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Ereje teljében az oroszlánnak hódolat jár. Meg 
is kapja mindenkitől, állatország valamennyi la-
kójától kijár neki a tisztelet. Persze sokuknál kép-
mutatás ez az elismerés. Mihelyst az erő tovatű-
nik, netán az állatok királya feldobja a bakan-
csot, a teteménél – a koncon osztozkodni – meg-
jelenik a hiéna, a keselyű, az összes dögevő, sőt, 
zümmögésével sokszorozva erejét, odaröppen a 
légy is, s a korábban hódolóként, alázatos alatt-
valóként nyilvántartottak hada kivetkőzik ön-
magából. Illetve, igazán csak ekkor mutatja meg 
valódi arcát, foga fehérjét.

Lám, itt ez a jelentéktelen légy is! Túl azon, 
hogy hálátlan, most még azt a látszatot is igyek-
szik kelteni, hogy mily nagy erő lakozik benne, 
hisz az állatok királyával is képes szembe szállni.

Mint minden koncon osztozkodó, így a légy is 
szánalmas figura. Sokan nem is szeretik. Az élet 
fintora, hogy a légyre az alig-más, „egyik kutya, 
másik eb” pók haragszik leginkább. Olyannyi-
ra, hogy jelentgeti is a törzsfejlődés magasabb 
fokán álló emlősöknek. így a légy, meg úgy a 
légy… Ám mivel csalódottan tapasztalja, hogy 
a feljelentéseknek sincs már olyan súlya, mint 
volt évtizedekkel korábban, egy másik állati 
társadalomban, hisz minden emlős saját prob-
lémáival van elfoglalva, s a maga pecsenyéjét 
sütögeti, a pók végső dühében, mérgében önál-
ló, gyakorlati lépésekre is rászánja magát. Há-
lót sző, kelepcét állít a légynek, olykor-olykor 
nem is sikertelenül.

A pók és a légy „birkózására”, pitiáner viszály-
kodására – fentről – egy pillantást vet a sas és 
gúnyosan mosolyog. Könnyű neki. Aquila non 
captat muscas. Igen, a sas nem kapdos legyeket. 
Sőt, a sas a hiénákkal, a keselyűkkel sem barát-
kozik. Egyszerűen, megveti őket. Viszont, még 
holtában is tiszteli az oroszlánt.

A nagyok már csak ilyenek. Nagyságuk nem 
csupán az erővel mérhető.

Fabula

Megérett a ropogós cseresznye Szomolyán
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Pető Margit

Mindenkitől - 
mindenkinek

 
Szeretlek
kimondva - kimondatlanul
legbelül csendben, hangtalanul
észrevétlen - halkan
akarva - akaratlan,
vagy világgá kiáltva
belőlem harsan
e drága, elcsépelt
agyonhallgatott
röstellőn vágyott, keresett
egyetlen boldogító
bennünk égő
éltető, tápláló szó:
Szeretlek.
 
Bocsáss meg
ha gyarló indulatban
bántó szavakkal nyilatkoztam,
netán amikor túl sok voltam
rád nehezedtem,
s szeretetem rád erőszakoltam,
ragaszkodásból elédbe toltam
a túlzott törődést...
Lehet hogy önzőn azt kívántam
bár észrevedd!
És vártam - vártam...
Dac volt bennem és sértődöttség,
folytonos igény, elégedetlenség
ahelyett, hogy megbeszélnénk
őszinte szóval, nyiltan élnénk
megértő szóval, leplezetlen
érzésekkel, szeretettel
egyszerűen - mint egy meg egy...
bocsáss meg.
 
Köszönöm
az elmúlt szép éveket
a napokat, élményeket
valós - és képzelt eseményt...
Még ma is ez ad új reményt
hogy érdemes érezni - élni,
várt szép napot, jót remélni
ami mindvégig összeköt
embert - emberrel,
barátot - baráttal
családot - családdal...
E három szó maradjon meg örökkön:
SZERETLEK
BOCSÁSS MEG
KÖSZÖNÖM.

