeumi vendégkönyvben erről 
nem olvashatunk).

A Mezőkövesdi Kath. Egyh. Énekkar-
ról, az alapító Gaál István karnagyról, és 
Farkas Mártonról, a zászló történetéről, 
a hazahozatal utáni sorsáról, Pető Jó-
zsefről, a matyó mintagazdáról, a köz-
életi személyiségről, az énekkar meg-
maradt relikviáinak múzeumba való át-
adásáról, és a még hiányzó „elveszett-
nek” hitt emlékekről, ereklyékről majd a 
következő lapszámban további kutatás 
eredményeként számolhatok be.

Bízva e nem mindennapi testvéri, 
magyar-magyar egymásra találás foly-
tatásában, reményemet fejezem ki, 
hogy 2018–ban, a zászlószentelés 110 
éves évfordulójára sikerül megtalálni 
azt az anyagi forrást, amely ez a hánya-
tott sorsú egyedi, matyó relikvia restau-
rálásához szükségeltetik.

Kádár Zoltán
gépészmérnök, múzeumvezető 

Az énekkar tagjairól készült csoportkép a zászlószenteléskor, 1908. szeptember 27-én.
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Egy életen át a köveket faragta
Beszélgetés a 86 éves Fülöp András bogácsi kőfaragó  mesterrel

Sokat járok a bogácsi temetőbe. Meg-
igéznek a régi sírkövek. Vajon ki fekhet 
alatta? Milyen ember volt az egykoron 
élt? Éltében volt-e boldog, vagy elége-
dett? Felvetett kérdéseim hozzájuk, a 
halottakhoz szólnak. De ugyanígy kí-
váncsivá tesz a síremlék készítője is, aki 
kőbe zárva fogalmazza, jeleníti meg az 
utódok fájdalmát, érzéseit. 

Hosszú évtizedeken át a bogácsi kő 
adta lehetőséggel élve, a helyi kőfara-
gók állították, faragták ezeket az emlék-
köveket, s alkotásaikban megörökítet-
ték a saját izlésüket, szépérzéküket is. 
Még található egy pár ilyen régi kőem-
lék a temetőben, ám az idő vasfoga már 
eléggé kikezdte ezeket. Egyiken-mási-
kon a felirat már alig olvasható. Pedig a 
kő maradandóbb, mint az ember. Jel! Az 
élet sajátságos meghosszabbítója. Jele 
annak, hogy valaki élt, hogy valaki volt, 
és segít abban, hogy emlékét újra és újra 
felidézhessük. Ezúttal ebben az interjú-
ban egy ilyen jelállítóval beszélgetek. 
Úgy hívják őt, Fülöp András.

– Kedves András! Megígértem Ne-
ked, hogy a „Kaptárkövek” c. kiadvány 
részére írok rólad, életedről, munkás-
ságodról egy cikket. A tegezőviszony 
köztünk természetes, mivel az unoka-
bátyám feleségül vette a hugodat, az 
unokaöcsém, pedig a lányodat. Beszél-
getésünket kezdjük az elején. Miért ezt 
foglalkozást választottad anno?

– Szegény családba születtem, har-
madmagammal. Két lánytestvérem van, 
akik hála Istennek még élnek. Szüle-
im kétkezi munkások,  summások vol-
tak. Nyaranta a tardi anyai nagyanyám-
nál voltunk mi gyerekekek, míg a szü-
lők távol voltak. A becsületes tisztessé-
ges munkát szüleimtől és nagyszüleim-
től tanultuk meg.  Az elemi iskola osztá-
lyait félig Tardon, félig Bogácson végez-
tem el. Volt egy nagyon kedves tanítóm 
Tardon Rózsa József, aki ezekkel a sza-
vakkal  engedett el, hogy a legjobb ta-
nulóm, a legjobb tanitványom. Ezt soha-
sem felejtettem el. Szüleim olyan pályát 
szeretek volna nekem, ami a biztos meg-
élhetést biztositja. – Nem szeretném, ha 
földműves lennél, de sajnos nincs anya-
gi tehetség a magasabb iskoláztatásod-
ra – volt az apai szó, az elemi iskola VI. 
osztálya végén. Több szakma is számí-
tásba jött, de én a kőfaragást választot-

tam, már csak azért is, mert oldalágon 
volt kőfaragó a családban.

Így kerültem Kerékgyártó Lászlóhoz 
Bogácson tanulónak. Ő felvett és szer-
ződtetett két évre, azzal a feltétellel, 
hogy egy évig nincs fizetés. A második 
évtől végig a „női napszám” naponta a 
fizettség. (A női napszám nem volt más, 
mint a Kardos-féle szőlőben végzett női 
munka egy napi bére.) Nagy örömet és 
könnyebbséget jelentett a szülői ház-
ba a keresetem. Abban az időben a kép-
zések nem úgy folytak, mint napjaink-
ban. Ez három éves gyakorlati képzést 
jelentett, elméleti képzés nélkül. Felsza-
badulásom után még egy évet dolgoz-
tam nála, majd egy egri kőfaragóhoz, 
Ivánszki Lajoshoz kerültem, hogy fejlesz-
szem tudásomat. Ő vizsgázott kőfaragót 
keresett és fel is vett (1947), de a felvétel 
feltétele: – tudsz-e 130-as keresztet csi-
nálni a maga szinébe? – kérdezte.

Célszerszámok részben rendelkezés-
re álltak, de magam is csináltam, csinál-
tattam eszközöket, hogy a munkát elvé-
gezzem. Sikerült. Emlékszem 2 Ft volt 
egy ebéd, órabérként 2.40 Ft-ot kaptam. 
A negyedik kereszt után – meg voltak 
elégedve a munkámmal –, s már az ebé-
dért sem kellett fizetnem.

A megbizás 1947 végéig tartott, de 
közben más munkákat is rám biztak, pl. 
zsidótemetőbe urna faragása, építkezési 
elemek, lábazati kövek faragását.

1948-ban hazajöttem Bogácsra  dol-
gozni Hilóczki Józsefhez, felesben.

Itt dolgoztam egészen 1950-ig, ami-
kor besoroztak katonának, híradós-
nak, Kecskemétre, de nekem a távirász 
terület jobban tetszett. Elvégeztem a 
távirászképzést  és a Készültségi Had-
testnél  távirász állományában voltam 
1953-ig.

Míg katona voltam megtaláltam éle-
tem párját Bogácson, Szepesi Mária sze-
mélyében,  akivel 1950-ben eljegyez-
tük egymást, az esküvönket 1951. októ-
ber 27-én tartottuk. Ez egy külön törté-
net. Ugyanis nagy gyakorlat volt.  Nem 
jellemző a katonaságra, hogy valakit sza-
badságra engedjenek a gyakorlat ide-
je alatt. Ráadásul dupla esküvőnk volt, 
mert a hugom Irénke esküvője is ekkor 
volt Győri Imre bogácsi lakossal, aki szin-
tén katona volt. Öt napot kaptam. S ez 
már a sors fintora, hogy útban hazafelé 
Budapesten a Keleti pályaudvaron ösz-
szetalálkoztam leendő sógorommal, igy 
együtt értünk haza.

Leszerelésem után háromszor is hívtak 
vissza a katonasághoz, de már nős lévén, 
ezt nem vállaltam. A szakmámban sze-
rettem volna érvényesülni, így kisiparos 
lettem és odahaza dolgoztam. Renge-
teg megrendelés érkezett Bogácsról és a 
környező településekről.

1960-ban megalakult a szövetkezet. 
Az akkori tanácselnök, Bóta Károly javas-
lata az volt, hogy be kell lépni a KTSZ-be. 
A KTSZ vezetője lettem, alelnöke Antal 
Imre bogácsi építész volt. A mezőkövesdi 
KTSZ  fuzionált Bogáccsal, vezetője Ittes 
János volt. Hat évig, 1966-ig dolgoztam 
itt. A KTSZ vállalásai közé tartozott kvá-
derkövek, sírkövek, épületek műkő mun-
kálatai. 1966-tól – 1976-ig ismét saját  
kőfaragó vállalkozásom volt. 1976-ban 
megkerestek az ÁFÉSZ részéről, hogy a 
füzesabonyi telephelyre üzemvezetőnek 
felvennének, ha vállalnám. A telephely 
vesztességes volt, felszámolás előtt állt. 
Akkor 12 fővel müködött a sírkő és be-
tonüzem. A dolgozók nem álltak a szak-
ma magaslatán. Jó kollektiva alakult, ha-
marosan elfogadták irányításomat, szak-



15

mai segítségem úgy, hogy az üzem egy 
év után már nyereséges volt. Lépést kel-
lett tartanunk a korral, a divattal. Egyre 
több megrendelés érkezett kripták, grá-
nit, márvány siremlékek készítésére.

Új anyagok, technológiák jöttek. Meg 
kellett tanulni. Nem volt betűvésőm.  Fe-
leségemet – aki megtanulta mellettem 
a betűvését fortélyait – kértem meg, 
hogy álljon be hozzánk. Ez sem  volt per-
sze egyszerű dolog, mert az lett a dolog 
vége pletykaszinten, hogy én dolgozom, 
a feleségem meg felveszi a fizetést a vé-
sésért. Váratlanul egy delegáció jött el-
lenőrzésre. Persze nem találták a plety-
kát megalapozottnak. Szabadkezet kap-
tam az irányításban, az anyagbeszerzés-
ben, a szakmai kapcsolatok ápolásában. 
Egészen 1989-ig  dolgoztam a cégnél, a 
feleségemmel egyszerre jöttünk el nyug-
díjba. Munkámat  kitüntetésekkel ismer-
ték el.

– András, miért szeretted a követ, mit 
láttál benne?

– A kő, ha nem is örök, de időtálló. Sok 
mindenre lehet használni. Lehet jel, ház, 
út,  kerítés, templom, koporsó, buvóhely, 
mely megvéd és még sok más is.Elkíséri 
az embert egy életen át. A legnagyobb 
kihívás azonban az, hogy meglátni ben-
ne a lehetőségeket. Mit lehet belőle türe-
lemmel, szeretettel kihozni. A kőnek lel-

ke van, ez ugyan bizar, mert a kő nehe-
zen formálható, de ugyanakkor sokat el-
mondó. Számomra a „legszebb” legöröm-
telibb munkám – apám kérésére –, apai 
nagyanyám síremléke volt, egyébként az 
első önállóan végzett munkám is.

 Legjelentősebb munkáim? A sok sír-
emlék mellett Bogácson és a kistér-
ségben az útszéli keresztek, valamint 
Abavári János volt bogácsi esperes úr ké-
rése a hatvani templom előtti kereszt, a 
bogácsi templomban a felolvasó állvány, 
terméskő gyertyatartó, szobortartó áll-
ványok, a Nepomuki Szent János szobor 
áthelyezése a falu középső részéről a te-
mető bejáratával szemben, valamint a 
sárospataki Laborfalvi Róza sétány 420 
fm kerítés terméskőből való fedlapja.

– Én amióta csak ismerlek egy ki-
egyensúlyozott elégedett, boldog em-
bernek tudlak. Kérlek, mesélj erről?

– Igen jól látod. Valóban elégedett em-
ber vagyok. Szép házasságban éltem. 
Egy lány gyermekem van.

Két unokám született, egy fiú, egy lány, 
s van három dédunokám, egy lány és két 
fiú. Ha újra kellene kezdeni, akkor sem 
csinálnám másként, persze kérném Isten 
segítségét és kegyelmét, hogy ugyan-
azokat a körülményeket biztosítsa szá-
munkra, mint  annak idején, hogy a tár-
sam ismét Szepesi Mária legyen.

Életemben mindig jelen volt, van Is-
ten, a hit és a vallás. Nagyszüleim, szü-
leim megtanítottak a tisztességre, a be-
csületre és a munka szeretetére. Hálás 
vagyok Istennek, a Sorsnak, hogy adott 
egy kiegyensúlyozott boldog, tartalmas 
életet. Sajnos negyedik éve a feleségem 
karácsony este hirtelen elhalálozott. Na-
gyon hiányzik. Egy éve Katika lányomék-
nál lakom Egerben. Ő könyvelő és ide-
genforgalommal foglalkoznak, a vőm-
mel Józsival együtt viszik a vállalkozást. 
Az egész közeli családom Egerben él, lá-
nyom, unokáim és családjaik.

Ami különös büszkeséggel tölt el, 
hogy Attila unokám építészmérnök, így 
a munkája kapcsán – ha csak kismérték-
ben is,  de – köze van a kőhöz, a kőfara-
gáshoz,  az én munkámhoz. 

– Milyen gondolatokat, tapasztalato-
kat, üzeneteket adnál át a ma emberé-
nek, a fiatalságnak?

– Csak annyit, hogy érdemes becsüle-
tesen, szeretetben és tisztességesen élni.  
Szeretet nélkül élni nem érdemes! 

– András! Köszönöm Neked a beszél-
getést, kívánok Neked, Nektek további 
jó, szép életet, erőt és egészséget, sze-
retetet, szeretteid körében.

Szőkéné Tóth Katalin      

Nem kellett neki a másé
Apósom, Bakos József 1945 szeptemberében ment dolgoz-

ni a Diósgyőri Ó-gyárba. A kovácsműhelyben kemenceajtó 
nyitogatóként alkalmazták. Meleg, gázos, poros munka volt, 
ezért át szeretett volna menni az új gyárba, ahol barátja Pető 
Pista a szállítóknál dolgozott. Az ó-gyárból csak úgy tudott el-
jönni, hogy azt mondta, ő ki akar települni Mezőkövesdről. A 
csepeli Weiss Manfred gyárban az egykor vele dolgozó mező-
kövesdi Sereg Pista, még 1945-ben kitelepült Pilisborosjenőre, 
és őt ott bírónak választották meg. Sereg Pista hazajött embe-
reket toborozni az áttelepülésre, és rábeszélte őt is. 

1946-ban, húsvét előtt nagyszerdán, a áttelepülni vágyó 
családok megbízottjai 120-an elindultak, asszonyok, férfiak 
vegyesen. Pestig vonattal mentek, onnét HÉV-vel Ürömig. In-
nét gyalog Pilisborosjenő felé. A falu szélére érve, egy lege-
lőn letáborozott a társaság ebédelni. Ebéd után bevonultak a 
községháza udvarára. Ott közölték velük, hogy már előbb 30 
csángó magyar család költözött a faluba, így csak 60 család-
nak van itt hely. A másik 60 család így Solymárra vonult át. Es-
tére egy nagy sváb vendéglőbe szállásolták el őket. Padlóra 
terített friss szalmán aludtak.

Másnap kiadták a munkát: össze kell hordani az állatokat, az 
ekéket, boronákat, egyebeket egy adott udvarra elosztás vé-
gett. Közben mindenki választhatott magának egy-egy házat. 

Ő is kinézett egyet. A régi tulajdonos egyedül még ott volt a 
házban. Egy tehenet, egy lovat hagytak az istállójában. Rábíz-
ták, hogy gondozza őket. Másnap a sváb gazda behívta apó-
somat a lakásába. Azt mondta: ne törődjön az állatokkal, míg 
ő itt van, azok nem éheznek. Bent aztán elbeszélgettek. El-
mondta, hogy 6 hold földje, több tehene és két pár lova volt. A 
földművelés mellett rendszeresen fuvarozott követ, két kocsi-
val a kőbányából, be Pestre. Jól meg voltak itt, csak a fiát, ap-
ját, anyját sajnálja itt hagyni a temetőben.

Apósom ekkor meggondolta a dolgot. Azt mondta, elmegy. 
Nem kell neki ez a ház. – Miért nem? – kérdezte a sváb gaz-
da. – Otthon van nekem egy kis nádas házam, az biztosabb-
ra az enyém, mint ez a nagy itt. – Ne menjen el, úgy is más 
jön helyette – mondta a sváb. De ő elköszönt. Este már Ürö-
mön hált meg Bakos Mátyás testvérénél, aki még 45 őszén ki-
települt oda, és most már az ürömi temetőben pihen. Másnap, 
nagyszombat napján tért haza Kövesdre.

1946. május 11-én a Diósgyőri Új-gyárba felvették a szállí-
táshoz dolgozni. Lófogatú négy kocsijuk volt. 1947-ben kap-
ták az első traktort, egy négyhengeres MÁVAG gyártmányút. 
1952-től traktorvezető vontatósként dolgozott a szállításnál. 
Innen ment nyugdíjba, 1966-ban. Kövesdi maradt!

Közreadta: Hajdu Ráfis János
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A Léleklyuk-barlang legendája
A Bükk hegység lábánál, Sály község 

határában, az egyik kis latori domb olda-
lában van egy barlang. Léleklyuk a neve.

 Különös történet járja erről a barlang-
ról. Azt mondják a régi öregek – akik déd-
apjuktól, ükapjuktól hallották –, hogy eb-
ben a barlangban réges-régen egy sár-
kány lakott. Félelmetes híre volt a környé-
ken. Az öregek suttogva meséltek róla es-
ténként. Találgatták, hogy milyen is lehet, 
mert hogy senki nem látta eddig. Ennek 
a sárkánynak minden évben egy szép, fi-
atal, eladósorban lévő leányt kellett vin-
ni. Vitték is minden évben a lányokat, akik 
sírva-ríva mentek be a sárkány barlangjá-
ba. Ahonnét aztán soha nem kerültek elő. 
Többé emberi szem nem látta őket. Egy-
szer egy falusi ember megelégelte a dol-
got. annál is inkább, mert sajnálta a lá-
nyokat nagyon. Elhatározta, hogy lesz, ami lesz, ő maga megy 
be a barlangba, és ha kell, megöli a félelmetes sárkányt, aki any-
nyi szép leánynak volt az elveszejtője. Ahogy kigondolta, úgy is 
tett. Amikor eljött az idő egy szép leány helyett az ember ment 
be a barlangba. Hát, uramfia! Alig hitt a szemének! Odabent 
nem egy sárkányra lelt, hanem egy közönséges marcona em-
berre. Ez egy vérengző ember volt, aki ki tudja mit tett szegény 
lányokkal. Így derült fény a barlang titkára, így lepleződött le a 
sárkány-ember, aki a legenda szerint ebben a titokzatos bar-
langban lakott hajdanán. 

A barlang ma is ott van a latori dombocska oldalában. De 
mi is ez a barlang? Kik készítették? Mikor és mi célból? Ezek a 
kérdések még máig válasz nélkül maradtak, a válaszokat ma is 
keressük. Titkát több száz év óta kutatják. Már keletkezésének 
idejét is homály fedi. Egyes kutatók 2-3 ezer évre becsülik, má-
sok avar korinak tartják.