Dr. Pázmándy László:

A sötét idegen
Sötét idegen, csak hangját hallottam,
Halkan beszélt, fekete-bársony hangokkal.
Székemben ült, én ágyamban hevertem,
Virrasztásos éjen keresett meg engem.

Szobám sötét volt, redőny leeresztve,
De elkerült az álom, akkor este.
Sokáig hallgatott, de tudtam ott van,
Szívem sajgott, éreztem, miért szótlan.

Ma már tudom, hogy a csend mondhatja el,
Mire a bársonyos szó már képtelen.
Mikor megszólalt a sötét idegen,
Hogy nem láthattam, örültem hirtelen.

A látnoki szavak megérintettek,
Mert eljöttek rég elfeledett tettek,
A vaksötétben én is vakká váltam,
A lelkem nyugalmát sehol nem találtam.

Szólni akartam, de bénult nyelvemen
Nem forgott szó, míg ott volt az idegen.
Hajnalban elment, s álomba zuhantam,
De azt az álmot soha nem akartam.

Későn ébredtem, nem csörgött az órám,
Megállt, mikor elment hajnali órán.
Így hagyott jelet, hogy ne felejtsem el,
Mert újra eljön álmatlan éjjelen.
 
Bársonyos hangjával nem hoz vigaszt,
De velem együtt majd hajnalig virraszt.
A látogatóm azon az éjjelen
A bűntudat volt, a sötét idegen.

Hallgat a harang Pető János rajza
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„Folytattuk, amit őseink abbahagytak”
Matyó, magyar zászló Rimaszécsnek

Lélekben felemelő, nemzeti hitünkben megerősítő ese-
mény tanúi lehettünk néhányan, mezőkövesdiek május 
28-án a felvidéki Rimaszécsen, akik zászlóátadó ünnepsé-
gen vettünk részt. 

A magyar határtól néhány kilométerre található Rimaszécs, 
a trianoni békediktátum előtt Mezőkövesdhez hasonlóan, já-
rási székhely volt. Az egykor virágzó településre azonban az 
elmúlt kilenc és fél évtized rányomta a bélyegét. Az anyaor-
szágtól való elszakíttatása, a peremterületi sors, a magyar fi-
atalok városba asszimilálása, a kisebbségi betelepítés ered-
ménye, hogy ma, már csak harmincszázaléknyi itt a magyar. 

Ennek a megmaradt maroknyi „őslakosnak” viszont a hite tö-
retlen és nemzeti öntudata a jövő záloga. Ez az erős akarat, az 
ősök tisztelete és a nemzetben való gondolkodás folytonossá-
ga hozott össze bennünket ezen a közös szép ünnepen. 

Az előző lapszámban értesült arról a kedves olvasó, hogy a 
mezőkövesdi Katolikus Egyházi Énekkar és az Olvasókör, oro-
szok által elhurcolt régi zászlóit rimaszécsi lakosok vásárol-
ták vissza, őrizték és hozták haza 1974-ben. Ez a nem minden-
napi bátor, nemes cselekedet késztette arra a hálás utókort, 
hogy „folytassák, amit őseik abbahagytak” és a megmentett 
zászlókért viszonzásul, egy „magyar-matyó” zászlót adjanak 
Rimaszécs lakosságának. 

Az esemény szervezését még az év első felében kezdtük 
el Gál Ferenccel (a zászlókat visszahozó házaspár fiával), a 
Rimaszécsi Polgári Társulás elnökével, a rendezvény lebonyolí-
tását pedig Kiss Mátyás a MAME elnöke vállalta. Az új címerrel 
és matyó motívumokkal hímzett nemzeti zászlót a mezőkö-
vesdi Marianna Folk-Art Kft. készítette el, a költségek jelentős 
részét Mezőkövesd Város Önkormányzata, a fennmaradó részt 
Csirmaz István a Mezőgazdasági Gépmúzeumért Kh. Alapít-
vány elnöke és Kiss Mátyás, Mezőkövesd díszpolgára vállalta. 

Az ökumenikus ünnepi istentisztelet 9 órakor kezdődött, a 
még becsomagolt zászlót a két egyház képviselői, a rendez-
vény szervezői, az Ózdi Huszárbandérium tagjai és a Matyó 
Népi Együttes viseletbe öltözött tagjai kísérték be a zsúfolásig 
megtelt templomba, vagyis ahogy az ősi szentély kupola fel-
irata hirdeti latin és magyar nyelven: „Az Istennek gyakori viha-
roktól vert szent hajlékába”.

Az ökumenikus mise rendje szerint a helyi közösség eléne-
kelte a református énekeskönyv 397. dicséretét: 

„ Ó Sión ébredj, töltsd be küldetésed
Mond a világnak: hajnalod közel!
Mert nem hagy az, ki népeket teremtett.
Senkit sem éjben, bűnben veszni el”…

Nt. Dr. Abaházi Zsolt rimaszécsi helyettes lelkipásztor ige-
hirdetésében, a fenti dicséret szavaira utalva beszélt az ószö-
vetségben zsidókhoz írt intelmekről (a teljesség igénye nél-
kül), hogy: mindenki saját népe és törzse szerint álljon a magas-
ra tartott zászlók alá és rábízott őrhelyét soha ne hagyja el. To-
vábbi gondolatai a földi kincsek használhatatlanságáról, égi 
kincsek hasznáról szóltak, majd a talentumokról szóló példa-
beszéd asszociálójaként kifejtette: az egykori rimaszécsiek ál-
tal talentumként kapott, megőrzött és 1974-ben visszaszol-
gáltatott két zászló, és a most átadásra kerülő nemzeti zászló 
ugyan szimbolikus, ennek ellenére felbecsülhetetlen. 

Az igehirdetés befejezése után Mózer János a Szent László 
Plébánia karnagyának kíséretével, közösen elénekeltük a „Jé-
zus szíve szeretlek én” című egyházi énekünket, amelynek szö-
vege a rimaszécsieknek is rendelkezésre állt. 

Ft. Dr. Medvegy János, a Szent László Egyházközség c. apát, 
esperes plébánosa, prédikációjában hangsúlyozta a mező-
kövesdieknek Szent László király (a város védőszentje) és Jé-
zus szíve iránt érzett tiszteletük fontosságát, valamint azt a 
tényt, hogy az ünnepi körmeneteken, egy-egy imacsoport, ci-
vil közösség vagy szervezet összetartozását e zászlók, lobogók 
testesítik meg. 

Az igehirdetések után közösen énekeltük a Zádorháza - 
Rimaszécsi Női Kórus tagjaival a Kormorán - „Isten ujja meg-
érintett” és Pető Csaba „Adj Uram Isten” című dalokat, majd 
Martinovics János szavalta el Wass Albert „Üzenet haza” című 
versét. 

A kulturális műsor után Győriné Gál Magdolna, helyi pe-
dagógus ismertette a zászlók előtörténetét és méltatásában 
szólt arról, hogy mit is jelent Rimaszécs mai lakosságának és 
az elkövetkező nemzedéknek – az ajándékba átadott zászló. 

Rimaszécs szeretettel várta a mezőkövesdieket

Hintón, huszárok kíséretével végigvonult a mezőkövesdi  
magyar zászló Rimaszécs utcáin (Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)

A teljesség igénye nélkül most ebből a méltatásból idézek: 

 „Ma itt, a templom falai között, zászlót avatunk. Olyan zász-
lót, amelynek története van. Ezért emlékezni, emlékeztetni sze-
retnék! Méltatni azokat az embereket, eseményeket, amelyek 
kiindulópontjai vagy meghatározói voltak e zászlóavató ün-
nepségnek.