 Maga a barlang vulkáni tufába vájt pince. Elképzelhető, hogy 
egy természetes barlangüreg vagy hasadék mentén mester-
ségesen tágították ki. Valószínűleg a fölötte lévő dombon ta-
lálható földvárhoz tartozhatott, aminek sáncai még most is 
jól láthatóak. De mitől is ilyen különleges és egyben titokza-
tos is ez a pince-barlang? Több dolog miatt is. Először is – más 
pincéktől eltérően –, egy másfél méter átmérőjű, kb. 13 méter 
magas kürtő nyílik belőle a felszínre. Erről kaphatta a nevét is. 
Ugyanis télen megfigyelhető itt egy érdekes jelenség:  „pipá-
zik” a barlang. Vagyis pára száll fel belőle. Ennek a jelenségnek, 
Stieber József barlangklíma-kutató szerint, az a magyarázata, 
hogy téli időszakban az alsó bejáraton a felszínről bejutó leve-
gő a barlang belsejében felmelegszik és a kürtőn át pöfögve, 
a felszínre távozik. Így messziről olyan, mintha lélegezne, lelke 
lenne. Lélegzés-lélek-léleklyuk. Valószínűsíthető, hogy a bar-
lang alatt néhány méterre húzódó melegvizes rétegek (melyek 
a közeli Lator-vízfő forrásából télen is 16-18°C hőmérséklettel 
lépnek a felszínre), egykoron levegős kapcsolatban voltak a Lé-
leklyuk üregeivel, mely még intenzívebb „pöfögést” eredmé-
nyezett. Talán ez vonzotta ide az első érdeklődőket, akik a me-
leg levegő nyomán (meleg vizet keresve) kitágították az üre-
get.  Mindenesetre az valós tény, hogy Bartalos Gyula egri 
pap, régész, történész 1891-ben már ilyen néven jegyzi le. De 

A barlang kürtője, „léleklyuka”

nemcsak ez az érdekessége a kürtőnek, hanem az is, hogy ol-
dalán érdekes vésett írásjelek találhatóak. Ezek eredete való-
színűleg egyidős a barlanggal. Jelentésüket sokáig nem tud-
ták megfejteni. Tudományos kutatást legelőször az előbb emlí-
tett régész-pap, Bartalos Gyula végzett. Ő hun-szkíta és etruszk 
írásjelekhez hasonlónak találta a feliratot. Az 1891-ben meg-
jelent Archeológiai Értesítőben így ír róla. „…Még nevezetesebb 
a latori léleklyuk, ezen riolitbarlangnak hossza 24 lépés,oldalága 
10 lépés, hogy pedig ezen sem pince nem lehetett, sem hodály vi-
lágosan bizonyítja ama tágas léleklyuk, melynek átmérője más-
fél méter lehet és egyenes irányban a dombtetőre viszen ki, és tá-
tott szájjal nyeli be az esőt, havat; a süvöltő vihar pedig szabadon 
jár be rajta…” Majd utal egy kutatótársa feltételezésére is: „Dr. 
Szendrei János a Mythra istenség kultuszát keresi e helyen: eddig 
azonban egyenesen idevonatkozó jeleket nem találtunk. Az két-
ségtelen, hogy a latori ősvár és e hely összeköttetésben volt, ott 
pedig… a IV. századból I. Valentinianus római császár pénzét ta-
láltam, így nagyon hihető, hogy az itten lakó barbár nép a róma-
iaktól vette át a Mythra bálvány imádását, melyet, mint tudjuk, 
a betlehemi istálló barlangban született Isten-ember kultuszának 
utánzására mindenütt barlangokban, kőüregekben tisztelik” 

Mesterházy Károly régész a sziklahelyiséggel kapcsolat-
ban szintén szakrális eredetet feltételez. Ő a párszi temetkezé-
si szokásokra vezette vissza a barlang használatát. Ezt több tör-
ténelmi tény bizonyítani látszik. A feltételezések szerint talán 
itt a bükkaljai Latorvár környékén lehetett a IX. századi avarság 
egyik szervező központja, az Avar Kagánus bukása után. 

A titokzatos írásjelekkel más kutatók is foglalkoztak. Bics-
kei Zsolt megfejtése alapján a jelek a következőt jelentik: 
„mogyarijak istenüi” esetleg „mogyar íjak isteneié”. Ez is min-
denképpen a szakrális eredetre utal. 

Baráz Csaba, a Bükki Nemzeti Park munkatársa is több ta-
nulmányt írt a Léleklyuk-barlangról. Egyik munkája „A Lélek-
lyuk-barlang felirata és régészeti környezete” címet viseli. Eb-
ben a tanulmányban ez áll a hely rendeltetéséről: 

„Itt a Bükkalján, a múlt század utolsó éveiben… Szendrei Já-
nos, az Országos Régészeti és Embertani Társulat titkára részé-
ről csakúgy, mint a pilisi Holdvilágárokban egy fél évszázad múl-
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tán Sashegyi Sándor amatőr régész, helytörténet-kutató részéről 
ugyanaz a vélemény fogalmazódik meg. Sashegyi… azt a követ-
keztetést vonta le, miszerint ez egy nagyjelentőségű szent hely le-
hetett a kereszténység elterjedése előtt…. A Léleklyuk-barlang („a 
türkök kürtős ürege”) elgondolásom szerint kapcsolatban áll az.. 
Orion-Mithra-Nimród kultusszal, annak is  a szerződéskötést (vér-
szerződést), eskütételt, beavatást és áldozathozatalt hordozó esz-
méjével”…” A Léleklyuk-barlang, valamint szűkebb környezetének 
kapcsolata a kaptárkövekkel és a Bükk-vidék egyéb szakrális ob-
jektumaival - a siroki várral, a Törökasztallal, a szajlai Nagy-ha-
lommal, a Leányvárral és a Halomvárral stb. - lassan kirajzoló-
dik… Az összefüggések teljes feltárásához azonban még továb-
bi kutatásokra van szükség.” 

Ez tehát a régmúlt. De a barlang később is fontos szerepet 
játszott az itt lakók életében. Rejtett elhelyezkedése révén ki-
tűnő védelmet biztosított az öldöklő ellenséggel szemben. Két 
ilyen esemény ismeretes Sály és Lator életében.  Az egyik a saj-
nálatos, vesztes mezőkeresztesi csata 1596-ban, mely után a 
törökök az egész környéket feldúlták, felégették, elnéptelení-
tették. Dr. Barsi Ernő tanár úr így ír erről Sály című monográfi-
ájában: „Sály felégetése ősszel történt. Közelgett a tél. A megma-
radt lakosság hajlék és élelem nélkül maradt. A hagyomány úgy 
tartja, hogy a falutól északra fekvő barlanglakásokban húzódtak 
meg a megmaradt emberek.” Valószínűleg a Léleklyuk-barlang 
is ilyen menedék lehetett.

A másik dátum 1944. És milyen érdekes a sors! Szintén ősz 
volt. 1944 novemberében két hétig volt heves harcok színte-
re Sály.  A bevonuló orosz –román csapatok Lator felé, északra 

szorították a németeket. A gyakori lövöldözéseknek több civil 
áldozata is volt. A latori Léleklyuk-barlang ismét jó búvóhely-
nek bizonyult. Mintegy 50 asszony, gyermek és idős ember vé-
szelte át itt a harcokat.

 A háború után a barlangot az erdőgazdaság kezdte el hasz-
nálni és teszi ezt a mai napig is. Bejáratát lezárták. Először lo-
vakat tartottak benne, majd facsemetéket és makkot tároltak 
és tárolnak itt a téli időszakban.

 Ma a Vízfő-tanösvény egyik látványossága is a barlang. Ve-
zetővel látogatható. Én is sokszor megfordulok benne – veze-
tő lévén –, s ilyenkor elgondolkodom az egykori rendelteté-
sén. Magam elé képzelem az ősi népeket, akik egykor itt él-
tek. Talán kelták, szkíták, hunok, avarok voltak? Vajon melyi-
kük és mi célból készítette ezt Magyarországon is különleges-
nek számító pince-barlangot? Miért festették be mennyezetét 
vörösre (melynek nyoma több helyütt ma is látható)? Mit tart-
hattak a bevésett vakablakokban és mit rejt a vastag erdei ta-
laj kitöltés, mely az aljzatot mindenütt beborítja?  És végül a 
mese szerint miért éppen „sárkány” a barlang lakója? Számos 
megválaszolatlan kérdés, számos titok, melyre egyszer talán 
fény derül.

 Szívesen ajánlom mindazoknak, akik szeretik a titokzatos 
helyeket, hogy látogassanak el a barlangba, nézzék meg „tá-
tott száját”, mellyel most is nyeli a csapadékot, ugyanúgy, mint 
több száz vagy ezer évvel ezelőtt is. Garantálom, hogy nem 
fognak csalódni.

Stengerné Forgony Éva Andrea

Na, már megint egy útlezárás! Kövesd 
és Szomolya között tíz kutya zárja le az 
országút fél oldalát. Csak nem tüntet-
nek? Drágább lett a kutyatáp?

Ám ahogy araszolva közelebb érek, 
látom, itt egész másról van szó. Itt ép-
pen két kutya szeretkezik, nyolc meg vár 
a sorsára. Jól számolom, közülük egy a 
szuka, kilenc a kan. Akkor éppen a leg-
erősebb kutya… nyugtatta ágaskodó 
hormonjait. A többi meg békésen várt 
a sorára. Egy magyarul is beszélő ku-
tya kíváncsiskodó kérdésemre elmond-
ta, hogy a várakozók listáján ő a kilence-
dik, a többiek mind nagyobb kutyák, és 
azokkal kár lenne újat húzni. Így kivárja 
a végét, hisz mégiscsak jut neki is vala-
mi. Muszáj – tette hozzá –, a hormonok-
nak nem lehet parancsolni. Márpedig 
ilyenkor, tavasszal elemi erővel ágasko-
dik a vágy minden kutyában.

– Azt a kutyafáját! – szaladt ki a szá-
mon sajnálkozva.

– Csak ne sajnáljon maga minket! – 
kérte ki magának az élményhez utolsó-
nak jutó kutya. – Maguk emberek is job-
ban tennék, hogyha inkább szeretkez-
nének, mint gyűlölködve acsarkodnak 
egymással. Én mondom, Szomolyai Blö-
ki, hogy kutya egy lény az ember! Mert 
kutyába se nézi a másikat!

*

Szálkák
Leltár, hónap végén… Ötszáz forint 

maradt a zsebében, meg két kalmopyrin. 

Fogai hiányosak, a gyomra fáj. Rumot 
már nem iszik, csak törkölypálinkát. Ami-
kor részeg, nem érez semmit. – Szerin-
tem én akkor vagyok boldog – mondja 
másnap macskajajosan, s közben előre 
görnyed, mert a gyomra újra nagyon fáj. 

*
A hölgy látott egy gyönyörű blúzt a 

belvárosi divatárubolt kirakatában. A ru-
hadarab látványa szinte a kirakathoz szö-
gezte. Megbabonázta őt a blúz anyaga, 
színe, szabása. Ez nekem készült! – gon-
dolta, majd behunyta a szemét és látta 
magát tündökölni benne. 

Megjegyzem, a blúz nagyon drága 
volt. A hölgy egy ideig habozott is az ár 
miatt, de aztán a vágy csak győzedel-
meskedett benne. Bement a boltba és 
megvette a drága holmit. 

Este, amikor elment a kedvese lakásá-
ra, ezt a blúzt vette magára. A szokottnál 
is jobban akart Jenőnek tetszeni. 

De Jenő nem vette észre a változást, 
következésképp nem mondott semmit. 
A hölgy egy darabig még várt, hogy hát-

ha… De nem. Nem történt semmi. Ekkor 
sóhajtott egyet, és elkezdett vetkőzni. 

Abban a pillanatban megértette, hogy 
miért is vette meg ezt a drága blúzt.

Azért, hogy levethesse.

*
Úgy kellene, pontosabban úgy lenne 

jó írni, ahogyan például Balzac vagy He-
mingway írt. 

De úgy írni képtelenség! Hisz úgy írni 
csak Balzac vagy Hemingway tudott! 

Kénytelen vagyok továbbra is hírlap-
írásból élni. Körmölöm is: ,,idén tavasszal 
újra lesz kutyaoltás Bogácson…”

*
Az élet egy sűrű, sötét erdő. 
Megfigyeltem: egyedül és józanul fél 

benne az ember. 
Embertárra van szüksége… vagy 

kövidinkára.

*
Megtapasztaltam: nagyon sok jó em-

ber él Mezőkövesden. 
De mindenki itt sem jó ember!

*
Maholnap hatvankilencéves leszek. 
Furcsa. Még sohasem voltam ilyen 

öreg!

Hajdu Imre
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Varga Pista,  
az Isten éltessen!

Az irodalom szerelmesének, a kultúra 
tudós-közszolgájának születésnapján…

2016. február 11-én volt 70 éves Dr. 
Cs. Varga István, az ELTE nyugalma-
zott irodalomtörténész professzora. 
A TANÁR! Így, csupa nagybetűvel. 

„Az igazi tanár… lelkipásztor is, aki-
től mindenki elvárja, hogy a reábízott lel-
kekkel törődjék, a kultúra harcosa is, aki-
től mindenki elvárja, hogy a kulturális ha-
ladás érdekében önként és ingyen dolgoz-
zék és végül művész is, aki örökösen gon-
dolatokkal foglalkozik.”

(Mikola Sándor)
Dr. Cs. Varga István a Magyar Iroda-

lomtörténeti Társaság és a Széchenyi 
Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. 
Emellett hosszú ideig volt a Magyar Iro-
dalomtörténeti Társaság Heves Megyei 

Tagozatának elnöke. (Azt már csak mi tesszük hozzá, hogy Varga Pis-
ta kedves barátunk, a bükkaljai irodalmi élet segítő kritikusa, nagy 
pártfogója.)

Irodalomkutató, számos könyve és idegen nyelvű publikációja je-
lent meg. Több magas kitüntetés és díj tulajdonosa. 

Ezen kerek évforduló megünneplésére az egri Városháza Díszter-
mében, 2016. február 12-én közös rendezvényt szervezett: Eger vá-
ros Polgármesteri Hivatala, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyv-
tár, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozata, az 
Egri Fertálymesteri Testület és az egri Ezüstidő Szabadidős Egyesület. 
Az egyesület elnöke Fűrész János úr volt a rendezvény kezdeménye-
zője, főszervezője és moderátora. 

Az eseményt még különlegesebbé az tette, hogy a tanár úr és 
kedves felesége, Marika – ugyanabban az évben, hónapban és na-
pon születtek. Így együtt ünnepelhettük velük a 70. születésnap-
jukat. 

Ez alkalomból ünnepi köszöntőt mondott Habis László, Eger pol-
gármestere, Hámori György, Kapuvár polgármestere, Dr. Gintli Ti-
bor, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke, Prof. Dr. Lőkös Ist-
ván akadémikus, Dr. Babus Antal az MTA könyvtár osztályvezető-
je, Dr. Lukács Zoltán szemináriumi rektor (Győr), Dr. Lengyel Gyu-
la János c. esperes plébános, Kozma Imre atya. Valamint (a teljes-
ség igénye nélkül) Várkonyi György az EFT főkapitánya, Keller Pé-
ter mérnök (Gárdonyi Géza dédunokája), Kaiser László író, költő, a 
Hungarovox Kiadó igazgatója, Dr. Kusper Judit, a MIT Heves Megyei 
Tagozatának elnöke, EKE intézetvezetője, Bacher Katalin tanár, ta-
nítvány, Tóth Imre az egri Református Egyház lelkipásztora, Holló 
József költő. 

Az ünnepélyes, bensőséges hangvételű rendezvényen minden 
felszólaló hosszú életet, erőt, jó egészséget és további kifogyha-
tatlan alkotókedvet kívánt Dr. Cs. Varga István professzor úrnak. 

Az alkalom állófogadással zárult. 
Holló József

Dr. Varga István Bükkalja 
irodalmának is nagy 

pártfogója

Holló József

Gondolatok  
egy misszionáriushoz 

 Dr. Cs. Varga Istvánnak 

1.
Mint vállra vett tarisznyát viszed hetven éved. 
S a mögötted lemaradt idő távolán 
visszalesve látod – az elmosódó képek 
féltenivalóid hozzák lépted után. 

2.
Az alkalom ajtaján zörgetek most hozzád.
S a gondolat agyamban, mint az oldott kéve 
szétomlik zizzenve. Képzeletem dadog 
a szólni vágyó szándék önkívületébe’. 

Zavarban vagyok: mit mondhat el egy vers?
Mely a rímek lángján egy szikrát fellobogtat
abból, aki vagy – ki az irodalmi térben 
fáklyavivőként jársz, bár magad is fáklya vagy…

Mit mondhat el szavam a volt Bencés-diákról?
Ki az Ars Sacra-val egykor eljegyezte magát 
egy életre szóló tiszta szerelemre. 
… ami pont annyi kínt adott, amennyi álmodást. 

És befoghatatlan, szabad madár lelked 
azóta így csapong – ha kell szembeszélben.
Mert korok és érák hatásai közt se 
tudtál másban hinni: csak az igazban, a szépben. 

S kicsorduló szívvel hányszor érezted azt, 
a közeg melyben élsz, rád szűkül cellaként. 
Te a mindenséggel méred magad, mint a költő:
szent anyanyelvedhez szegődött szolgaként. 

Míg a késztető tudásvágy, már bölcsességgé érve 
megnyílt tudatokba plántál maradandót. 
Ismerve a titkot, hogy a romlatlan diákszív 
ösztönén és vágyán a szépből épít pallót. 

Az érzéseinket soha nem köthetik gúzsba! 
Azt sem tilthatják meg, hogy teremjen a határ 
és az ember éhe kenyeret álmodjon –
az aranysárgára ért kalászok sóhaján. 

Bár nyaraid színét már hetven tél szürkíti,
de töretlen csimpaszkodsz oldozó hitedbe:
hogy a reménységen túl és a lemondáson innen 
– majd léted ítéletét rábízhasd Istenre. 

Soli Deo Gloria! Ismétled annyiszor. 
Mert az égi kegyelem több e földi értékrendnél!
S mint a Szép, a Jó, az Igaz vándorapostola 
a maradandóságból már egy maréknyit elcsentél…

3. 
Száz évig élj! S érd fel álmod horizontját!
Tűzd a gondolatot vállaidra szárnynak!
Szállj! Alkoss! Járd a missziósok útját 
és adj szavaddal reményt e csalódott Világnak!
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Laboda Kálmán

Két életút

Ki volt Örs vezér?

   Különböző forrásokban Eurs, Örös 
úr, Örs úr, Őrs vezér, Őrsur, Ursur, Ursuur, 
Ürs, Werusur. Az Őrs név ótörök eredetű, 
jelentése férfi, az úr utótag, vezér, törzs-
fő jelentéssel bír. Örs vezér pedig, ha 
másért nem, a róla elnevezett budapes-
ti tér miatt ismerős. Nem sokat tudunk 
róla, azt is egy kétes hitelű osztrák króni-
kás, Ortilo de Lilienfeld feljegyzéséből. A 
krónikás szerint Örs vezér az augsburgi 
csatát követően, 955 után kemény kéz-
zel bánt a mai Ausztria területének la-
kóival. Utána már a békés hajlamú Géza 
nagyfejedelem következett.1  A Kárpát-
medencébe 29 település őrzi emlékét. 

Mindenki tudja a hét vezér nevét:
Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Tö-

hötöm.
De nézzük a különböző forrásokat is:
Árpád, Szabolcs, Gyula, Örs, Kund, Lél, 

Bulcsú  – olvasható Kézai Simonnál (1283)
Árpád, Szabolcs, Kurszán, Ete, Lél, 

Huba, Harka. (Őrsur kunok vezére.) – írja 
Anonymus  (1300 )

Árpád, Szabolcs, Gyula, Kund, Lél, 
Vérbulcsú, Örs. – áll a Képes krónikában 
(1360)

Árpád, Szabolcs, Gyula, Ürs, Lejl, Kend, 

Bulcsú – ezt meg Mahmud Tedzsümán  
vetette papírra (1550)

(M. Tedzsumán I. Szulejmán szultán 
bajor származású tolmácsa, diplomatá-
ja saját állítása szerint 1543-ban, a Szé-
kesfehérvári királyi könyvtárának elége-
tésekor mentett meg, és fordított le tö-
rök nyelvre „A magyarok története című 
művet”.) 2

Örs vezért több történész a magya-
rokhoz csatlakozott nyolcadik, kabar-ka-
zár törzs főnökeként jelöli meg.