Az Ödi bácsi (Balyo Ödön) tette ékes bizonyítéka annak, ho-
gyan élte meg egy egyszerű falusi ember a nemzeti összetarto-
zást. A zászlót olyan kincsnek tartotta, ami azon túl, hogy a me-
zőkövesdieké, kicsit a miénk is. Ödi bácsi jól tudta, érezte, hogy 
a zászló nemcsak egy darabka szövet, annak nagyon mélyen 
gyökerező szimbolikus értéke, ereje van. Szüleim életéből tu-
dom, hogy a magyar nemzethez tartozás mélyen beléjük ivó-
dott a családi és a közösségi élet során. Voltak olyan korok, ese-
mények, rendeletek, amelyek ezen változtatni akartak. Voltak 
kételyek: Lehetünk-e még magyarok? S ha igen, meddig? Meny-
nyi az, amit a nehézségekből, megpróbáltatásokból vállalni tu-
dunk, merünk? Voltak, akiket visszatartott a közöny, vagy akik 
meginogtak, félve a hatalom eszközeitől. Esetünkben érzékel-
hető, hogy Ödi bácsi nem tartozott ezek közé. Sok ideje nem-
igen volt gondolkodni, megvegye-e vagy sem a zászlókat. De 
véleményem szerint neki nem is kellett ezen gondolkodnia. 
Meglátta, s máris tudta, hogy meg szeretné venni. Lehetett sze-
génység, bizonytalanság, ő akkor is áldozott érte, ragaszkodott 
hozzá. A tény, hogy hosszú ideig nem beszélt róla, szintén sokat 
elárul. Ebből tudjuk meg, hogy nemcsak a zászlót őrizte, hanem 
a titkot is. Bármennyire örült neki, tán legszívesebben minden-
kinek beszélt volna róla, nem veszélyeztethette a családja jövő-
jét, kellett, hogy elővigyázatos legyen! Ő bizonyára sokat tud-
na mesélni a zászlóhoz fűződő gondolatairól. Lehetséges, hogy 
nem lenne ez csupa felhőtlen, ragyogó történet. Ám mára már 
azzá vált. Ha értékeljük a tényeket, kivilágosodik előttünk, ki-
nek, s kiknek mit jelentett ez a két zászló. Mit jelentett annak a 
közösségnek, amely életre hívta, és évtizedeken keresztül ma-

gáénak érezte? Mit jelentett a háború idején szolgálatot teljesí-
tő katonáknak? Mit jelentett annak az embernek, aki egy vélet-
lenül adódott lehetőséget kihasználva megvásárolta azt? Mit 
jelentett azoknak, akik hazavitték? S miután visszakerült erede-
ti helyére, mit jelentett az ott élő embereknek? És mit jelent ma 
a mezőkövesdieknek?

A mai nap épp ezt tudhatjuk meg, hogy sokat jelent. Amikor 
a testvérem, Gál Ferenc, Mezőkövesden járt, és az énekkar zász-
laját figyelve elmondta, hogy most mi is egy zászlót szeretnénk, 
az ottaniak is döntöttek: megajándékozzák közösségünket egy 
matyó magyar zászlóval. Lehetne-e szebb folytatása a zászlók-
ról szóló történetnek? A zászlót elhozták, hogy ünnepélyes ke-
retek között, ahogy illik, átadják nekünk. S mennyivel jobb érzés 
zászlót kapni, mint venni”!… 

Megköszönte a mezőkövesdiek és Kiss Mátyás áldo-
zatos munkáját, Dr. Fekete Zoltán polgármester úrnak a 
zászló elkészítéséhez nyújtott támogatást, mert ez által a 
rimaszécsieknek is van már magyar zászlója. Majd záró gon-
dolatait a jövő nemzedékének fogalmazta meg: 

„Én csak kívánni tudom, hogy adassék meg nekünk is, hogy 
mi is ezt tudjuk átadni az utánunk következő nemzedéknek! 
Tudjanak szívük szerint élni, tudjanak jót tenni, tudjanak bízni, 
tudjanak emlékezni és tudjanak ünnepelni! Legyenek zászlóik, 
melyek összegyűjtik őket! Ne árvuljanak el ezek a zászlók, ha-
nem sokasodjon alattuk a nép! Hirdessék, hogy nemcsak kézfo-
gással lehet összetartozóvá válni, hanem lelkekben lakozó ér-
zések által is”!