Az Örsúr központja, vára a megye déli 
részén feküdt. A Kézai szerint: A negyedik 
kapitányt Örsnek hívták. Ez, mint mond-
ják, a Sajó vize mellékén ütötte föl sátrait. 

Anonymus, Béla király névtelen jegy-
zője e vidék honfoglalását a következő-
képpen írja le: 

Azután Árpád vezér és nemesei innét 
(t.i. Emőd mellől) elidulván a Nyárád vi-
zéig menve, tábort ütöttek a patakok 
mellett, azon helytől fogva, melyet most 
Kácsnak neveznek, hol is Acsádnak, Örsúr 
Atyjának nagy földet adott és ott azután 
annak a folyónak fejénél várat épített, me-
lyet most Örsúr várának neveznek.

A Révai lexikon szerint Őrs-úr utóda-
inak, a Tiboldoknak központja a Bükk 
déli részén volt a XIV. században. Borsod, 
Szabolcs, Veszprém és Zala megyékben 
36 birtokkal rendelkeztek.

 A birtokok hollétéről, a birtokok el-
adásáról fönnmaradt dokumentumok-
ból tudunk.  Például 1249-ben gömöri, 
1291-ben zalai, 1292-ben hevesi birto-
kok eladásáról értesülünk.  A XV. szá-
zadban már csak Borsodban voltak bir-
tokaik.

Az internetes helytörténeti adatok-
kal alapján, az oklevelekben előfordu-
ló helységneveket, saját kutatásommal 

kiegészítve, készítettem egy térképet 
melyen 51 település szerepel. A borso-
di településeken kívül, bizonyíthatóan 
Tibold birtok volt Tiszaörs, Dormánd, a 
dunántúli Sikátor az erdélyi Királydaróc, 
valamint a székelyföldi Tibot lakói is tőle 
eredeztetik magukat.  

A Tiboldok székhelye Tibolddaróc, 
Kács, Sály, Borsodgeszt volt. Sályban és 
Kácson három vár, egy apátság nyoma-
it hagyták maguk után. A kácsi templom 
egyik kövében ez volt olvasható: „Dux 
Eurs Deo suo 900” ( Eurs vezér az ő iste-
nének 900). 3

 Tibolddarócon, Kandra Kabos, a tér-
ség történetével foglalkozó egri pap, 
még egy Örsvezérről szóló szájhagyo-
mányt is föl tudott jegyezni 1885-ben.

A Tibold család 1659-ben halt ki. Az 
utolsó tagját, Zsigmondot a miskolci 
avasi templomba helyezték örök nyu-
galomba. Latin nyelvű sírköve még az 
1941-felujításkor megvolt, sajnos azóta 
elveszett.

Ki volt Örs vezér? A kérdésre nem tu-
dok, és nem is volt célom megnyugtató 
választ adni, csak fölvetettem.

A forrásokat kritika nélkül egymás-
mellé raktam.

Egy bizonyos Örs a honfoglalás idején a 
jelenlegi borsodi térség egyik legnagyobb 
ura volt. Utódai még sokáig uralták a Bükk 
déli részét. A Tibold család-kihalását köve-
tőn már csak a leányágon folytatódott a 
család, de élnek még közöttünk emberek, 
kiknek ereiben nem kizárt, hogy egy hon-
foglaló vezér vére folyik. 

Karuczka Attila
 1. Földes Péter: Anonymus titkos közlései 1994/ 

www/karuna.hu/

  2. Wikipédia: Tarih-i Üngürüsz

  3. Minerva Felső magyarországi Nemzeti folyó-írás 
3 kötet (1827)

Örsvezér ábrázolás 
a Képes krónikában 

1. (Ateista)
Nagyapámnak
földje volt.
Apámnak háza.
Nekem már csak
egem van.

2. (Vallásos)
Nagyapámnak
földje volt.
Apámnak háza.
Nekem  
egem van.
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Az elrepült hízott libák
Somogyi Dénes

Ez idő tájt Mezőkövesden a keresztle-
vélből az „Istvánt” még úgy olvasták, hogy 
Peta. Ha ez a keresztlevél Szomolyán ke-
rült elolvasásra, akkor Pestának olvasták.

Pesta bátyó tősgyökeres szomolyai la-
kos, aki ebben a faluban látta meg az Is-
ten szép világát. Az első ránézésre akár 
lükének is volt mondható. Nem beszél-
ve arról, ha ezt az első ránézést egy tanult 
ember ejti meg. 

De, hol voltak még ekkor, ezen a kör-
nyéken olyan tanult emberek, akiket en-
nél az egyszerű parasztembernél rava-
szabb észjárással áldott volna meg a Te-
remtő. Bizony messze jártak a falunk-
nak még a tájékától is.  Az adóvégrehaj-
tó, vagy finánc nem teketóriázott sokat, 
amikor a pipázó, vagy éppenséggel ciga-
rettázó embert meglátta. Első látásra azt 
mondta rá, hogy ez az ember nemcsak 
lüke, de leginkább egy buta parasztra ha-
sonlít.

Pedig soha sem szabad túl korán meg-
állapítani senkiről semmit, főleg azt, hogy 
buta, mert utóbb még az ítélkezőről de-
rülhet ki, neki nincsen meg az összes ke-
reke. Esetleg vállon felül jóval gyengébb, 
mint Pesta bátyó, akinek szőrös és ravasz 
ábrázatában, hol a pipa füstölög, hol a 
csavart cigaretta, amit minden esetben 
feketén termelt dohányból csavargat a 
bütykös újaival. Bizony, a szájában füstöl-
gő dohány eredetére, nagyon sok finánc 
kíváncsi lenne, attól függetlenül, hogy 
pipában, vagy cigarettában füstöli-e az 
orrát. Mintha ez az egész füstölés, csak 
azért történne, hogy dús bajuszát ilyen-
formán tartósítsa. 

Az öreg szeme ravaszkásan mosolyog, 
a rövidszárú, feketecseresznyével ékesí-
tett kalapja alól, miközben azon töri a fe-
jét, hogy miképpen járjon túl az adóvég-
rehajtók, a fináncok, csendőrök eszén, 
akik állandóan azon settenkednek, hogy 
valamiképpen elvegyék tőle azt a keve-
set, amit a gyéren termő földjén megter-
mel. Nem volt ez a fejtörés könnyű fel-
adat számára a második világháborút kö-
vető időkben. 

Mivelhogy valamivel mindig füstöl-
gött, a bacilusok messze elkerülték, an-
nak ellenére, hogy igen ritkán borot-
válkozott, és nem nagyon pocsékolta a 
szappant, amit Borcsa mama – élete pár-

ja – házilagosan készített, főzött időnként 
az elhullott állatokból. 

Szereti a pálinkát, sört, és persze meg-
issza a jó bort. Megissza ő a rosszat is, ha 
már szomjúhozik valami szeszesitalra. Az 
igaz, mások sem vetették meg ezen ita-
loknak élvezetét a faluban. Ezért alakult 
meg a RÉDOSZ {Részeg Disznók Orszá-
gos Szövetsége} helyi szervezete, amely-
nek demokratikusan megválasztott elnö-
ke Pesta bátyó lett. 

Amennyire nem szerette azokat, akik 
mindig arra törekedtek, hogy elvegyenek 
tőle valamit, annál inkább szerette élete 
párját és két lányát, kiknél szebbet nem 
igen lehetett találni a faluban, de még a 
környékén sem. Ők is viszont szerették. 

Most, amikor közeledett a húsvét, Bor-
csa mama ekképpen szólt élete párjához:

– Hallod-e Pesta!? Jó lenne már ezek-
nek az eladó lányoknak, valamilyen szép 
szoknya, erre a nagy ünnepre!

– Van-e rá pénzed, vagy azt gondolod, 
hogy neked ingyen adják a boltban? – 
kérdezte, miközben pipája most is a szá-
jában füstölgött, úgy eregetve a füstöt, 
mintahogyan házának kéménye eregeti, 
amikor nedves fával tüzel. 

– Ott van az ólban két hízott liba! Elvi-
hetnéd az egri piacra holnap hajnalban. 
Én meg holnapután Mezőkövesden meg-
veszem a szoknyának való anyagot. Nem 

semmiért tömtem a libákat, hanem azért, 
hogy ezeknek a lányoknak szép szoknyá-
juk legyen az ünnepre! – mutatott lányai-
ra Borcsa mama, akik a frissen mosott ru-
hákat teregették a gallyakból font, rácsos 
kerítésre, hogy a tavaszi szellő tovavigye 
belőlük a nem kívánt nedvességet. 

– Ha csak ez a kívánságod, akkor reggel 
elviszem – mondta az öreg, akinek már-
is ez jutott eszébe; legutóbb is, milyen fi-
nom sört kortyolgattam a Szarvas téri 
vendéglőben, amikor a piacon jártam. 

Amint ily módon egyetértettek, Pes ta 
bátyó neki támasztotta a sok vihart meg-
élt létráját a padlásfeljárónak, majd on-
nan lehozta a legnagyobb vékás hátyiját, 
és egy lapos kosarat.

A kosarat rákötözte a hátyi tetejére, 
szalmát tett bele, nehogy a libák elunják 
magukat a kemény, kényelmetlen kosár-
ban, az Eger városáig tartó zötyögős föld-
úton, melyet majd az öreg, gyalogolástól 
imbolygó hátán kell megtenniük. 

Amikor elkészült, már a Nap lebukó-
ban volt a Nagyvölgy tető mögött, ezért 
megnyalogatta még a boros üveget és 
közben pipájára rágyújtott, majd pipázás 
után álomra hajtotta fejét a reggeli nagy-
út előtt. 

Még a hajnali pirkadás odébb volt, 
amikor Borcsa mama nekifogott a libák 
töméséhez. Nem tudni ezt miért tette. 
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Azért-e, hogy éhen ne pusztuljanak a pi-
acig tartó kétórás úton, vagy azért, hogy 
a libákba tömött kukorica is a libák súlyát 
növelje. Annyi bizonyos, hogy alig húsz 
perc multával, a folyton gágogó szár-
nyasai, akaratuktól függetlenül, jóllakot-
tan szuszogtak a lapos kosárban, amelyet 
vékás hátyijának tetejére az öreg, már az 
előző este rákötözött. 

Az már csak természetes, hogy a szár-
nyasai lábát jó erősen a kosárhoz kötöt-
te. Nem azért, mintha attól kellett volna 
félnie, hogy elrepülnek, hiszen hízott li-
bák általában nem szoktak repülgetni 
még akkor sem, ha erre lehetőség nyílik. 
Az ő hátáról egyáltalán nem nyílt ilyesfé-
le lehetőségük. Így aztán békésen tűrték, 
amint elindult velük a Vásáros hegyen ki-
felé a faluból, Eger város piacára. 

A hegy tetején már hangokat hallott, 
ami azoktól eredt, akik útitársra vártak a 
városig tartó, gyalogosan megtett útra. 
Itt csatlakoztak hozzájuk a bogácsi gya-
logosok is, akik szintén az árúikat akarták 
eladni a város piacán. 

Bizony, a háború utáni időkben, még 
sokáig nem volt tanácsos, hogy egy-két 
ember induljon el ezen az úton, a sűrű 
erdő rengetegén keresztül. Soha nem le-
hetett tudni, hol, és mikor állják el útját 
gyilkos rablók. 

Az útitársak szintén hátukra kötött por-
tékájukkal igyekeztek a város piacára. 
Megörültek, amikor Pesta bátyót ismer-
ték fel az erősebben megszívott pipája 
parazsának fényénél. Hiszen ő nagy mó-
kamester, sok viccel a tarsolyában. 

A kétórás cipekedő út is elviselhetőbb, 
ha van olyan a csapatban, aki különböző 
történeteivel szórakoztatja az útitársait. 
Nem is beszélve arról, ha azok a történe-
tek azokról a fináncokról és adóvégrehaj-
tókról szóltak, akiket ő tett lóvá az utób-
bi időkben, kik másokat is megnyomor-
gattak. 

Ilyen történeteket mindenki szívesen 
hallgatott, már csak azért is, mert a falu-
ban kevesen laktak olyanok, akinek még 
nem volt dolga ezekkel a közemberekkel. 
Legfeljebb egynéhány spion az, kiknek a 
fentebb említett közemberektől az volt a 
megbízatásuk, hogy leskelődjenek, fülel-
jenek a faluban, éjjel és nappal egyaránt, 
olyanok után, akik nem restek a törvényt 
megszegni. 

Nem azt kellett figyelniük, hogy a szál-
ló vadgalamb miképpen száll a völgy-
ben fekvő falu felett nappal, és persze éj-
jel meg a bagoly, vagy a denevér. Sokkal 
inkább azt, kinek van dohánya, vagy éjjel 

hol kondulnak meg a pálinkafőző üstök. 
A cefreillatot kinek a portájáról hozza az 
éjszakai szellő, akár nyáron, akár télen il-
latosítsa meg a levegőt. 

Ő ezekről a dolgokról nagyon sokat tu-
dott és mesélt útitársainak, a város piaca 
felé vezető meredek, erdei ösvényen ha-
ladva. 

Nem lehet csodálkozni azon sem, ha 
a derűs elbeszélések mellett, azt vet-
ték észre, hogy már a Lánytónál halad-
nak. Majd egy kis idő multán, már a Mész 
völgy gyéren csergedező patakjába ra-
kott lapos köveken lépdelnek át, és ha-
marosan a Kiskúthoz érnek, ahol minden 
gyalogos egy kis pihenőt szokott tartani 
emberemlékezet óta. 

Vagy azért, hogy a hátáról hátyiját le-
vetve megpihenjen, vagy azért, hogy 
melegebb napokon a szomjúságát csilla-
pítsa, a forrás hűs vizéből. 

Leoldozta hátáról hátyiját, a libák ko-
sarával együtt, hiszen azok már amúgy is 
olyan gágogásba kezdtek, mintha tuda-
tában lennének, hogy ez az útirány a vá-
góhíd felé vezet. Ők ezt nem tudták, így 
nem azért gágogtak, hanem azért, mert 
Borcsa mama hajnali kukoricatömésé-
re ugyancsak megszomjaztak. Az eddig 
cipekedő gazdájuk ezzel tisztában volt, 
ezért a kút mellett eldobott, a zománcá-
tól már korábban megszabadított, rossz 
lábassal vizet merítve, megitatta őket. 
Erre aztán abbahagyták az előbbi gágo-
gást és miután az útitársak szintén elké-
szültek, folytatták útjukat a bogácsi úti-
társakkal az Almagyar domb irányába. 

A dombra felérve, a város fényei már 
látszottak. 

A megtett útra visszatekintve láthatták, 
kelet felől igen halványan pirkadni kezd. 
Ezért igyekeztek, hogy mielőbb a város 
piacára érjenek. 

Amikor a Rozália temetőhöz értek, a 
gyalogút apró köveit már jól látták lábuk 
alatt. Pesta bátyó innen már olyan közel 
érezte a szarvastéri vendéglőt, hogy nye-
lőcsöve olyan mozgásba kezdett, mintha 
máris a finom csapolt sört kortyolgatná. 

Ezért aztán nem teketóriázott sokáig, 
hanem útitársaitól elköszönve, vendéglő 
felé lépdelt sebes iramban, ők meg foly-
tatták útjukat a dobótéri piac felé. 

A szélesre nyitott ajtón keresztül lépett 
be a vendéglőbe, miközben illemtudó fa-
lusi emberhez méltón, köszönt a bentiek-
nek:

– Adjon az Isten jó reggelt! Egészsé-
gükre az éjszakai nyugodalom! 

Válasz azonban nem jött köszönésé-
re. Sőt, a vendéglős lesújtó szemekkel fi-
gyelte, amint a libákkal megrakottan be-
ténfergett, majd megáll a pult előtt. 

Az első gondolata az volt, hogy most és 
azonnal kitessékeli ezt a buta falusi em-
bert, aki nem átall libástól vendéglőbe 
berontani. 

Bizony, ezek a libák elég kiszámíthatat-
lanok, már ami a hátsó fertályukat illeti. 
Összerondíthatják az ő szép vendéglőjét. 

A másik gondolata már a pénz körül 
forgott:

– Majd csak nem történik semmi baj, 
hiszen bekapja azt a kis italát és máris siet 
a piac felé. Aki pedig siet, azt sem nézi 
tele mérték-e a poharát, hanem bekapja 
és elrohan. Ezek hozzák az ő igazi hasz-
nát – gondolta a kapzsi kocsmáros és ez-
után barátságosabb arcot varázsolva ma-
gának, kérdezte:

– Mit parancsol a bácsi?
Az öreg erre kivette szájából a füstölgő 

pipáját, és úgy mondta:
– Nem parancsolok én semmit, csak 

egy korsó sört kérnék az úrtól, ha lehet-
ne. 

– Már hogyne lehetne! – szólt, majd 
csap alá tette az üres üvegkorsót és csa-
pot megnyitotta úgy, hogy a sör jobban 
habzott, mint otthon a Borcsa mama szó-
dás vize, amikor a Kánya patakban mossa 
időnként a ruhákat. 

A fehér hab gyorsan betöltötte a korsó 
teljes öblösségét, majd kezdett annak ol-
dalán kifolyni a pultra, jelezve annak, aki 
még ezt nem vette volna észre, hogy tel-
ve van. Ezután a csapos keményen pultra 
tette, és ezt mondta:

– Tessék! Nyolcvan fillér!
Az öreg nem kezdett el kapdosni ezek-

re a szavakra, hanem beletúrt vászon-
nadrágja zsebébe és onnan az apró pén-
zét kikotorta, majd hatvan fillért szép las-
san kiszámolt a pultra.

Eközben rápillantott a sörére, amely 
ekkorára alig egy ujjnyi vastagságban, a 
korábbi, bőséges hab alatt még mindig 
mozgott. 

A csapos megszámolta a pénzt, majd 
értetlenül mondta:

– Ez nincsen annyi! Ez csak hatvan fillér!
– Ez sincsen! – mondta a sörös korsó-

ra mutatva, amelyben ez időre a habbu-
borékok szépen elpattogtak, és láthatóvá 
tették a vékony rétegben eddig megbújt 
söröcskét. 

(Folytatás a 22. oldalon)
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A csapos nem szólt semmit, hanem 
most már lassú folyással telemérte a kor-
sót, mire az öreg még húsz fillért a pult-
ra tett, majd igyekezett meginni, nehogy 
még valaki megigya előle. Miután az 
utolsó cseppet is felhörpintette, köszö-
nés nélkül az ajtó felé indult, majd az aj-
tóból visszafordulva, ezt mormolta:

– A nyavalya törjön ki benneteket! 
A gúnár liba, mintha érezte volna, hogy 

gazdáját itt sérelem érte, egyet sercin-
tett fenekéből az ajtó üvegére. Szerencse, 
hogy a vendéglős még nem jött helyre 
abbéli ámulatából, hogy egy butának ki-
néző paraszt embert, ezúttal miért nem 
tudott meglopni. 

Mire észhez tért igazából, a bátyó már 
a macskaköves Almagyar utcán lépke-
dett terhével, az emberektől nyüzsgő Do-
bótéri piac irányába. 

Azok a buta libák pedig, akik lerondí-
tották a vendéglő ajtajának üvegét, egy-
re inkább türelmetlenkedtek szűkre sza-
bott kosárban. 

Hogyne türelmetlenkedtek volna, ami-
kor még kora hajnalban összekötözte lá-
bukat gazdájuk, nehogy az erdő sűrűjé-
ben a kosárból kilépjenek. Ezért aztán 
egyre türelmetlenebbül viselték helyze-
tüket, amit igen hangos gágogással je-
leztek. 