Felszólalt még Nt. Mgr. Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Re-
formátus Egyházmegye esperese, aki többek közt elmondta: 

„A magasra emelt zászló mindig a közösségi összetartás 
szimbóluma, ma ezt ünnepeljük. De a hadi zászló, mint szim-
bólum arra is tanít a biblia szerint, hogy ne hagyd el a számod-
ra kijelölt őrhelyet, ne hagyd el még akkor sem, ha az el- vagy 
kivándorlás egy gondtalan könnyebb élet reményét sugallja. 
Ne hagyd el akkor sem, ha netalán magyar óvodába, iskolá-
ba iratod a gyermekedet és ezért őt vagy családodat hátrányos 

megkülönböztetés éri, mert magyar-
ságodat felvállalva tudod átadni őseid 
örökségét az anyanyelvet és az őrhelyül 
kijelölt hazát”…

Kiss Mátyás Mezőkövesd, díszpol-
gára, gondolatait Móricz Zsigmond 
szavaival kezdte:

„Az egyes ember élete kurta, mint a fű-
szálé, a nemzeteké végtelen, mint a föld 
termőerejéé.”

A rendezvény egyik fő szervezője, a 
következőképp folytatta gondolatait: 
„Trianonnal Gömör megyét is majdnem 
teljes egészében levágták az ország tes-
téről, elzárták egymástól területeinket, 
megszakították az addigi kapcsolato-
kat, de az összetartozás érzését nem tud-
ták végképp elszakítani. Nem szakadt el 
a mezőkövesdi énekkar művészi munká-
val elkészített zászlaját megvásárló igaz 
magyar ember tette révén, melynek kö-
szönhető, hogy ezen a nagyon szép és fel-

Az új zászló bemutatása és a szalag ráhelyezése
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emelő ünnepségen részt ve-
hettünk és újbóli tettel erő-
síthetjük a Csonka-Magyar-
ország határán kívül ma-
radt testvéreinkkel az össze-
tartozást”…

A beszéd további részé-
ben szólt Gömör és Mező-
kövesd földrajzi kötődésé-
ről a Rima folyó és a Rima 
patak kapcsán, majd kö-
zös történelmi események 
sorát ismertette, Hunyadi 
János gömöri és mezőkö-
vesdi békeszerződéseitől 
kezdve, Mátyás királyon, a 
Rákóczi féle szabadsághar-
con át, a mind két település 
szomszédságában létező 
Koháry-Coburg birtok job-
bágyvándorlásáig. 

Elmondása szerint évszá-
zadokon át a mezőköves-
diek szeretettel használták 
a gömöri fazekasok termé-
keit és ismertette, hogy a 
mai zászlószentelésnek is volt előzménye: az 1919-ben meg-
alakuló miskolci 10. honvéd gyalogezred, melynek parancsno-
ka Sáfrány Géza ezredes volt, Rimaszombaton végezte a gim-
náziumi tanulmányait. Az ezred zászlóját pedig mezőkövesdi 
asszonyok hímezték. 

Zárógondolatai a következők voltak: „Láthatjuk, hogy cso-
dálatosan összefügg minden mindennel a gömöri és a kövesdi 
emberek személyes életében, nem csak régen, de még ma, 
2016-ban is vannak kapcsolódási szálak. Ne higgyük tehát, 
hogy elszakítottak vagyunk egymástól. Balyo Ödön és Gál Fe-
renc most is összeköt bennünket, melynek hálájául került sor a 
most élő matyók zászlajának átadására”. 

Az ünnepi beszédek után Mózer János karnagy úr gyönyö-
rű orgonajátékkal örvendeztette meg a hallgatóságot, Bach 
„Partita” című darabját játszva el. Ezt követte a zászló megál-
dása, megszentelése, az ilyenkor szokásos protokoll szerint. 