Sőt, a gúnár liba nem volt arra sem rest, 
hogy a piac közeledtével az egyre sűrű-
södő tömegből, valakit időnként kiválasz-
szon, hogy annak karját, vagy fülcimpáját 
megcsipdesse. Az történt, hogy az egyik 
járó-kelő dühösen fordult a libákat cipe-
lő emberhez:

– Miért nem vigyáz a libáira? Nem látja, 
hogy mindenkit megtámadnak? 

– Maga is támadna, ha úgy meg len-
ne kötözve a lába, mint a libáké! Külön-
ben is, mit vár az ilyen buta, falusi libák-
tól, akik már a nyakukon érzik a kés élét?  
– válaszolta a zsörtölődő úriasszonynak, 
aki legjobbnak látta arrébb húzódni et-
től a fura embertől, és csipkelődő libáitól. 

Az öreg pedig, sodort egy cigarettát a 
fináncok által tiltott dohányából, és most 
ebből eregetve a füstöt, érte el a Dobó 
téri piacot. Így aztán az öregre azt sem 
lehetett ráfogni, hogy pipázik, meg azt 
sem, hogy cigarettázik, mert mind ket-
tőt egyformán gyakorolta. Mintha ezzel 
is a fináncokat akarná bosszantani; telik 
pipázni, és telik cigarettázni is a feketé-
nek mondott dohányából, ha erre éppen 
kedve szottyan. Amikor végre a piacra 

ért, lekötözte hátáról az eddig cipelt ter-
hét, és lerakta a földre az egyik kofa asz-
tala mellé.

A kosárból úgy csüngött mindenfelé a 
szalma, mint gólyafészekből a mindenfé-
le gallyak csüngnek. Amin nem lehet cso-
dálkozni, hiszen hosszú út alatt a libák 
mindig mocorogtak. 

Az idő már hat órán túl volt, amit a két-
tornyú templom órája mutatott. De, ha 
még nem mutatta volna is, a vár irányá-
ból Dobó térre bekukkantó Nap bágyadt 
sugarai erről tanúskodtak. 

Húsvét előtt bizony nem olyan erős 
még annak sugara. Még a déli órákban 
sem! Így kora reggel, meg aztán főleg 
nem. 

 A piacon már nyüzsögtek az emberek. 
Egyik felük azért, hogy minél olcsóbban 
vásárolja meg azt, amit venni akar, másik 
felük azért, hogy minél több pénzt kap-
jon a piacra hozott áruért. 

A tejes kofák, zöldséges kofák, és min-
den árus, fennhangon dicsérte, kínálta az 
áruit, amely szerint az övékénél jobbat, 
szebbet és olcsóbbat, sehol máshol nem 
lehet találni. 

A földre helyezett libái előtt megáll-
tak a venni szándékozók, és vizsgálgat-
ták, nézegették. Volt is mit nézni rajtuk. 
Borcsa mama gondos ápolása meglát-
szott rajtuk. Első ránézésre látszott, sú-
lyuk egyenként a hét-nyolc kilót is eléri. 

– Hogy adja ezt a libát? – kérdezte egyi-
kük és rámutatott a nagyobb gúnár libá-
ra. 

– Hát, azt nyolcvan forintnál alább nem 
adom!–mondta és ennek bizonyságául a 
kalapját hátrább lökte a tarkójára. 

– Az, bizony sok, nagyon sok! – jelen-
tette ki az úriasan öltözött, szép ruhás 
asszonyság, aki szépen be volt púderoz-
va, olyan pipacs színűre, mint a Kaptárrét 
nyáron lenni szokott. Ennél fogva, Borcsa 
mamánál kellemesebb illatok terjeng-
tek körülötte, azt azonban nem lehete-
tett tudni, hogy szebb-e, mert a sok pú-
der mindent eltakart. 

– A nagyságos asszony nem tudja mi-
lyen finom kukoricával lett ez hizlalva. 
Nem lett ettől sajnálva semmi finom-
ság, azért ilyen kövér. Nincsen az a liba, 
amelyiknek ennél finomabb mája lenne. 
– mondta, miközben hosszú bajuszát pö-
dörgette, mint mindig, amikor meg akart 
győzni valakit az igazáról. 

A nagyságosnak titulált asszony, elég 
meggyőzőnek találta Pesta bátyó érveit, 
ezért tüzetesebben kezdte vizsgálgatni a 

gúnarat, amelynek nem volt szimpatikus 
leendő gazdája eddig sem, most hogy 
kezdett hozzá nyúlkálni, még úgy sem. 

– Öreg már ez bizonyára! Az ilyen libá-
nak a húsa nagyon rágós! – mondta, és 
a liba szárnyait kezdte emelgetni, hogy 
megnézze, milyen zsírpárnát gyűjtött 
össze Borcsa mama tömögetései nyo-
mán. Ez bizony nem tetszett az egyéb-
ként is harcias gúnárnak és a piros, vas-
kos csőrével a nagyságos asszony kör-
mére olyat koppintott, hogy az ijedten 
szisszent fel:

– Jaj! Oda van a szép körmöm! Amint 
ezt mondta, szájába kapta az ujját és 
gyorsan szívogatta. Bekapta volna ő fáj-
dalmában még akkor is, ha libapiszok 
látszana rajta. De a berepedt körmön 
már ez sem segített, majd sírós hangján 
kiabálta:

– Minek kell a piacra ilyen vadlibát 
hozni, amelyik még a piacot is széjjelza-
varhatja!? 

Erre a siralmas beszédre, az öregnek, 
először csak szeme nevetett, majd olyan 
hahotázásban tört ki, hogy a sovány 
hasa úgy hullámzott, mint nyaranta a 
búzatenger és kezével térdét csapdosta. 

Erre aztán nagyságos asszony úgy 
megsértődött, hogy egyenesen szemé-
be kiáltotta, mindenki füle hallatára:

– Neveletlen paraszt! Majd elrohant. 
Ő még utána kiáltotta: 
– A rossz törjön ki! Ezt azonban az el-

rohanó nagyságos asszony vagy hallot-
ta, vagy sem. Még javában derült a tör-
ténteken, amikor újabb kérője akadt a 
gúnárlibának:

– Hogy ennek a libának az ára? Ekko-
rára az öreg némi komolyságot varázsolt 
szőrös ábrázatára és válaszolt:

– Nem adom drágán, ezt a szép libát, 
78 forintért a magáé! 

– Adja 75-ért, és elviszem! 
– Tudja mit gondoltam? 76-ért a ma-

gáé, mivel ma ilyen jó kedvem van, és rá-
adásul ilyen szépasszony kéri tőlem. 

Az asszony látta rajta, hogy valóban jó 
kedve van. Még az előbb történt esemé-
nyek miatt volt mindez, de ő azt nem lát-
hatta, ezért megkérdezte:

– Gyakran van jó kedve?
– Nem, csak amikor jókedvre deríte-

nek. 
A vevő nem kíváncsiskodott tovább, 

hanem lefizette a kért forintokat, majd 
egyik kezével a liba fejét fogta meg, a má-
sik kezével a hasa alá fogott és vitte ma-

(Folytatás a 21. oldalról)
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gával. Ő már okosabban tette az előző 
vevőnél, amikor a fejét fogta meg először. 

Nem kellett sokáig várnia a másik vevő-
re sem, aki egy rövid alku után, az öreg 
kérges markába fizette a 70 forintot és 
így a második libán is túladott. Egy órá-
nyi idő alig telt el, amikor befejezte a pi-
aci dolgát. 

Ezt a pénzt is a térdéig lenyúló nadrág 
zsebébe süllyesztette, a gúnár liba ára 
mellé. 

Ekkor jött rá, hogy a szarvas téri ven-
déglő söre után bizony már kiszáradt 
a torka – azaz valamit inni kellene. Ko-
sarából kiöntötte a szalmát, és ismét 
hátyijának tetejére téve, elindult kocsmát 
keresni, zsebében lévő pénzzel, a libák 
árával, és még néhány fillérrel, ami koráb-
bi költekezéséből a zsebében maradt. 

A piacon ugyan még zsongott a tö-
meg, mint kaptárban a méhkas, őt azon-
ban mindez már nem érdekelte, hiszen 
egyre jobban izgatta, hogy a libák eladá-
sát meg kell ünnepelni. 

Az bizony igaz, ha nem sikerül eladnia, 
cipelhetné most vissza Szomolyára, azon 
az úton, amelyiken a városba érkezett. 

Ne kívánjon senki ilyen rosszat még ha-
ragosának sem! Pesta bátyónak meg fő-
leg ne. 

Nem volt ő olyan rossz ember senki-
hez, hogy ezt a nehéz cipekedést bárki 
kívánhatná neki. 

Nem volt ő rossz a hivatalos emberek-
hez sem. 

Nem kellett volna mindig sarkában len-
niük. Hogy az adóvégrehajtókat, finánco-
kat, rendőröket, csendőröket olykor lóvá 
tette? Az sem az ő bűne.

És az sem kellett volna, hogy a spionok 
legkisebb bejelentésére, rögtön vadásza-
tot intézzenek ellene, és persze mások el-
len is. 

Már 11 órát elütötte a piactéri kéttor-
nyú templom órája, amikor Minaret köze-
lében az első kocsmára rábukkant. Most 
nem sört kért, hanem valami jobb italra 
vágyott. 

– Mit kér bácsi? 

– Valami jófajta vörös bor kellene, vagy 
két deci! – mondta és arra gondolt, kós-
tolónak ennyi elég. A többit csak a kósto-
ló után szabad kérni, nehogy valami gug-
golós bort tegyenek eléje, mint otthon 
Lojzi sógor. Ezt az embert már mindenki 
ismerte a faluban, de főleg a borát. 

Aki csak egyszer ivott belőle, utána csak 
guggolva ment el az ablaka előtt, nehogy 

a sógor észrevegye és behívja egy pohár-
kára. Akik ittak valaha belőle, azok mind 
azt vallották, nem olyan rossz csak a sava-
nyú babfőzelékben lenne a helye, ameny-
nyiben abból hiányozna az ecet. Az ízle-
lés után gyorsan lenyelte, és úgy látszott 
meg van elégedve minőségével, mert 
újabb két decit kért.

Eddig sem lehetett ráfogni, hogy ő 
olyan ember, mint ki a savanyú uborkát 
szereti szopogatni, és attól állandóan 
rosszkedvű. 

A ravaszkás szemei inkább mosolyog-
tak, mint nem. 

Nem azért mosolygott, mintha neki 
lenne a legtöbb földje faluban, vagy na-
gyon gazdag lányt vett volna feleségül, 
annak idején. Ilyen volt a természete. Az 
is lehet, hogy az ő vagyoni helyzetében, 
némely jelenleg gazdag ember, bánatá-
ban eszét vesztené. 

Mint a jó mókamesterek általában, ő 
is vidám természetű volt, és azt kereste, 
min lehet nevetni. Nem azt, hogy mi az, 
amin egy kicsikét sírhatna, és környezeté-
ből az iránta való sajnálkozásokat kicsal-
hatná. 

Ahogy a második két deci borát felhör-
pintette, már nem csak a szemei moso-
lyogtak, hanem a szája is szélesebbre hú-
zódott, és kedvet kapott az újabb kettő 
deci borhoz. 

Amikor azt is megitta, érezte azt, hogy 
lábának ereiben bővebben csordogál 
vér, azaz, nem vetné meg a táncot sem, 
amennyiben egy kis zene is ritmust adná 
hozzá. De mivel zene most még nem volt, 
az ujjait kezdte el pattogtatni, majd füty-
tyentgetett, végül nótába kezdett:

„Végig mentem a szomolyai főutcán, 
Betekintve a kis angyalom ablakán, 
Éppen akkor vetette fel az ágyát, 
Háromágú rozmaringgal seperte fel szo-

báját”
Aztán egy másikba kezdett:

„Víg Szomolyán végig, végig, végig, 
Minden kis kapuban rózsa nyílik, 
Minden kis kapuban kettő-három, 
Csak az enyém hervadt el a nyáron. „

Amikor ezt eldalolta, már hallgatósága 
is került, és pedig egyre több. 

Egy negyed óra multán egy cigány nyi-
tott be kopottas hegedűjével, és az öreg 
elé állt, próbálta eltalálni Pesta bátyó által 
diktált ritmust. 

Még nagyobb igyekezettel huzigál-
ta hegedűjén a vonót, amikor azt vet-
te észre, hogy az öregnél–a papír ban-

kók között–még egy piros százas is ott la-
pul. Pesta bátyó újabb italt kért, de most 
már hallgatósága részére is. A potyaitalra 
ugyancsak elszaporodtak, mintha a pat-
kány lyukból zavarta volna ki őket valaki 
a kocsma belsejébe. 

Az amúgy is vidám bátyó kedve eddig 
sem volt rossz, ám ezután még jobb lett. 
Úgy érezte elérkezett az ideje annak, ami-
kor a cigánynak egy határozott kérdést 
tegyen fel:

– Ismered azt a nótát, hogy: 
„Szomolyára két úton kell be menni”

– Már hogyne ismerném! Nagyon sok 
szomolyai embernek bazseváltam én 
már ezt a nótát!–jelentette ki a hegedű-
művész, ami lehetett igaz is, meg nem is. 

A kocsmáros mindenesetre, felkészül-
ve a vendége tartós maradására, hátyiját 
és kosarát a mellékhelyiségbe vitte, aki 
szerinte nem azonnal indul el az erdei ös-
vényen falujába. 

Meg kell említeni, mindez nagyon 
bölcs és előrelátó cselekedet volt részé-
ről. Az elkövetkező órák őt igazolták. 

A cigány hegedűjét igen erősen vál-
lához szorította, majd ujjaival a húrokat 
megpengette, és ezután vonóját huzigál-
ta a hegedű rozsdás, régóta  pihenő húr-
jain. 

Az öreg bátyó pedig belekezdett a nó-
tába:

„Szomolyára két úton kell be menni,
De szeretnék a rózsámmal beszélni,
Télen-nyáron rozmaringos az ablaka,
Jaj de sokat áztam-fáztam alatta.

Kék a kökény, ha megérik fekete,
Én utánam barna legény ne gyere,
Kár volna még engemet férjhez adni,
Rózsa helyett bimbót leszakítani. „

A kocsma közönsége mindannyian a 
szomolyai nótát dalolta. Ezek után, ha va-
laki az ajtó előtt elment, joggal gondol-
hatta azt, hogy esetleg nem is Egerben, 
hanem éppen Szomolyán megy el egy 
kocsma előtt. 

Már régen besötétedett, de kocsmá-
ban még zajlott az élet. Este tíz óra már 
elmúlhatott, amikor a vendégek úgy el-
kezdtek gyérülni, mint Pesta bátyó mély 
zsebében forintjai ez idő tájára megcsap-
pantak. 

Hiába varrta Borcsa mama jó mélyre, 
abból az elgondolásból, hogy nem essen 
ki belőle olyan könnyen a pénz, bizony 
mégis kiesett. 

(Folytatás a 24. oldalon)
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Erre mindenkor van esély, ha zseb 
mélységénél hosszabb karral áldotta 
meg Teremtő a nadrág viselőjét. 

Éjfél felé már akkor sem talált ben-
ne egy fillérnyit sem, ha úgy kifordítot-
ta zsebét, mint Borcsa mama nagy dun-
náját, amikor a pelyhet ürítette ki belő-
le. Legfeljebb dunnába még maradha-
tott egy-két pehely, de zsebében pénz 
már nem. 

Éjfél felé aztán úgy tűntek el új kele-
tű ivócimborái, mint zsebéből a forintjai. 

Ő maga sem volt már beszámítható 
állapotban, mert leesett az asztal alá, és 
ott is maradt hajnalig, a kocsmáros en-
gedelmével. 

Nem tudni, hogy a kocsma ablakán 
besütő Nap sugaraira, vagy az erős fejfá-
jására ébredt-e, de felébredt. Ezután há-
tára kötözte megüresedett hátyiját–te-
tején a kosárral–és elindult Szomolyára 
az erdei gyalogösvényen, a lányainak 
húsvétra szánt szoknyák ára nélkül.

Otthon már lázasan várta az aggódó 
család. 

Minden rosszra gondoltak, hiszen ez 
idő tájt sok csavargó leselkedett a ma-
gányosan hazafelé tartó emberre, hogy 
akár életével együtt, elvegyék tőle, ami-
lye van. 

Háza előtt várták, amikor befordult az 
utcájukba és kínzó fejfájásával együtt, 
célba vette nádfedeles házának kapuját. 

– Jaj-jaj Pestám! Édes uram, hol jártál 
ennyi ideig?–kérdezte Borcsa mama éle-
te párját, tele őszinte aggodalommal, sí-
rásra hajló szájával. 

 – Jaj nekem Borcsa lelkem! Azt hit-
tem, hogy én már soha nem látlak Té-
ged!–mondta mélységes bánattal, aztán 
tovább magyarázkodott:

 – Amikor a Lánytó mellett haladtam, 
még nem volt semmi baj. Amikor azon-
ban a Mész völgyet elértem, megtámad-
tak az éjjeli baglyok–gondolom a libák 
miatt. 

Botommal egyre csak csatároztam, de 
azok nem és nem tágítottak mellőlem. 

Még szerencse, hogy a libák valaho-
gyan kioldották lábukat, és irány neki a 
nagy erdőrengetegnek, majd levegőbe 
emelkedtek, egészen a fák teteje fölé. 
Ez volt az én nagy szerencsém, mert ha 
nem sikerül elrepülni, még engemet is 
meg támadnak, azok a mindenre elszánt 
ragadozók. 

Az Ég boltozata már szürkülni kez-
dett, így aztán láthattam, hogy fehér li-
báim, az Almagyar domb irányába re-
pülnek. A baglyok persze nem sokára el 
maradtak mögöttük, de azért a libák to-
vább repültek a város irányába. 

Én mindjárt arra gondoltam, hogy az 
én Borcsám nemcsak szépen meghiz-
lalta őket, hanem még meg is nevelte, 
mert jó felé repültek, a piac irányába. 
Már az volt az érzésem, hogy azért ne-
velted ilyenre, hogy nekem ne kelljen 
cipekednem velük, amikor saját szár-
nyukon megtehetik ezt a hosszú utat.

Borcsa mama és lányai, kétségbe-
esetten hallgatták, hogy milyen hajszá-
lon múlik néha az emberi élet, majd a 
mama így kiáltott örömében: 

– Nem baj édes párom, csak Téged 
épségben viszont láthatlak! Majd ez-
után az öreg nyakába kapaszkodott és 
úgy sírdogált. 

– De miért nem jöttél haza, ha már a 
libák elrepültek?–kérdezte. 

– Tudod Borcsám! Én arra gondol-
tam, legjobb, ha a libák után megyek, 
és majd csak megtalálom őket valahol. 
Legfeljebb kérdezősködök, nem-e látta 
valaki őket. Akiket kérdeztem, mond-
ták, hogy látták, amint a Minaret fö-
lött elrepült két hízott liba, majd a nagy 
templom irányába tovarepültek. 

Bizony, nem találtam én őket sehol. 
Így aztán bánatomban betértem egy 
kocsmába, hogy igyak valamit, meg az-
tán tovább érdeklődjem. 

Libákat, azonban nem találtam to-
vábbra sem. 

Énrám meg rám esteledett, így meg-
aludtam ott a kocsmában – fejezte be 
magyarázkodását Pesta bátyó.

A lányok húsvéti szoknyáiból viszont 
nem lett semmi sem. A szoknyára való 
pénz úgy elfolyt, mint Kányapatakban a 
víz nap-nap után elfolyik. 

De ezen sem kell aggódni, mert Bor-
csa mamának olyan két szép lánya volt, 
hogy nem lehetett párjukat találni a fa-
luban, de tán még azon túl sem. 

Ilyen szép lányokat még szakadt ru-
hában is szívesen meglocsolják a legé-
nyek. Szakadt ruhában meg nem jár-
tak, mert Borcsa mama arról gondos-
kodott. Így aztán Húsvétkor új ruha nél-
kül is több locsolkodójuk akadt, mint a 
gazdag lányoknak fényes, cicomás ru-
háikban. 

(Folytatás a 23. oldalról)

Fridél Lajos rajza

Dudás Sándor

Elhalkult az 
esteli harangszó 
kukucska Hold vigyáz a nyári estre
kofáskodón, hiszen kövér a teste
s szeme dülled, kíváncsi minden 

árnyra,
és azt reméli, elmúlik magánya

ha rátekint a népies pincesorra,
hol dal terem színes csokorba 

fonva.
Eső esett ma, pára leng a völgyön,
fürdő felett, akár faágon ködmön.

Ám volt idő, mikor mindent 
feledve

sárkányok ültek ázott kőkeresztre,
megfélemlítve mind, aki rebellis.

Legyőzni György jött, és csak 
később Márton,

megosztozva a kettészelt kabáton:
merthát szeretni nem csak jó, de 

kell is!
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Napló, utódaimnak
…de hát, aki este legény, legyen legény 

reggel is! Hajnali 5 órakor elkészültünk, el-
búcsúztunk, és szép csendesen elindultunk 
Balázs Zoli, Simon Béla meg jómagam.

Tíz perc alatt odaértünk. Beszállásol-
tunk. Nagyon jó szállást találtunk a csűr-
ben, a takarmány alatt. Kicsit unalmas volt 
egész nap. Este hazamentünk, megvacso-
ráztunk, és aludni ismét visszamentünk.

Kedden reggelre megszaporodtunk 
négyre, amikor meghallottuk, hogy az oro-
szok áttörték a Tisza vonalát. Szerdán már 
egész közel dörgött az ágyú. Mezőkövesd 
is orosz kézre került. Most már egy kicsit ví-
gabban gondolkoztunk. de nem sokáig, 
mert a csűrből, a már megszokott helyünk-
ről hamarosan ki kellett hurcolkodni, mert 
már nem éreztük magunkat biztonságban. 
Ugyanis a katonák feltörték a csűrt, az álla-
toknak takarmány kellett.

Ezek után az éjjeli szállásunkat a pincé-
ben választottuk ki, ahol talán még jobban 
éreztük magunkat, mint csűrben. De már 
itt csak hárman voltunk, egy pár nap múlva 
meg ketten maradtunk. Már egészen nyu-
godtan voltunk, azt gondoltuk, hogy talán 
már el is felejtkeztek rólunk. Ám szerdán 
este (a következő héten) megint kidobol-

ták, hogy jelentkezni kell, de most már nem 
Mezőkövesden, hanem az iskolában, mert 
már Mezőkövesd orosz kézen volt. És még 
azt is, hogy aki nem jelentkezik, azt főbe lö-
vik vagy felakasztják. Bizony ettől már na-
gyon sokan megijedtek. De azért én úgy 
határoztam, hogy nem megyek el, inkább 
meghalok idehaza, mint Németországban.

Ezek után ismét szállásról kellett gondos-
kodni. Még akkor éjszaka behurcolkodtunk 
egy olyan helyre, ahol már levegőt is alig-
alig kaptunk. Alig volt annyi hely, hogy leül-
jünk. Közben hozták a hírt, hogy mindenki 
jelentkezik, csak éppen mi nem. Hát bizony 
mi is gondolkoztunk erősen, de azért csak 
maradtunk amellett, hogy nem jelentke-
zünk. Délután jöttek a hírrel, hogy jobb lesz, 
ha jelentkezünk mi is, mert megint dobol-
ták, hogy még nem késő. Most már csak-
ugyan elő kellett szedni az eszünket, hogy 
mit csináljunk. Elő is bújtunk, hogy még-
is csak elmegyünk mi is. De amikor előbúj-
tunk, mégis csak meggondoltuk, hogy nem 
megyünk el, így hát ismét visszabújtunk a 
helyünkre.

Akik jelentkeztek, azokat el is hajtották 
Eger felé, délután 4 órakor. Amikor beeste-
ledett, hazamentünk, megvacsoráztunk. 

Akkor éjszaka és a következő nap a ház kö-
rül bujkáltunk. Nem keresett senki. De itt 
nem néztük jónak, így tehát ismét új szál-
lás után kellett nézni. Amit megint csak a 
pincében találtunk meg, de egy idegen pin-
cében, ami még csak gyanús sem lehetett 
senkinek. 

Napközben többször az erdőn vagy a 
szőlőhegyen tartózkodtunk. de estére min-
dig bejöttünk a pincébe, néha haza is men-
tünk. Az asszonyok nagyon gyakran meg-
ijesztettek bennünket, hogy itt vannak a 
csendőrök, s minket akarnak elfogni. És mi 
ilyenkor lapultunk, akár a nyulak. De hála 
istennek, még idáig egyszer sem kerestek!

Ma 1944. november 25-e van. Most a 
front Mezőkövesd, Bogács, Gömbösfalva 
közt és Egertől nyugatra van. Az oroszok 
nagyon lassan haladtak előre. Pedig már 
mi nem bánnánk, ha itt volnának, hogy ne 
kellene bujkálni sokáig, mert már beleun-
tunk.

A leventék közül, akik elmentek, hazajöt-
tek az éjszaka kilencen. Természetes, hogy 
nem szabadságos levéllel, vagy leszerelési 
jeggyel, hanem szökve, mert önkéntesek-
nek nyilvánították őket...

Írta: Pataki Gyula (1925-1950)

Tisztelt Szerkesztő úr!
Kiegészítésként sikerült még néhány érdekes dolgot meg-

tudnom a naplóhoz kapcsolódóan. Az adatokat a nevelőapám, 
Majnár Gyula szolgáltatta, aki a megszökött 9 fiatalember egyi-
ke volt. Ő 1924- ben született, és a múlt hónapban töltötte be a 
92. életévét. (Tudom, hogy jó szellemi állapotban van, de még 
így is meglepett, hogy milyen részletesen emlékszik az elvitel-
ük és szökésük körülményeire. Ezt a történetet, már többször is 
hallottam tőle.) Már egyedüli túlélő a faluban.

1944 őszén, ahogy a naplóban is szerepel, több mint 20 fiatal-
embert vittek el magukkal a németek Noszvajról (az 1926-ban 
és korábban születettek közül), akik „önként” jelentkeztek. Ege-
ren keresztül Tarnaleleszre, egy kiképző táborba vitték őket. El-
mondása szerint 19 ezren voltak a táborban. Ott meg kellett 
nézniük egy német oktatófilmet, és elrettentő példaként végig 
nézették velük egy fiatalember kivégzését, akit elkaptak, mert 
meg akart szökni. Ott kb. egy hétig voltak, ahonnan tovább in-
dultak Istenmezejére. Az út egy részét egymást taposva, futva 
tették meg, mert hírét vették, hogy az oroszok már elfoglalták 
Pétervásárát.

Ezt a nagy zűrzavart kihasználva négyen megbeszélték, hogy 
megszöknek: Majnár Gyula, Pintér Imre, Pintér Lajos és Mátyus 
Gyula. Csatlakozott még hozzájuk: Lukács Gyula, Kaló Gyu-
la, Kónya Zoltán, Szepesi Elemér és Balázs László. (Azok közül, 
akik nem szöktek meg, hárman elestek a Csallóközben). Isten-
mezején, egy szélső háznak a padlásán bújtak el. A padlás tele 
volt aggatva kolbásszal, de nem nyúltak hozzá, bármennyire is 

éhesek voltak. A házigazda (Bíró Sikor Ferenc) mikor megtalálta 
őket, főzetett nekik kolbászos krumplilevest és másnap reggel a 
lánya elvezette őket a bekölcei útra, mert arra volt legbiztonsá-
gosabb a hazajövetel. Közben a tábori csendőrök keresték őket, 
ezért nem az utakon, hanem az erdőn keresztül mentek. Az er-
dőben találkoztak partizánokkal is, akik szintén útba igazították 
őket. Közös erővel még a telefonkábelt is elvágták és a két vé-
gét jó messze húzták egymástól. Eljutottak Szarvaskőig, és on-
nan az egyik társuk - aki ismerős volt a vidéken - vezette tovább 
őket. Mivel november vége, András nap környéke volt, nagyon 
fáztak, még a ruha is rájuk fagyott. Közben egy tisztáson talál-
tak egy vadászházat (Antónia volt a neve), ott voltak takarók, 
sőt a pincében még pálinka is, így felmelegedhettek. Közben az 
orosz repülők állandóan cirkáltak felettük, ezért nem mertek a 
szabadban tüzet rakni.

Felsőtárkányra érve már ismerős volt nekik a táj. A Várhegyen 
keresztül a (hármashatárhegyi elágazásnál) tértek haza. Aki a fa-
luszélén lakott nappal is haza merészkedett, a többiek viszont 
csak éjszaka, mert nem tudták mi a helyzet a faluban. Akkor már 
ott voltak az oroszok.

Az oroszok őket békén hagyták, Viszont a volt katonák közül 
52 embert elvittek „málenykij robotra” (kb. fele oda is veszett). 
Valakinek a sugallatára nekik is „önként” kellett jelentkezniük. 
Egyik környékbeli településen sem történt ilyen eset (a papa 
szerint).

Ezeket sikerült megtudnom.
Vargáné Pataki Valéria
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„Szép gyermekkor, jöjj vissza egy szóra!”

Első gyermekkori élményem úgy 3-4 
éves koromból, hogy a domoszlói bú-
csúban egy kék-sárga színekben tob-
zódó similabdát kaptam. A sok pattog-
tatástól rövidesen cafatokban lógott 
róla a színpompás borítás, el-elszaka-
dozott mozgató gumilelke, már csak öt-
ven, majd tíz centiméter, s használhatat-
lanná vált a kedvenc játék. A második vi-
lágháború utáni években a szülőknek a 
gyermekek betevő falatjáért kellett gür-
cölni, gyermekjátékokra nem jutott pén-
zük. Így inkább kukoricacsutkából, csu-
héból, cérnaspulniból, bogáncsból ké-
szültek a megálmodott babaszobák, ál-
latkák, mégis csodálatos volt az a gyer-
mekkor.

Családunk együtt élt az anyai nagy-
szülőkkel, még nagymama testvérével 
is, akinek férjét megölte a pincében for-
rongó bortól keletkezett mustgáz, így 
minket ő is unokáinak tekintett. Ma is 
vallom, azért volt szép a gyermekkorom, 
mert ebben a meleg, szerető családi fé-
szekben voltunk gyermekek. Nővérem 
hét évvel volt idősebb nálam, rá „kisma-
maként” tekintettem fel.

Látva, milyen szívből sajnálom simi-
labdám pusztulását, a következő év ta-
vaszán káprázatos ajándékkal leptek 
meg, egy fehér pöttyös piros labda sze-
mélyében. Mint egy fényképet, úgy őr-
zöm emlékeimben a ragyogó tűzként 
fénylő pirosát, a belőle kipattanni készü-
lő fehér pöttyöket. Ugrándozott, patto-
gott, röpködött földön, házfalon, kéz-
ből-kézbe a rugalmas, gömbölyű cso-
da. Nem lehetett túl nagy, hiszen egy 
négyéves gyermek ujjai is csaknem át-
érték, éjjel-nappal szorongattam, ki sem 
engedtem kezemből, csak arra az időre, 
mikor jókat játszottunk „szépségemmel”. 
Egy tündöklő tavaszi napon, az utca vé-
gén elterülő vadvirágos rétre kívánkoz-

tunk játszótársaimmal, melynek szélé-
nél csobogott, hatalmas kövek zugaiban 
a vidám patakocska, a Závoza. A friss ta-
vaszi fű között megbújva az ízletes, sa-
vanykás réti sóska kínálgatta magát. Sze-
degettük, kóstolgattuk, egyre messzebb 
csatangolva a gyermekmagasságú nö-
vényzetben.

Hirtelen felrebbentem! Hová tűnt a 
pöttyös labdám? Ijedten nézegettünk 
szét, hajtottuk félre a fűszálakat, sírva ke-
resgéltük, talán még szólítgattuk, hívo-
gattuk is a rengetegnek tűnő, félelme-
tessé vált réten. Örökre elrejtőzött elő-
lem.

Életre szóló bánat járt át, azóta is úgy 
érzem, bármekkora veszteség ért is az 
évek során, soha nem szenvedtem úgy 
tőle, mint első igazi labdám elvesztésé-
től. A csöpp leányka vigasztalhatatlan 
volt, könnyei csorogtak arcocskáján, ver-
senyezve a kicsiny patak folydogálásá-
val.

Búbánatomra hamarosan megszü-
letett a gyógyír két, korai cseresznyé-
vel rogyásig megrakott faág személyé-
ben, melyeket szüleim a Mátra lankáin 
lévő szőlőnkből hoztak vigasztalásom-
ra. A fénylő, ragyogó, egészségtől duzza-
dó, ropogós gyümölcsszemek kóstolá-
sa, csemegézése felvidított, gyorsan ki-
gyógyultam búskomorságomból. Azóta 
is vallom, nincs az a mély gödör, amiből 
nem lehet kimászni, csak meg kell találni 
hozzá azt a bizonyos két ág cseresznyét.

Anyai nagyapám volt a világ legjobb, 
legszeretetreméltóbb embere. Kalapjá-
nak szalagja mellől sohasem hiányzott 
a mezei virág, rozmaring, kakukkfű, me-
lyeknek illata szorosan hozzátartozott a 
szálfatermetű, pödrött bajszú, szép, ma-
gyar emberhez. Nadrágjának zsebéből 
ki nem fogyott a mogyoró, dió, alma, 

melyekkel kedveskedett unokáinak, s 
bűvészként varázsolt elő legnagyobb 
csudálkozásunkra.

Kikerekedett szemmel, szájtátva hall-
gattuk véget nem érő történeteit. Leg-
jobban az I. világháború utáni, orosz fog-
ságban töltött éveiről, valamint amerikai 
útjáról szerettük, ha mesélt. A szibériai 
életről, a negyven fokos hidegről, az er-
dei favágásokról, a medvékről, a kutyák-
ról, amelyek bármilyen kicsik voltak, bát-
ran szembeszálltak a hatalmas állattal. A 
faházakról, ahol az emberek együtt lak-
tak a háziállatokkal, nehogy a dermesztő 
hidegben megfagyjanak, mert a lehelet 
is pillanatok alatt ráfagyott az emberek 
bajuszára, szakállára, ha kiléptek a ház-
ból. A „bárisnyákról”, akik oly nagyon ma-
rasztalták a magyar foglyokat, maradja-
nak velük a fronton elhalt férjük, gyer-
mekeik helyett. A magyar férfiak szin-
te száz százalékban elindultak haza, mi-
kor megtehették. Visszahívták őket az 
otthon maradt, rájuk évekig hűségesen 
váró lányok, asszonyok.

A harmincas évek nagy kivándorlási 
hulláma őt is magával ragadta, hiszen öt 
leány és egy fiú gyermeket nehezen le-
hetett akkoriban eltartani. Mesélt a vég-
telen, hol háborgó, hol mélységesen 
kék, állandóan mozgásban lévő, hátán 
több emeletes hajókat hordó óceánról, 
delfinrajokról, amelyek követték a hajó-
kat, a távolban vízoszlopokat lövellő bál-
nákról. A megpróbáltatásokról, amiken a 
kivándorlók keresztülmentek, a nálunk 
ismeretlen, ésszel fel sem fogható gyár-
óriásokról, de leginkább a sztrájkokról, a 
fegyveres összetűzésekről és arról, hogy 
ő dolgozni ment oda, nem sztrájkolni. 
Őket használták sztrájktörőknek, két tűz 
közé szorultak. Így inkább hazatért, s ha 
szegényesen is, de hazájában élte életét, 
ismerve és gyakorolva a szőlőtermesz-
tés minden csínját-bínját. Megkönnyez-
tük, mikor elcsukló hangon beszélte el 
nyolc éves kisfiának, Józsikának halá-
lát, az akkor rengeteg gyermekáldoza-
tot szedő torokgyík végzett az életvidám 
gyermekkel.

Egy gramofon jött vele a tengerentúl-
ról. Mi gyermekek tátott szájjal bámultuk 
és kihegyezett fülekkel hallgattuk: ho-
gyan is jön ki a hang abból a masinából? 
Újra és újra rátéve a tűt, forgott a lemez, 
szólt a zene: „Egy cica, két cica, száz cica, 
haj! Megfogta az ici-pici egeret.”.

Künn jeges szél zörgeti az óriás diófa ágait, az égen vadlibák raja han-
gos gágogással húzza V betűjét a rongyszürke felhők alatt. Méltóságtelje-
sen, kitárt karokkal fenyőfák feszülnek a szélnek, sűrű fátylakkal hívogat-
ják az idén oly nehezen és ritkán szálló pelyhecskéket, szeretnék magukra 
húzni hófehér bundájukat, feledve a nyár forróságát, élvezni a puha vat-
tatakaró ölelését.

Behúzódva a jó meleg kuckóba, egy kattintás, és a világ „új csodájában”, 
azúrkék hullámok, forr a víz az úszó delfincsoportként száguldó vízilab-
dázók körül, folyik a harc a „gömbölyű” szépségért, testek feszülnek egy-
másnak, emelkednek magasba az erős karok, villámként vágódik a háló-
ba a labda, vetődik a kapus, fröccsen-csattan a víz körötte, röppen újra a 
„golyóbis”. Játék, csak játék: de mily gyönyörű!
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Azon a nyáron újabb élményben volt 
részem. Még nem voltam öt éves, mi-
kor édesanyám nővére és húga meghí-
vott nyaralni Pomázra, ami tudvalévő, 
kicsit messze van szülőfalumtól. Azok-
ban az időkben egy gyermek is bátran 
utazhatott egyedül is buszon, vonaton 
az országban, ezért engem is felültet-
tek Domoszlón a Budapestre menő au-
tóbuszra, megkérték a kalauzt, (mert ak-
koriban a buszokon is kalauzok voltak), 
hogy a végállomásnál kísérjen el és te-
gyen fel a Pomázra menő HÉV-re, ami 
rendben meg is történt. A HÉV kedves 
kalauza le is szállított engem a járműről 
Pomázon. Itt történt aztán, hogy „okos, 
ügyes kislány” voltam, de még csak négy 
éves, megtanultam szépen: „hogy hív-
nak, hol laksz, hogy hívják a szüleidet” 
stb., azt azonban elfelejtettem a nagy 
utazás közepette, hová és kihez me-
gyek. A papírt, amire szüleim ráírták a cí-
met és egyéb adataimat, elveszítettem, 
vagy ott maradt a buszos kalauz bácsi-
nál. Ott álltam csöpp, megszeppent le-
ánykaként egy idegen hely pályaudva-
rán. Szerencsére nem estem kétségbe! 
Barátságosan megszólítottam egy szol-
gálatot teljesítő vasutast: Kérem szépen, 
tessék nekem megmutatni, hol lakik az 
Anna néni? Ki az az Anna néni? Bizto-
san van másik neve is? – Arra nem em-
lékszem, de azt tudom, hogy jó kövér és 
szakácsnő az óvodában. Derült mosoly-
gás volt a válasz: Hogyne tudnám, az én 
gyerekeim is az ő kosztján nőttek fel! Szí-
vesen el is kísért a nem túl messzire lévő 
óvodába, ahol nagynéném, sírva-nevet-
ve fogadott, unokatestvérem egy má-
sik vonatnál várt, elkerültük egymást. 
Volt is öröm, hogy milyen talpraesett kis-
lány vagyok, nem vesztem el és ügyesen 
megérkeztem hozzájuk. 