Kiss Mátyás, az Ózdi Huszárbandérium tagjainak közremű-
ködésével kicsomagolta a zászlót, bemutatta a jelenlévőknek,  
majd Dr. Medvegy János apát úr megszentelte, Dr. Abaházi 
Zsolt lelkész úr megáldotta a két település barátságát szimbo-
lizáló, matyó mintával díszített, címeres nemzeti zászlót, ame-
lyen Gál Ferencné zászlóanya elhelyezte, a magasztos ese-
mény dátumával ellátott szalagot. 

Egy hasonló szalag a mi ősi énekkari zászlónkra is rákerült, 
amelyet erre az egy napra visszavittünk, hogy Rimaszécs mai 
lakosai és a meghívott vendégek is lássák azt a ritka relikviát, 
melyet négy évtizeddel ezelőtt visszahoztak, és mára a múze-
um csendjéből kivonulva, újra nemzetösszetartó szimbólum-
má vált.

Az új felszentelt zászlót aztán Gál Ferenc vette át és mutat-
ta be a közösségnek, amely ettől kezdve az ősi templom dí-
szeként, minden istentisztelet alkalmával hirdetni fogja a tele-
pülés magyar lakóinak nemzeti hovatartozását. 

Főhajtás a bátor elődök emléke előtt

Ezen megható pillanatok alatt, közös szabadságharcunk ősi 
hangszerén, a tárogatón csendült fel olyan lélekemelő muzsi-
ka, amelynek igazi értelmét csak a közös múltat ismerő ma-
gyar lélek értheti. 

Zárásként átszellemült, komoly arccal és könnyező szemek-
kel, de az esemény magasztos voltától szárnyaló lélekkel éne-
keltük el közösen nemzeti imánkat, majd a templomkertben, 
az eseményt megörökítő közös fotóra került sor a két zászló 
társaságában. 

Az ünnepi ökumenikus istentiszteletet követően rimaszécsi 
testvéreink pompás lovas fogattal, huszárkísérettel körbe vit-
ték új zászlójukat a település utcáin, így tudatva mindenkivel, 
hogy őseik öröksége és saját akaratuk által, most már nekik is 
van zászlójuk, ami csak az övék. Övék és gyermekeiké, szimbo-
lizálva a szülőföldön magyarnak megmaradó erős akaratukat. 

A nap utolsó momentumaként főhajtással tisztelegtünk az 
énekkari zászlót megmentő Balyo és Gál családok sírhantjá-
nál, majd szeretetvendégség után, Kiss Mátyás fafaragás kiál-
lítását tekinthették meg az érdeklődők a település nemrég fel-
újított művelődési házában. 

Egy felemelő, élményekben bővelkedő nap után, lélekben 
meggazdagodva térhettünk haza az esti órákban Mezőkö-
vesdre, azzal az érzéssel, hogy nem csak adtunk, hanem kap-
tunk is valami olyat, amit földi kinccsel nem lehet megvásá-
rolni. 

Köszönjük a csodálatos érzést, ezt a felbecsülhetetlen lel-
ki ajándékot: Kiss Mátyás népművész, Pető József és család-
ja (a zászlókat egykor átvevő Pető József énekkari tag unoká-
ja), Dr. Pázmándi László költő, Szlovák Sándor nyugalmazott 
gimnáziumigazgató, Kovács László és Kardinálné Zsuzsanna 
családjával - a Matyó Népi Együttes táncosai, Bódi Krisztián, 
a Mezőkövesdi Újság tudósítója és e cikk írója:

 Kádár Zoltán múzeumvezető
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A képíró Pető János rajza

Kissné Héczei Erzsébet

Dunaparton
A parton ülök, mint József Attila.
Idézni próbálom sok-sok verssorát.
Örökül hagyta – parnasszusi fényben –,
ahogy Ő látta egykor, a Dunát.