Így kezdődött hosszú nyaralásom, 
ami két egész hónapig tartott. A barát-
ságos, csacsogó kislányt nem csak a ro-
konság, hanem a Pomázon nagy szám-
ban élő svábok, akik közül sokan az utcá-
ban is laktak, hamar megkedvelték, ké-
nyeztették, ellátták minden jóval, ami-
vel akkoriban egy gyermeknek kedves-
kedni lehetett. Leginkább a zsíros kenye-
ret és az igazi nagy szemű kockacukrot 
szerettem, s mivel imádtam minél na-
gyobb fákra felmászni és ott elfogyaszta-
ni ezeket a finomságokat, így rövidesen 
a Jutka helyett mindenki Csutinak hívott, 
amiért nem haragudtam, helyes kis maj-
mocskának gondoltam „névadómat”.

Amilyen aranyos kislány voltam, olyan 
huncut és gyakran engedetlen is, akkor 

megérdemeltem, hogy kissé kikapjak. 
Persze csak szigorú szavakkal korholtak, 
olyankor a kis dacos fogta a sátorfáját, fo-
nott kosárkáját és már el is tűnt az utca-
sarkon. A falu másik végén lakott édes-
anyám kisebbik testvére, Vera néni, két 
unokatestvéremmel. Meg sem álltam, 
míg hozzájuk nem értem. Itt aztán újra 
folyt a játék, kirándulás, gombázás a kö-
zeli erdőben, mígnem elcsitultak a kor-
holások és alig várták Anna néniék, hogy 
újra náluk nyaraljak, mint egy hercegnő, 
aki kegyet gyakorol. Nem mondom, ren-
desen vissza is éltem ezzel a helyzettel, 
de a kis „tündérkét” még ősszel is alig en-
gedték haza, mert olyan „kék szemekkel, 
olyan cudar csúnyán” senki más nem tu-
dott rájuk nézni.

1950. április 30-án Egerbe költöztünk, 
a Csiky Sándor utca végére. Másnap, má-
jus elsején, testvéremmel és nagyszü-
leimmel elmentünk az Érsekkertbe és 
a városi stadionba, ahol gyermekek és 
felnőttek számára is káprázatos majális 
volt. Óriási kavalkád, spotműsorok, fú-
vószene, minden, ami szemszájnak in-
gere. A nagy nézelődésben és tolongás-
ban elvesztettem hozzátartozóimat, ke-
resgéltem őket, de csak a színes ruhákat, 
szalagokat, léggömböket láttam, sátrak-
ban sült a kolbász, főtt a virsli, nevetgélő 
emberek söröztek. Egy ideig ki is elégí-
tette kíváncsiságomat a sok-sok látniva-
ló, de végül is elfáradtam, megelégeltem 
a forgatagban a lökdösődést, hangosko-
dást, végigmentem a városon, mivel új-
donsült lakásunk a város másik végén 
volt. Mint aki jól végezte dolgát, lába-
mat lóbálva a kerti lócán, vártam, hogy 
hazaérjenek a „csavargásból” a felnőttek. 
Hogy is gondolhattam volna arra balga 
kisgyermek fejjel, hogy milyen riadal-
mat okoztam „eltűnésemmel”. Az egész 
egri rendőrség, na persze a szüleim és 
nagyszüleim is engem keresett, kiabál-
ták a hangos bemondón, keresnek egy 
öt éves, szőke, kékszemű kislányt, aki rö-
vid, virágos ruhácskát visel. Hiába volt a 
személyleírás, nem találtak meg. Eljött a 
sötétség, mire fáradtan, reményvesztet-
ten hazaértek, engem pedig ott találtak 
teljes épségben, igaz, kissé „meghúzód-
va”, üldögélve a lócán.  Annyira megörül-
tek, hogy semmi bajom nem esett, így 
hazataláltam olyan messziről a „nagyvá-
rosban”, még megszidni is elfelejtettek, 
amiért elcsatangoltam tőlük. 

El is vittek engem az óvodába, ami a 
Rózsa Károly utcában volt akkor, gondol-
ván, majd itt a kedves óvó nénik vigyáz-
nak rám. Igen ám, de a szabadsághoz 

szokott gyermek ezt nem így gondolta. 
Kis időt eltöltött a játszótársakkal, hama-
rosan megunva a „gyerekes játékokat”, 
kisurrant a kis kapun és szépen hazatért. 
Ez aztán nap mint nap megismétlődött, 
ha nem a kapun, akkor a kerítés résén, 
ha nem ott, akkor annak tetején mászott 
ki, hiába fedték meg az óvó nénik, szü-
lők, nagyszülők, „kis szabaduló művész” 
vált az angyali kislányból. Végül aztán a 
nagy vallatásra, elmondta, hogy ő isko-
lába szeretne járni, mint a nővére. Hiá-
ba mondták, hogy kicsi vagy még, nem 
vagy hat éves, nem vesznek fel az iskolá-
ba. A dacos kislány nem tett le tervéről, 
addig kért, könyörgött, követelt, topor-
zékolt, míg szülei orvoshoz vitték, gon-
dolva, biztosan beteg.

Családunk gyermekgyógyász orvosa, 
Piroska néni, megvizsgált, kedvesen mo-
solygott, azt mondta: Igaz, picike még, 
de egészséges, azért nézze meg ideg-
gyógyász is, hátha engedhetjük iskolá-
ba! Az ideggyógyász is roppant kedves 
volt, álmélkodott határozottságomon, 
mivel még nem találkozott olyan gyer-
mekkel, aki ennyire szeretett volna isko-
lába menni. Kérdezgetett, szívesen vá-
laszolgattam, mert éreztem, végre va-
laki, aki nem akar elgáncsolni, „felnőtt-
ként” beszél velem, nem azt kívánja újra 
és újra elmondani, hogy kicsi vagyok. 
Bebizonyítottam neki, hogy én már tu-
dok olvasni, írni is, csaknem jól (igaz, ki-
csit csúnyán), mert a nővérem megtaní-
tott, nem maradhatok a „kis gyermekek” 
között, hiszen ők nem tudnak se írni, se 
olvasni.

Megszületett a döntés: a gyermek is-
kolába mehet.

E két ember döntése alapozta meg 
egész további életemet a mai napig, 
mert akkor eldöntöttem, orvos akarok 
lenni, tűzön-vízen keresztülviszem, ha 
törik, ha szakad, és ettől engem senki 
nem tudott eltántorítani, s ha újra kelle-
ne kezdenem az életem, akkor is ezt vá-
lasztanám.

Így esett meg hát, hogy még nem vol-
tam hat éves, mikor 1950. szeptember 
elsején, fehér blúzocskában, parányi sö-
tétkék szoknyában, édesanyám kezét 
fogva beléphettem az Egri Tanárképző 
Főiskola II. sz. Gyakorló Iskola I. A. osztá-
lyának ajtaján. 

Így ért véget az én kisgyermek korom. 
Hogyan folytatódott? Elmesélem majd, 
ha érdekli Önöket, Kedves Olvasóim, 
mert az már egy másik történet!

Dr. Árvai Judit
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Versek az asztalfiókból
Rovatunkat - most már hagyományosan - ebben a 

számban is folytatjuk. 
Szeretnénk Önökkel kíhúzatni az asztalfiókokat, s 

ha ott netalántán egy régebben megírt vers, vagy no-
vella lapul, azt küldjék el nekünk. Mi - természetesen 
némi esztétikai szűrés után - azokat nyilvánosságra 
hozzuk, megjelentetjük. 

Akiknek van merszük és bátorságuk, azok jelent-
kezzenek!

Most már elmondhatjuk, egyre több a bátor ember, 
s egyre többen küldik el eddig „féltve őrzött” alkotá-
saikat. Most is ezekből a költeményekből adunk köz-
re egy csokorra valót.

Pocsai Piroska (Tiszaújváros)

Jelképünk és kincsünk
 

Büszkén viselem
galléromra tűzöm,
nemzetünk ünnepén 
gondomat elűzöm.
Beállok a sorba,
Szépen lépést tartva,
felvonuló honfitársak
fűzzünk kart a karba!
Virítson mellünkön
népünk szimbóluma,
hőseinket dicsőítő
színes szalagrózsa!
 
Mélységes hódolat 
a történelmi múltnak,
emlékük erőt ad,
nincs helye a búnak,
de reménynek igen,
töretlen hittel
elérhető minden.
 
Kiolthatták a
lobogó lángot,
ám a hamu alatt
a szikra parázslott
és izzik még ma is,
vár a fuvallatra,
mi egy pillanatban
lángra lobbanthatja.
 
Legyen becsülete ismét a szónak,
mint őseink kezében volt a kardnak,
és támasza, bárhol él:
magyar a magyarnak!
 

Dr. Szedresi István (Mezőkövesd)

Tavasz van
Sétálok merengve udvarunkon körbe,
Tüdőmet kitárom, friss levegő, jöjj be!
Tavasz van most újra, érzem az új tavaszt,
Méhecskék zsonganak dúdolva lágy vigaszt.
Madarak csicsergve, vidáman keringnek,
Hangjuktól a friss lég egy igazi koncert.
Fűzfánk vén ágai ringatják az újat,
Éledezik a fű, feszíti a talajt.
Flavonius enyhe, lágy fuvallatától
Fut a bárányfelhő Keletre, Nyugatról.
Rövid séta után nagyon elfáradtam,
Nyugágyamba dőltem és elgondolkodtam.
A tavaszi friss lég mind nyomasztóbban hat,
Szememet behunyom, kiejtem tollamat.
Néhány másodperc még,s rám szakad az álom,
Álmom hozzád röpít, édes kis virágom!
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 Dr. Árvai Judit (Poroszló)

A szőlőről Bükkalján
Gyöngyszemek peregnek puttonyba, dézsába,
szikrázó napsugár a gyöngyökbe zárva.
Hamvasan fehérek, édesen feketék,
fogad közt roppantva ízét nem feledéd.

Lágyan hajló dombok Bogács határában
szőlőtőkék sorát hordozzák boldogan.
Fürge asszonykezek kapálják, kötözik,
vidám szüretelők szőlőprésbe teszik.

Csurran az édes must, töltik majd hordókba,
feszíti a dongát sisteregve, forrva.
Kerüld el a pincét! Oly nagy a haragja,
vigyázatlan embert halálba juttatja.

Majdan csendesülvén az ő forrongása,
zavaros murci bort gazdája kóstolja.
Színét mustrálgatja, erősségét méri, 
hordóból hordóba tisztára deríti.

Karácsonyra újbor kerül az asztalra,
büszkélkedve töltik öblös poharakba.
Meghálálja a bor gazdája munkáját,
mert aki őt issza, elfeledi búját.

B. Mester Éva (Miskolc)

Hol vagy?
Állandó vendég a lépteid hiánya.
Megidéztelek már mindegyik szobámba,
álmoktól fűszeres üres éjszakákba.
Megbotlik benned a reggelek magánya.

Ott vagy a kincseit pazarló nyárban,
a repülésben, a zuhanásban,
az őszbe sápadó napsugárban,
a békét kereső csendes elmúlásban.

Vágyakból tornyoztam égig érő máglyát.
Gyémántszelencében hordom haza lángját
hogy beköltözhessél minden szobámba,
a bőröm alá, a holnaputánba.

Drabon József (Mezőkövesd)

Anyanyelvem, hazám
Anyanyelvem, mindenem, hazám,
vele élek, vele tűnök el,
nagy elődök néznek vissza rám,
utat mutatnak ők szüntelen.

Pazar kincsem van, mennyi ékszer,
szinte belekáprázik szemem,
még sokáig kellene élnem,
hogy mind megismerjem, azt hiszem.

Egy élet rövid: nincsen remény,
versbe szedni minden szavadat,
„csillag, halál, szerelem, s a fény,
ibolya, kikelet, virradat”.

Szavak, ti drágák, kedvesek,
„édesanyám, élet, méz, virág”
nem tűnhet el, mert megőrzitek
nemzedékek, fiúk, unokák.

Jöhetnek száz és ezredévek,
átlépve új idők kapuján,
hiszen anyanyelvünk e népnek
mindent jelent: születést, halált.

Van benne fény, mágikus erő,
hitünket őrző, örök zsoltár,
s nem koptatja el rontó idő,
mindörökre bűvkörébe zár.

„Nő, lélek, vágy, testvér, feleség” 
  kimondani is nagy boldogság,
  s örülni mindannak, ami szép,
  szülőhazám, kis Magyarország.
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Hajdu Gábor

Nászcsók Káintól
IV. rész

És akkor megkezdő-
dött az ellenséges támadás. 
Wielandék a kastély pincéjébe 
bújtak. Ott rendezkedtek be. 
Nem megyünk sehova, most 
már végképp nem mehetünk, 

döntötte el a három férfi. Az utak egyébként is tele vannak ka-
tonákkal. És a repülők naponta többször is végigbombázzák az 
utakat. Nekünk itt biztonságosabb.

De a háborúban nem érvényesül a logika. Illetve gyakran 
nem érvényes. Hiszen ki tudhatja előre, hogyan gondolkodik 
az ellenség, vagy mi jut eszébe a parancsnoknak, amikor a tér-
kép fölé görnyed. Mi van akkor, ha úgy dönt, ez lesz a főcsa-
pás iránya, vagy egy másik út. Egy másik terület. Ott, ahol job-
bak a domborzati viszonyok, vagy kedvezőbbek a tereptár-
gyak. Az úthálózat. És az sem közömbös, mire gondolhat a má-
sik parancsnok ugyanúgy a térkép fölé görnyedve. Mi lesz, mi 
lehet az ellenséges erők felvonulási iránya. A szovjet csapatok 
a várttal ellentétben Balatonőszöd felől jöttek. A páncélosok 
óvatosan, tapogatózva haladtak felfelé a meredek dombokon 
Zákony felé. Csupa olajzöld, dörmögő bogár, és amikor csak-
nem felértek a tetőre és éppen ritkulni kezdtek az utat szegé-
lyező fák, rájuk zúdult az erdőben eddig megbúvó ellenséges 
bogárroham. Húsz, vagy harminc felpörgetett motorú tigris-
monstrum. Ilyen esetnél, még ha kevesebben lettek volna a vé-
dők, akkor is azok lettek volna kedvezőbb helyzetben. Másod-
percek alatt három szovjet harckocsi kapott találatot és égett 
egymás közelében. Az utánuk haladók szétszóródtak a ritkás 
erdőben.

Ezt követően az öldöklő küzdelem napokon át tartott. Úgy 
tűnt, a németek komolyan gondolták, hogy itt megállásra 
kényszerítik az oroszokat. Azt azonban nem tudták, nem tud-
hatták, hogy az ellenség itt és másutt valójában mekkora erők-
kel támad. A páncélosok naponta többször is átcsörtettek a 
falu kihalt utcáin. A nehéz motorhangok végigdübörögtek a 
házak között. Majd néhány óra múlva újra megismétlődtek. 
Közben egyesek találatot kaptak és utolsót sikoltott, vagy hör-
dült, aki benne ült az élő koporsóban. De a páncélosokat kísé-
rő gyalogosok sem jártak jobban. Itt is, ott is sebesülteket kel-
lett elszállítani, és néma halottak hevertek órákon át a felvonu-
lási utak mentén. A felvonulási tervekben és az átkaroló had-
műveleti koncepciókban nem szerepeltek a házak. Legfeljebb 
fedezékként, vagy megkerülendő tereptárgyként. Talán útban 
is voltak ennél a küzdelemnél. Zavarták a kilátást és a lövedé-
kek röppályájába estek. Amelyik ház, pajta, vagy istálló talála-
tot kapott, az kigyulladt és órákig égett. Ez a parancsnokok ál-
tal nem tervezett lakossági veszteség volt. A civilek vesztesége 
soha sem tervezhető.

Ég a kastély, üvöltött be egy rémült hang a lépcsőn. Talán a 
kocsisé. Gyorsan, embereket hívni és oltani, kiáltotta Frigyes. 

István lendült ki másodperceken belül az ajtón, majd ugyan-
olyan gyorsan vissza is tért. Az egész utca ég, mondta lemon-
dóan. Ismét eltűnt az arca, valahol felhangzott a hangja a ház-
ban. Kidobált ruhák, székek, használati tárgyak jelezték, hol, 
melyik helyiségben jár, mit menekít. Néha csörömpölve sza-
kadt fel a bezárt ablaktábla, azzal sem bajlódott, hogy kinyis-
sa. Odafent a tetőzeten ropogva, zúgva törtek egyre tovább a 
lángok.

A kocsis a kúttal bajlódott, és valahonnan a fák árnyékából 
fület sértően röhögés hallatszott fel, bugyborékolva, megál-
líthatatlanul. A görcsös, hátborzongató, eszelős kacagás per-
ceken át rázta Guszti vállát, aki kimeredt tekintettel bámult a 
lángokat. Lekaszált növényként ekkor hanyatlott el az idős asz-
szony. Vértelen arccal zuhant a mellette lévő virágágyásra. Az 
elszáradt egynyári virágok kóróvá vedlett szárai tiltakozva rop-
pantak el a súlya alatt. Anya, Anyácska, rogyott le mellé Edit. 
Nóra is térdre zuhant és megfogta az anyja jéghideg kezét. Fri-
gyes a kidobált holmit menekítette, hogy legalább az marad-
jon meg, ha a tetőzet a fal mellé omlana. Az arca verejtékben 
fürdött. A hátsó traktus, ami a találatot kapta, most hatalmas 
robajjal beszakadt. Talán ettől, talán mástól, új erőre kaptak a 
lángok, templomtorony magasságig törtek fel az ég felé. Ma-
gukkal szippantva pernyét, kormot, apróbb égő tárgyakat. És 
valahonnan sok-sok fehér papírlapot is, amelyek fehér és szür-
ke galambcsapatként köröztek a csupasz fák fölött.

Edit az anyja szívét dörzsölgette egy bevizezett zsebkendő-
vel. Fusson valaki orvosért, dadogta, de talán ő is érezte a dol-
gok képtelenségét. Ki fusson és hova fusson? Először a könnye-
it törülgette, majd abbamaradt a sírása és némán borult a kihű-
lő testre. Anya, Anyácska, nyöszörögte újra. Ne hagyj itt ben-
nünket! Most ebben a nagy bajban hagysz itt bennünket?!

Nóra feltápászkodott és ólmos tagokkal botorkált az égő ház 
felé. Ami korábban biztonságos hajléknak tűnt, az most hara-
gos, lobogó, eleven fáklya. A hőség szinte marta az arcát, még 
ebben a hidegben is. Csak Istvánra rá ne szakadjon a tető, gon-
dolta. Közben lerúgta magáról a bilincseket, futottak a lábai 
és mozdult a keze. Kabátok, lábasok, egy szék és ágynemű ke-
rült el a veszélyes zónából, ahova már az izzó pernye hullt. Úgy 
érezte, leperzseli róla a bőrt a hőség. Koldusok lettünk, torpant 
meg mellette az apja. Hörögve kapkodta a levegőt. Majd ké-
sőbb, mint aki csak most eszmél, a szemét le sem véve a vérvö-
rös fáklyáról, dadogva kérdezte: Anyáddal mi van? Úgy présel-
te ki a szavakat a száján, mint aki már beszélni is képtelen a fá-
radtságtól.

Anya! – sírt fel újra Nóra, s mint aki csodában bízik, futni kez-
dett a virágágyás felé. Edit zokogva állította meg. A nővére uj-
jai az anyja szemén. A kibomlott, ősz hajjal keretezett arcon kí-
sértetiesen vibráltak a lángok.

Nóra észre sem vette, hogy reszketve bámulja az alázuhanó 
gerendákat. István torpant meg mellette. Mint a főtt rák, olyan 
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az arca. Ő is hörögve lélegzik. Gyere hátrább Nóra, itt kibírha-
tatlan a hőség! Közben a kocsis és Frigyes még mindig kapkod-
ják, ami menthető. Nem sokkal később hangos recsegéssel le-
szakadt a bejárat fölött is a tető.

Mintha idegen világból jönnének, másnap, harmadnap értek 
el hozzájuk a hírek. Mi történt körülöttük a faluban. A mások 
fájdalma. Az utca szinte minden háza leégett. Csak egy-kettő 
maradt épségben. Ők már temetésre készültek. A megye egyik 
leggazdagabb családjának tagja az istállóban felravatalozva fe-
küdt. Az istálló egyik felébe van bedobálva a bútor és egyéb 
holmi, amit sikerült megmenteni a tűztől.

Wielandék az istálló és a ház közé ékelődött kis kamrában 
laknak azóta. Csoda, hogy ez a tizenöt négyzetméternyi helyi-
ség megmaradt. Talán azért, mert a szél a másik oldal felé terel-
te a lángokat. Ez a szinte vak, üvegszemű kis helység lett most 
minden értékük. A kastély helyett ez lett az otthon. Téglákat 
raktak a megmentett holmi alá, hogy megóvják az értékeiket 
a nedvességtől. Téglák kerültek a kocsistól kapott két ágy lába 
alá is.

Az istállóban húgyszag és sötétség. Az udvaron idegen ka-
tonák bámészkodtak, a kormos falakra mutogatva. Nem volt 
bennük sem indulat, sem sajnálkozás. Megszokták talán a ha-
lált. Volt, amelyik oldalt köpött, burzsuj, mondta és tovább né-
zegette a leégett kastélyt. Talán ellenségesek is, gondolta Nóra 
riadtan és behúzódott a lakásukba. Mi nem vagyunk semmiért 
felelősek. Semmiért, ami a másik utcában történt. Ahhoz ne-
künk semmi közünk. Mi csak elszenvedtük a háborút. Ezt a ke-
gyetlen harcot itt. De a katonák arca feszes, komor. Nem látszik 
rajtuk a győzelem öröme. Vajon ők is gyászolnak, vagy nem is 
ismerték a meghaltakat. Azt a kilenc parancsnokot, azt a ki-
lenc fiatal férfit, akiket a falut újra visszafoglaló különítménye-
sek elfogtak. Elfogtak és kegyetlenül kivégeztek. Úgy végezték 
ki, hogy valamennyiüket élve kidobálták a templomtoronyból. 
A történetet mindenki másként mesélte el, csak a lényeg volt 
ugyanaz. Talán a leghitelesebb elbeszélés a kocsisé volt, aki 
úgy mesélte el, hogy péntek délre a németek újra kiszorítot-
ták az oroszokat a faluból. A tigrisek dübörögve vonultak vé-
gig utcákon, a géppuskáikból gyilkos tüzet zúdítottak a mene-
külő oroszokra. A szovjet páncélosok is visszahúzódtak, és a fa-
lut ismét megszállta egy SS alakulat. Ők is ugyanazt gondolták, 
mint korábban az oroszok, hogy a templom tornya a legalkal-
masabb hely a környék áttekintésére. Először egy német ment 
fel, akit a szovjet tisztek elfogtak, majd ezt követve egy német 
géppisztolyos szakasz rohamozta meg a tornyot. Miután elfo-
gyott a védők lőszere, a németek elfogták a kilenc szovjet tisz-
tet és a legkegyetlenebb módon kidobálták valamennyiüket a 
toronyból. Mindegyikük szörnyethalt. És ezután éppoly várat-
lanul, mint ahogy ez előtte a németeknek sikerült, úgy zúdult 
vissza a megerősítést kapott szovjet páncélos roham. Mögöt-
te pedig a gyalogság. Ekkor a német különítmény rekedt meg 
a toronyban. Talán tizenketten lehettek. Amikor nekik is elfo-
gyott a lőszerük, elfogták őket az oroszok és ugyanolyan ke-
gyetlenül bosszulták meg a társaik halálát, mint ahogy az SS 
katonák bántak az orosz tisztekkel. Az összekötözött kezű feke-
teruhás németeket az oroszok lekísérték a toronyból és lefek-
tették hasra fordulva az úttestre. Majd megindult egy T-34-es 
és összemorzsolta a földön fekvőket.

A kocsis is megborzongott, miután elmesélte ezt a történe-
tet. Majd hozzátette: a szőlőhegyen is megöltek tizenhat em-
bert az oroszok egy kozáktisztért. Előtte ez a tiszt megerősza-
kolta a Birinyinét, de a férje valahogy kinyitotta a rázárt pinceaj-

tót, és egy vasvillával leszúrta a tisztet. A társai ezután bosszút 
álltak, és minden férfit, még a siheder fiúkat is meggyilkolták, 
akik ott voltak a környéken. A kocsis mindezt úgy mesélte el, 
mint egy kitalált történetet. Már semmi érzelem nem látszott 
az arcán. Pedig valamennyien tudták, hogy mindez a szörnyű-
ség nagyon is igaz. Talán azért mondta el így, hogy érezzük, a 
fájdalmunkkal nem vagyunk egyedül, gondolta Nóra. De segít-
het-e rajtunk az, ha a miénk mellett más anya, testvér, gyer-
mek fájdalmát is magunkra vesszük. Ki tudja, hogy az itt tör-
téntek miatt, hány hozzátartozó gyászol majd itt is, és valahol 
a távolban keleten és körülbelül ugyanannyi valahol Németor-
szágban. És ezek a gyászolók egymásról sem tudnak, egymást 
sem ismerik. A lelkükben mégis ugyanaz a fájdalom van. És en-
nek nincs is magyarázata. Mert ezt az embertelenséget, ami itt 
történt, nem lehet betervezni a harc kimenetelébe. Miféle bű-
nök részeseivé vált itt most ez a falu? Kiheverhetjük-e valaha 
ezt a kegyetlen leszámolást, amit valami ősi bűn miatt követ-
hettek el, és éppen itt, a mi tanúskodásunk mellett, gondolta 
Nóra. Olyan ez is, mint egy ókori görög dráma. Valami olyan 
ősi kegyetlenség sugárzik belőle, mint a több ezer éves írások-
ból. Mire fejlesztetted az erkölcsödet és a tudásodat emberi-
ség, gondolta a lány, ha ma ilyen megtörténhet. Mivé fejlőd-
tünk, hogy éppúgy öljük egymást, mint egy vad, sötét korszak-
ban. Nem tudom, hogy ezek után, valaha is fellélegezhetünk 
és megnyugodhatunk itt és elfelejthetjük a történteket. Hány 
generáció kell, hogy letisztuljon erről a faluról ez a Káin bélyeg.

A levegő váratlanul megenyhült, amikor Wielandnét a te-
metőbe kísérték. A felirat nélküli deszkakoporsót valamelyik 
szomszéd szegelte össze. Az idős asszonyt utolsó útjára alig 
néhányan kísérték. Kit érdekel most más fájdalma, ha önma-
gának is gyásza van. A kriptájuk közelében a temetőben friss 
sírok tucatjai. A magasban varjak köröztek, reszelős hangjuk 
Nórát megborzongtatta. Fent a magasban feketetollú mada-
rak, lent a földön feketeruhás emberek, gondolta Nóra. Odébb, 
tőlük néhány méternyire kiásott újabb sírhelyek. Oda holnap, 
vagy holnapután temetnek. Valami megváltozott itt és elsősor-
ban velünk, nézte a dísztelen deszkakoporsót Nóra, elfátyolo-
zódó szemmel. A dísztelen deszkakoporsó alján valami német-
nyelvű feliratot pillantott meg. Talán lőszeresládát is felhasznál-
tak, vagy valami mást.

Adj Uram örök nyugodalmat neki, hangzottak a pap szavai 
és a göröngyök tompán puffantak a deszkán. Nóra Edit mel-
lé rogyott és a vállát megállíthatatlanul rázta a zokogás. Anyu-
kám, Anyukám, dadogta. Miért kellett neked elmenned?  Ilyen-
kor hagysz itt bennünket? Nóra végtelen nagy űrt érzett belül, 
és nem tudta, hogyan viseli el a következő napokat és a követ-
kező heteket. Amikor felemelkedett, az jutott eszébe, ezután 
minden másként lesz itt. Nem tudja miért, az is eszébe jutott, 
hogy ezt követően neki kell átvenni Anya szerepkörét. Miért 
nekem, próbált tiltakozni, de egy újabb gondolatnál belenyu-
godva lehajtotta a fejét.

Nóra letörölte a könnyeit. Ne haragudj Anya, hogy téged hi-
báztattalak. Azt hiszem, ezt a sorsot nem lehetett kivédeni. 
Megigazította a síron a magával hozott virágokat, összekul-
csolta a kezét és elmondott egy imát. Amikor befejezte, fel-
emelte a fejét és a sírok mögött viruló, békésen álldogáló fákra 
vetett egy pillantást, majd egy másodpercig távolban magas-
ló hegyet nézte. Még egy pillantást vetett a sírra, majd tétova 
léptekkel megindult és a kavargó emlékeivel küszködve kibo-
torkált a temetőből.

(Folytatás a következő számban)
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Bükkaljától Kínáig  

Tisztelt Olvasó!

Ott Bogácson, az 1944-1948 közöti 
időszakomban, ha valaki azt mond-
ta volna nekem, hogy egyszer el fo-
gok jutni Kínába, nem hittem volna 
el. A háború után ez szinte elképzel-
hetetlennek tünt. A SORS útjai viszont 
kifürkészelhetetlenek. Ezt tükrözi ez a 
rövid bevezető, amit az „Útinapló”-m elé 
írtam. S mi motivált arra, hogy ezt meg-
osszam Önökkel? A múlt év szeptem-
berében – családi segítséggel – elláto-
gattam Bogácsra, az ifjúságom négy 
évének színhelyére. Nagy meglepetés-
ben volt részem az egykori és a jelen-
legi Bogácsot illetően. Valószínű, hogy 
ugyanolyan meglepetést tartogatna 
egy mai kínai út is, ismerve Kína jelen-
legi gazdasági, politikai szerepvállalását 
a világban.

Mint előző cikkemben beszámoltam 
(„Mohás-járás Bogácson” - Kaptárkövek, 
2015. szep. 15-én megjelent V. évfolyam 
16. szám) – nem Bogácson születtem, 
csak apai-ágon örököltem Bogácshoz 
való kötődésemet.

Hatvannyolc év után jártam ismét 
Bogácson.  Az ott bekövetkezett gazda-
sági és társadalmi fejlődést megtapasz-
talva, nagyon meghatódtam és meg-
örültem. Látva az új dolgokat, a kiépült 
gyógyfűrdőt, az azóta kialakított üdülő-
telepet, a rendezett utakat, újonan épí-
tett házakat (az én ottélésemkor még 
csak egy emeletes ház volt a  faluban, 
a Fő utcán Hilóczki Joachimé), az ele-

gáns éttermek sorát (a Vadvirág étte-
remben ebédeltünk), valamint a nívós 
szinvonalú „Kaptárkövek”-et, Bükkalja 
kulturális folyóiratát, és a borkultúra 
helyszínéül szolgáló  Cserépi úti pince-
sort, valamint a rendezvényekkel kap-
csolatos programfüzetet, mind-mind a 
lelkemet boldogította.

Ezek felismerése arra késztetett, hogy  
utazásaim során íródott „Napló”-m él-
ményeit megosszam a Tisztelt Olvasó-
val. Olyan eseményeket, furcsaságokat, 
szokásokat, ami akkor nagy élményt je-
lentett számomra. Persze ez ma már az 
internet korában, nem olyan jelentősé-
gű, de talán – összehasonlítva a mai és 
az akkor Kínát –, nyújtanak Önöknek is 
élményeket. Az eltelt 50 év nem annyi-
ra nagy idő, de akkor még nem lehetett 
„csak úgy utazgatni” kedvtelésből.

A Sors kegyeltje voltam. Utazásaim 
a munkámmal függtek össze. A diplo-
mám megszerzése után  (két hónappal 
a 22. születésnapom után) – nyugdíjaz-
tatásomig, 46 évet csak a Ganz Danu-
bius Hajó- és Darugyárnál dolgoztam, 
mérnökként. Ebből hat évet kiküldetés-
ben töltöttem, kereskedelmi tárgyalá-
sok, műszaki feladatok megoldása,  stb. 
érdekében. Ausztráliát kivéve minden 
földrészen megfordultam, 28 ország-
ban jártam. Összesen 616 alkalommal 
emelt a gép a magasba, s – szerencsé-
re – ugyanennyiszer le is tett.

Ez a beszámoló egy ilyen utam alkal-
mával született,  íródott Kínában. Kérem 
olvassák szeretettel, tisztelettel kérem fi-
gyelmüket:

1973. október 6. Peking, Hsin Chiao 
Hotel. 

Csakugyan itt vagyok – hihetetlen, 
egy újabb nagy élmény küszöbén.

Ismét más világ, más emberek, szoká-
sok, klima, környezet. Újabb erőpróbák, 
élmények, örömök, várakozások s talán 
csalódások is, amik rám várnak az elkö-
vetkezendő napokon. Nagyon örülök 
ennek az alkalomnak, bár már alig van 
nyoma annak a meghatott örömnek,  
amit az első ilyen egzotikus utam kezde-
tén éreztem, mikor Indiába kiérkeztem. 
Olyan kegyes a sors hozzám, hogy meg-
ismétli az ilyen utazási lehetőségeket és 
a megszokás egy kicsit tompítja az ér-
tük való érzelmi lángolást. Ezért tehát ez 

a napló már szárazabb lesz, de minden-
képpen igyekezni fogok megörökíteni 
az élményeket.

Azzal kezdődött az egész dolog, hogy  
indulásnál feltünt, alig van utilázam. Ezt 
pedig csak azzal a ritka szép idővel tu-
dom magyarázni, amelyben tegnap dél-
előtt elindultunk. Optimizmust és jó ke-
délyt szült. Eddig ez be is vált, mert szin-
te az egész úton felhőtlen égen róttuk le 
azt a kb. 8-9000 km-t, amely mögöttünk 
van. Így csodás kilátás nyílt Magyaror-
szág fölött, ahol felismertem fatornyos 
szülőfalumat. Kitűnően láttuk a Magas-
Tátrát az alattunk elsuhanó Kárpátokat 
és az óriási ukrán sikságot.

Mezőkereszetes fölött elhúzva, egy 
régi-régi emlék jutott az eszembe. Az,  
amikor a félelemtől döbbenten bámul-
tam a sok – sok sziporkázva cammogó 
bombázót, amelyek  szinte  ugyanezen 
a vonalon mentek bombázni Miskolcot, 
30 évvel azelőtt. Most megböbbentett, 
ha akkor arra gondoltam volna, hogy 
egyszer még én is fogok ugyanott, csak 
még magasabban és sokkal gyorsabban 
repülni, ez kb. ugyanolyan valószínűt-
lennek tünt volna, mintha ma arra gon-
dolnék, hogy talán egyszer elmegyek a 
Marsra is.

S mit tesz Isten!  Tegnap mégis ugyan-
úgy nézhettem le  arra tájra, mint azok a 
pilóták a háború alatt.

Érdemes  mindent elkövetni, hogy az 
ember túlélje a nehéz időket.

Moszkva előtt egy kicsit viharosra for-
dult az idő. Szerencsésen leszálltunk a 
Sheremetyevó l-en.

Nyolc évvel korábban már jártam 
itt. Akkor teljesen lenyűgözött a rep-
téri épület  nagystílűsége,  aminek  ma 
már csak elvétve fedeztem fel nyomait. 
Bár az épület kivülről ugyanaz, de belül-
ről teljesen  átépítve, átalkakítva. Az im-
pozáns hatalmas nagy hallt össze-vissza 
szabdalták, szinte kezdetlegesen össze-
tákolt térelválasztó falakkal, az így kiala-
kított helységek olyan  forgalom-szerve-
zési feladatokat láttak el. Ezenfelül kü-
lönféle irodákat telepítettek be, de ezek 
csak rozoga asztalokból álltak, ahol nem 
éppen a hívatásuk magaslatán álló nők 
adtak félig-meddig érthető informáci-
ókat. Ímmel-ámmal végezték a tranzit 
utasok ügyes-bajos dolgait. Az épület 
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másik végében  egy II. osztályú talponál-
lónak beillő büfét alakítottak ki, ahol az 
Aeroflot vendégeként egy gyenge ebé-
det ettünk. 

Végre elérkezett az este és útra kel-
tünk a SU-571-es járattal Peking felé.

A gépen a vacsora: kaviár, nylon csir-
ke, - pfuj! - édesség, tea. Omszkban le-
szálltunk a TU-104-est „megszoptatni”. 
Milyen ósdinak tűnik ma már ez a gép. 
Nem a tolóerővel, hanem  a felhajtó erő-
vel emelkedik fel, belül primitiv, majd-
nem kényelmetlen. Azért gyors. Sze-
rencsére gyorsan végeztek a tankolás-
sal, így hamarosan újra startolhattunk 
Omszkból. Éjjel volt. Álmos és nyügös 
voltam. Ha nappal lenne, lehet, hogy 
szebbnek láttam volna az egészet – nem 
tudom.

A nap felkeltével együtt mi leszáll-
tunk Irkutszkban, miután újabb 2,5 ezer 
kilomért hagytunk magunk mögött.  Itt 
-4 C hideg fogadott, s mégsem volt  ba-
rátságtalan, mert ragyogó napsütés-
sel virradt a reggel. Egy ismételt vám-
és útlevélvizsgálat. Óriási meglepetés-
ben volt részem, mert a vámtiszt,  - aki 
meglátva útlevelemet – magyarul kérte 
a devizakiviteli engedélyt, sőt a lengyel-
től lengyelül, a németekkel németül be-
szélt. Minden elismerésem az ővé volt. 
Ugyanakkor kíváncsi lettem volna, hogy 
a velünk utazó sok albánnal milyen nyel-
ven beszélt, de erre nem volt módom.

1973. október 7.
Tegnap este már leragadt a szemem, 

ezért most 12 óra alvás után folytatom 
a naplómat. Remekül aludtam, mert éj-
jel olyan néma csend volt, mint egy bar-
langban. Az ágy kitünő, ráadásul az el-
múlt éjjel szinte semmit nem aludtam.

Tehát Irkutszkban vagyunk, a Bajkál 
tó mellett, közel a mongol határhoz. 
Különleges természeti tünemény ez a 
Bajkál tó. Óriási nagy, a partvonala 2000 
km, de ehhez elképesztő mélység já-
rul. 1620 méter a legmélyebb pont-
ja! Elképzelhező, milyen meredek part-
jai vannak. Mindezt a váróteremben el-
helyezett, átlátszó kristályból kialakí-
tott modellje is mutatta,  nagyon szép 
és szellemes darab. A tóba 360 folyó fo-
lyik be és egy folyó, az Angara folyik ki. A 
Föld édesvíz készletének a 20% -át tar-
talmazza és háromezenél több, különfé-
le alsó- és felsőbbrendű növény, illetve 
állat lakja.

Felszállás után láttuk is ezt a szép nagy 
tavat a felkelő nap fényében. A vad he-
gyekkel együtt, melyek körbekoszorúz-

zák. Azután  hamarosan Mongólia fölött 
jártunk, olyan  hegyvidék fölött, mint az 
Alpok. Nem tudom, hogy melyik hegyek 
lehetnek ezek, de föntről nézve gyönyö-
rűek és szépek, sok-sok havas, sziklás 
hegycsúccsal. Mire Peking környékét el-
értük, s közben repültünk vagy 2000 km-
t, s emberlakta területeket nem láttunk. 
A hegyeket a Góbi sivatag követte. Ilyes-
mit először láttam az életemben, - félel-
metes, tengerszerű. Szinte üveg simasá-
gú végtelen sárga sikság. Néhol ugyan 
apró, mozdulatlan hullámokat látni, meg 
egymástól 100 km-nyi távolságra egy kis 
„vizpacnit”. Nem tudom ezek a vizek mik 
lehetnek, talán eső eshetett, mert nö-
vényzetnek környékükön sincs semmi 
nyoma.

Így értünk lassan lakottabb helyek 
fölé, már Kinában. Néhány perc múlva le 
is szálltunk  a  24. ország földjére, a hová 
eddig a lábamat tehettem.

Kellemes, 20 C fokos meleg fogadott. 
/Majdnem trópusi jellegü a növény-
zet./ Sok pálma, de nem olyan hatalma-
sak, mint Indiában, vagy Kubában. Ezért 
több a lombos fa. Persze az ősznek még 
nincs hangulata, a fák zöldek, csak egy 
kicsit fáradtak a színek, fénytelenek, po-
ros minden.

Emberrengeteg! Az itt töltött rövid idő 
alatt is az volt az érzésem, hogy minden-
hol, utcán, üzletben, hivatalban tízszer 
annyian vannak, mint feltétlenül kelle-
ne. Már a gép lépcsőjéhez 10-15  tiszt-
viselő és katona vonult ki, nők, férfiak 
vagyesen, egyformának tűnő ruhában, 
minden rangjelzés nélkül. Az útlevél- és 
vámvizsgálatot is rengetegen végezték, 
nem sokat körülményeskedtek, aránylag 
gyorsan ment minden. A pénzt számol-
ták meg gondosan, de mással nem tö-
rődtek. Az útlevelet a vámkezelés idejére 
elvették, bizonyára minden oldalát le is 
fényképezték közben. Itt elhiszem, hogy 
minden betűt ki tudtak értékelni, hiszen 
sokan vannak hozzá.

A kijártnál várt kollégánk K. József, aki 
a kirendeltségen képvisel bennünket, 
meg két kínai, akik a partnereink lesznek.

Röviden megbeszéltük, hogy hétfőn 
9-kor találkozunk.Azután a kirendeltség 
mikrobuszával bejöttünk ebbe a szál-
lodába. Egészen kellemes hely. Kényel-
mes, nagy,  és világos a szobám, csiszolt 
műkő padlóval, fürdőszobával. A kád 
ugyan szokatlanul kicsi, de mindig van 
melegvíz. A törölközők viszont jók, frot-
tírból van mind a 6 darab. A berende-
zés kényelmes és ha nem is különleges, 
de mégsem az a jellegzetesen – az utol-

só milliméterig - kiszámított minimum, 
amit az  európai szállókban szokott meg 
az ember. Itt minden bőséges – kivé-
ve a villanykörték fényerejét –, és tisz-
ta. Egy nagy termoszban állandóan van 
forró teavíz, mellette teafőző kancsó és 
két csésze, mind porcelánból. Továbbá 
2 zacskó jázmintea. Így bármikor ihatok 
teát, csak cukrot kell venni hozzá, mert 
enélkül nekem idegen ez az ízvilág.

A városról majd később írok, ha már 
többet láttam belőle. Sőt, erről a ma 
megtett szép kirándulásról is, amit 
Jóskáékkal,  meg a kirendeltség másik 
titkárának, Cs. János családjával tettünk 
a Nagy Falhoz, meg a Mingh sírokhoz. 
Nagyon fáradt vagyok, részben ettől a ki-
rándulástól is. Már este 9 óra van, otthon 
még csak délután kettő.

1973. október 8.
Tegnap tehát kirándulni voltunk. Előbb 

a Nagy-Fal volt a cél, ami innen vagy 60 
km-re húzódik, legalábbis az a része, aho-
vá út vezet, és amit meg is lehet nézni. 
Van rajta egy kapu, amin ma is átmegy a 
forgalom észak felé. Közúti és vasúti egy-
aránt. Nem tudom, hogy merre, Mongóli-
ába, vagy SZU-ba. Ma már ugyanis nem a 
Nagy Fal Kína határvonala, az innen több 
száz kilométerre húzódik.

Kifelé aránylag lassan  haladtunk a ren-
geteg gyalogos és biciklis miatt, úgy két 
óra alatt értük el a hegyláncot, amely hir-
telen nő ki a sikságból, szinte minden át-
menet nélkül. Nem teljesen kopárak, de 
eléggé zordak. Körülbelül 1000 m ma-
gasságúak. Az út egy hágó felé vezetett, 
400-500 méteren. A hágó legmagasabb 
pontján, egy kapunál értük el a Falat. A 
kaputól jobbra-balra egy-egy néhány 
száz méteres szakaszt már korábban re-
nováltak a kirándulók érdekében, mert 
a további szakasz már járhatatlan volt és 
eléggé romos. Gigantikus munka a fal! 
Állítólag mintegy 6000 km hosszan épült 
fel, 300 ezer kényszermunkás igénybe-
vételével. Én ezeket a számokat kétked-
ve fogadtam. Számításom szerint 50 em-
bernek kellett volna egy km-t megépíte-
ni. Ez lehetetlen! Nagyon sokáig tartott 
volna. Látva Falat, ami tíz méter magas, 
egymástól kb. 6 méterre épített két fal-
ból áll, melynek közét kitöltötték földdel, 
aztán ezt még kőlapokkal beborították.

A külső oldali kőfal magasabb és lő-
rések vannak rajta 4-5 méterenként. Fel 
is mentünk a jó meredek lépcsőkön az 
egyik legmagasabb bástyához. Nagy 
túra volt ragyogó napsütésben, remek 
friss levegőn, igazán jól is esett.

(Folytatás a 34. oldalon)
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Amint leértünk, a kocsiban megettük 
a magunkkal hozott hideg kaját, majd 
indultunk visszafelé. Félútnál letértünk 
balra egy jó karban lévő útra, – eléggé 
keskeny volt –, ami dombokkal övezve a 
hegyek felé vitt. Egy, három oldalról he-
gyekkel körülvett völgyben találtuk ma-
gunkat, a Mingh császárok temetőjé-
ben. Grandiózus temető,  13  Mingh csá-
szársír! A sírok legalább 1 km-re vannak 
egymásól. Mindegyik egy jól kiválasz-
tott csendes helyén a völgynek. Messzi-
ről felismerhetők, a hozzájuk tartozó pa-
godákról. Ezek nem egyformák, egyik ki-
sebb, másik nagyobb, talán a gazdagsá-
guk, vagy koruk szerint – nem tudom. 
Nem volt látogatható  csak  kettő, mi is 
csak az egyikben voltunk, ami a nyilvá-
nosság számára megtekintehő volt. A 
másik még nem volt felnyítva, állítólag 
az ajtaja belülről van zárva! Kicsit bizarr 
a gondolat, hogy valakinek bent kellett 
maradni ahhoz, hogy belülről magára 
tudja zárni az ajtót. Lehetett ez büntetés, 
vagy éppenséggel kitüntetés és számára 
boldogság is!

 A temető bejárata egy hosszú sétány, 
– vagy 2-3 km – három kapuval.

A legbelső tulajdonképpen már egy 
pagoda, melynek terében egy óriási 
márvány-teknős tart a hátán egy kb. 10-
12 m magas sírkövet. Rajta felvésve sok 
ezer kínai írásjellel a család története, 
hőstettek és egyéb közlendők az utókor 
számára. Az út  márványszobrok sorfala 
között vezet, ahol  12-12 állat néz egy-
mással szembe, oroszlán, sárkány, - vagy 
jobbanmondva phőnix, - teve, elefánt és 
ló. Az oroszlánból 2 ülő, 2 álló, a többi-
ből 1-1 ülő és álló állatszobor. Ezeket 6-6 
szemben álló mandarin követi, 2-2 kato-
nai, világi és egyházi. Mindezek igen szé-
pek és jó állapotban vannak.

Ezeken a kapukon át, e sorfal között 
haladtak a Minghek és feleségeik utol-
só útjukon, melynek végén várta őket a 
szintén grandiózus – mondjuk így – sír-
palota. Mert bizony kitettek magukért 
a pompamestereik, meg az építészeik. 
Több kisebb-nagyobb pagodát építet-
tek a sírkertbe, bizonyára mindnek volt 
valami misztikus célja. Ezek csakugyan 
az építészetük remekei. A csillogó pa-
goda-tetők tisztára úgy néznek ki, mint-
ha arany bambuszból csinálták volna, 
pedig csak aranysárga majolika csere-
pek fedik. Mindegyik tető lenyuló sarka-
in a kis szelleműző állatkák, legkevesebb 
3 db, legtöbb 9 db, bizonyára az épület 
rangja szerinti számban, de mindig pá-

ratlanul. A pagodákat összekötő uta-
kat és lépcsőket márvány korlátok sze-
gélyezik, csodás szépen faragott oszlo-
pocskákkal.  A sír bejárata előtt áll a leg-
magasabb építmény a sírkővel, ugyan-
csak márványból, kb 6-8 méter magas. 
Az egyik legnagyobb sírt, a Ting-Linget 
(Ting-sír) kinyitották és kiképezték a lá-
togatók befogadására is, ezt mi is bejár-
tuk. A föld alatt van, vagy 3o m mélyen 
ez az óriási,  3 + 2 csarnokból álló sírhely. 
Az első üres, nem tudom mi célt szolgált. 
Ebből nyílik a középső és legnagyobb, a 
trónterem. Itt 3 trón sorakozik egymás 
után. A két első az első és második (ran-
gú) császnőé, az utolsó a császár trón-
ja. Mindegyik márványból és mindegyik 
előtt 1-1 óriási nagy, (kb. 8o cm átmé-
rőjű) porcelán fazék, a szokásos kék szí-
nű sárkány-motivumokkal díszítve, meg 
márvány ülőkék a szolgák számára.

Ebből a trónteremből nyílik két oldalt 
1-1 sírkamra, de ezeket a feltáráskor  üre-
sen találták, valószínűleg az olyan fele-
ségek számára készült, akik halálukkal 
megelőzték a császárt.  Talán ilyen nem 
volt, mert a trónteremből egyenes irány-
ban továbbhaladva nyílik a császár sírja, 
akit 2 feleségével együtt – egyik jobbról, 
a másik balról – temettek el.

Hatalmas fakoporsók fekszenek egy-
más mellett, a császáré a legnagyobb, 
vagy 2 m magas és vagy 4-5 m hosszú. 
A feleségeké valamivel kisebb. Ezen kí-
vül 26 db faláda – íróasztal nagyságúak. 
Ezekben voltak a kincseik. Valamennyi a 
náluk kedvelt sötétvörös színre festve, a 
ládákon rézveretek.

A bennük talált kincsek, - pénzek, edé-
nyek, fegyverek, selymek, porcelánok, 
ruhák, írások – fenn, a 2. pagodában van-
nak kiállítva, igazán  a szem gyönyörköd-
tetésére. Mindezeket lehetetlen leírni.”

A következő napok eseményei itt nem 
érdekesek, üzleti tárgyalásokkal teltek, 
meg beteg is voltam. Később aztán sok 
csodálatos dolgot láttam és tapasztal-
tam. Ilyenek pl. Peking belső világa, a Ke-

rek trón-pa-
goda, a Marco 
Polo híd, a 
nyári palota a 
bronz pavilon-
nal és az 1000 
Buddha temp-
lom, és ami eb-
ből a legemlé-
kezetesebb: az 
„alvó Buddha”.

Mohás 
György

(Folytatás a 33. oldalról) Dr. Pázmándy László

Lovag
Hilóczki János bátyámnak

Maradt-e még a sors kegyéből
A kupányi hitből valami?
Vagy helyette most a pince-mélyből
Csak a régi bordalt hallani?

Őrzöl-e még egy csöppnyi békét
Háborgó lelked rejtekén?

Maradt-e még egy kortynyi álom
Mely ébredéskor majd segít?
Átmenni még e vak világon
Egy vékony pallón, ha nincs már híd…?

Cseh Károly

Madártávlatból
Bokor a kékben és gólyahír körül:

Bogács, Szomolya, Noszvaj temploma.

Virágban Bükkalja – az Úr hogy örül!

Orgona füstöl, lilán leng tova.

Tislerics Endre

Bogácsi 
virágok

Mari néni muskátliját
egy bogácsi ablakban
megcsodáltam, megdicsértem,
el is mondta, honnan van.

Kislány jött a hegyek felől,
kezében egy csokréta
vadvirágból és azt mondta:
nem szed mindig, csak néha.

Szépérzékem a pincéknél
volt igazán formában,
gyönyörködtem néhány ember
borvirágos orrában.
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Virágének 
nőnapra

Hajdu Imre

Egy Kutnyánszky Liza nevű lengyel-nőbe
voltam szerelmes, majd Germaine Joyeusebe,
majd Odette Lacosteba, Levinson Lujzába,
Manon de Chambartbe, Marie Trépinardba,
s a legszebbe, a szép kalapvarró lányba, 
Orosz Annába és annak a húgába, 
és emlékezetből Leveszy Pannába, 
legtöbbjükbe, sajna, egészen hiába.

Ez a versrészlet Illyés Gyulától, hogyhogy nem, éppen most 
jutott eszembe. A mindig menedéket kereső, gyámolításra 
szoruló férfiember élettörténete ez a versszak, természetesen 
más-más nevekkel behelyettesítve. 

Persze csak gondolatba behelyettesítve és nem nyíltan ki-
mondva, mert ha már a férfiember ilyen bizonytalanul és té-
tován bolyong az életben, legalább ebben az egyben legyen 
diszkrét, és hétpecsétes titokként őrizze az útja mentén neki is 
kinyíló virágok neveit. 

Ugyanakkor mindig gondoljon rájuk nagy-nagy szeretettel, 
sőt azokra a többiekre is, akiket csak bimbó állapotban látha-
tott messziről, de szirmuk tobzódó illatát közelről már nem él-
vezhette. 

Igen, a nő virág, szín, élmény e vadsággal vert világ szürke-
ségében, s persze táplálék az éhre, s ital a szomjúságra. Őket 
köszöntsük most, és mindörökkön örökké! Például így:

Kívánok csókot, kívánok ölelést, égre rúgott gyönyört, szapo-
ra szívverést!

Kívánok Ibolyát, kívánok Rózsát, magamnak szőkét, szőkének 
Barnát.

Ádámnak Évát, Évának Ádámot, kis Katónak Imrét, Jutkának 
szép álmot!

Kívánok könnyeket, örömtől gyöngyöket, lebegést, szárnya-
lást, türelmet, hallgatást!

Ildikó tavasz, forró nyár Iréne, mustédes Orsolya, szép énem 
Barbara,

a pipacsról Editke, a szegfűről Irma, Zsuzsa ő nefelejcs, kék vi-
rág szirma!

És végezetül álljon itt az örök igazság: 
- Csak nőért érdemes élni – mondta Szindbád, mielőtt a bu-

dai tornyok éjfélt ütöttek volna.
Hölgyeim! Szép tavaszt és felgyorsult szívdobogást!

Tenkács Tibor festőművész rajza
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Egyedül vagy, Uram! 
Ugye érzed?
Hogyne éreznéd! Társ nélkül 

mégy az úton, amelyik közben 
egyre emelkedik, és mind köve-
sebb. Ez az út tele van éles kő-
darabokkal. Ősember használta 
szakócák ezek, és miközben egy-
re lankadóbb erővel, egyre las-
sabban húzod lábadat (amely-
ről azok még a sarudat is ellop-
ták), hallod és még inkább ér-
zed, milyen fájdalmasan karis-
tolják egyre véresebbre a kö-
vek pengevékony élei talpadon a 
húst. A sebek mind mélyebbek, s 
mind fájdalmasabbak a lépteid.

Tudom – mert ember vagy Te is, 
gyarló földi lény –, hogy legszíve-
sebben üvöltenél, mint egy halál-
ra sebzett oroszlán. De mégsem 
teszed. A végsőkig tűrsz. Leg-
feljebb legbelül, lélekben viny-
nyogsz, mert nem akarod, hogy 
mindazok, akik az út két olda-
lán sűrű sorfalat állnak, arcukon 
még fényesebb kéjjel élvezzék 
kálváriádat.

Mert élvezik! Hörögnek, fogai-
kat vicsorgatják, s bár nem látod 

azt a sok-sok arcot, érzed ezt a 
feléd áradó, gyilkolni akaró té-
bolyt. Olyan ez, mint a sarki szél 
lehelete, csontig hatol, s nincs 
hová bújnod előle.

Külön-külön nem látod arcu-
kat, részben a tégedet megtébo-
lyító fájdalomtól nem, de egyéb-
ként sem, hisz a tömeg mindig 
arctalan. Kiszúrt szemű óriás 
amőba, eggyé olvadt nagy-nagy 
massza, amely úgy születik, és 
úgy árassza el a világot, mint 
a funkcióját vesztett tárgyak, 
amelyek ha elkeverednek min-
denfélével, onnantól kezdve 
már nem tárgy a nevük, hanem 
szemét. S ez borítja el lassan az 
egész világot.

A tömeg közönséges. Minden-
ki, aki belekerül, szürkébe öltö-
zik, egyenruhássá válik. S fana-
tizálhatóvá! A tömegben elvész 
az éntudat, az egyéniség, a jó 
vágya. A járvány megfertőzi az 
összes ész- és szeretetgócot.

A tömeg nem szereti a tőle kü-
lönbözőket, az egyéniségeket! A 
tömeg katona szeret lenni, a tö-
megnek vezérül hamis próféták 

kellenek! A tömeg ritkán akar 
gondolkodni. A tömeg teli hast 
akar! S ha teli a bendő, s ha úgy 
érzi, van vezére és nyájmelege 
és biztonsága, bármilyen paran-
csot teljesít. Ha kell, a világ ösz-
szes rablógyilkos Barabássának 
kegyelmet ad. Miközben Téged 
szemrebbenés nélkül, sőt kéj-
jel vérpadra küld. Mert a tömeg 
kétezer éve vért akar látni, s cir-
kuszt, kenyeret követel!

Egyedül vagy, Uram! Érzed? 
Az út végén, ott a tetőn, hal-
lod(?), a keresztfádat már farag-
ják az ácsok. Talán még egy óra, 
és mindennek, ennek a tébolynak 
és a végtelen magányodnak vége 
lesz.

Mit mondasz? Hogy félsz a ha-
láltól? Hogy jó volt élni?…

*
(Aztán később, már a kereszt-

fán függve ő így kiáltott: Eli, Eli, 
lama sabaktáni? Én Istenem, Én 
Istenem, miért hagytál el en-
gem? 

Ember kiált így utolsó szüksé-
gében és félelmében.)

Daruszögi H. Imre

Nagypéntek