Úszó fatörzs nem jelent akadályt,
vég nélkül folyvást folyik a Duna.
Fényt rezgő gyöngyeit sorra dobálja,
Nap felé száll buborék sóhaja.

Kora tavasz álmában borzolódik.
Fűzfaág felölti kikerics fátyolát.
Fehér sirály vízre száll, halászik,
fészkéből bújik a kacsa család.

Repülő zaja töri meg a csendet,
égre rajzolja szárítókötelét.
A Mama most is csak mossa-mossa,
s teregeti rája a „város szennyesét”.

Czipott György

Leszüretel
    Nagyapámra! othello borral...

Vadgesztenyeillatú
őszi csönd zuhan
kifáradt nyárba.
Ajkamig felér.
Kivárja,
hajamba dér
telül egészen,
aszúsodik a vérem,
míg remény imája
avarfüstkéken suhan.

Darázstánctérképben
csillaghatáros lendület,
ökörnyál feszít irányt.
Semmibefoszlik az út,
toronyiránt.
Értem állít tanút
mindenség vincellére
gádoros égi-pinceszélre.
Lustán magábaránt
borráváltó végső szüret.

Mustfényű ég ölelésre vár,
őstűzörvényes kart kitár,
hold, nap összevillan.

Laboda Kálmán

Béke
nézd Tibi! – tubu
ül az ágon,
az antenna vas-ágon
mikor a világon
már alig van
béke
ül békésen, várón,
mint az emberek
reménye
az emberek reménye
az emberek szívében
hogy egyszer majd
vadászgép helyett
galambok,
csak galambok
szállnak majd
a légben
és végre béke lesz
a világon és az
emberek szívében
nézd, Tibi!
béke
béke
béke
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Hazafelé Fridél Lajos rajza

Dr. Pázmándy László

Éjszakai repülés
(Antoine de Saint Exupéry)

Szomorú fűzfák ágait tépte a szél,
Sokáig néztem, delejes volt az ég.
Viharban alvók álmát már nem reméltem,
Az elhallgatott vágyak színterében.

Az éjszakai repülés, Saint Exupéry,
Vállalt sorsa, végzete villant elém.
Francia volt, kiben nagyra nőtt a lélek,
Repülni vágyott, s gondolt egy merészet.

Futárgépével vitt álmot és reményt,
Vágyakat, gyászhírt, halálos szenvedélyt.
Tengeren, sivatagon, földrészeken át,
Könnyes leveleket vitt a postazsák.

Volt köztük reszketve írt utolsó levél,
A sors elengedte, búcsúzó kezét.
Repült a sok betarthatatlan ígéret,
 Mikor megérkezett, már semmivé lett.

Vitte csendes bánatát is a pilóta,
Ki az égre írta álmát, régóta.
A hideg világban is lehet otthonod,
Mert könyveiben a költészet lobog.

Megírta nekünk a szőke Kis Herceget,
Mosolya nélkül élni nem érdemes.
Rád is vár talán, éjszakai repülés,
Az írásaiban mélyre merülés.

Reménye volt, hogy sorsával segíthet,
Szeretet, szépség nem marad ígéret,
Tudta, mit a bátrak közül is kevesen,
Nem elbújni, a sorsot kihívni kell.

A legyőzöttekről írt, akik hallgatnak,
Mégis az életnek értelmet adnak.
Az idő felejti a győztesek nevét, 
De őrzi konokul a vesztesekét.

Csillagok alatt repült, álmot vigyázva,
Kis Hercegként szívét sarkig kitárva.
Kihívta sorsát, írt, amíg lehetett,
És eltűnt Korzika kék ege felett.

Epilógus:
Most is kíséri sok legenda és titok,
Amit az idő résnyire felnyitott. 
Üzent, mert valahol messze egy gyöngyhalász
A mélyben egy arany karláncot talált.

Rávésve egy név: Antoine de Saint Exupéry
Egy éjjel bekopog, s üres székedbe ül,
És hajnalban bánatoddal elrepül.

Holló József

Gondolatvázlatok 
József Attilához

Csüngtél álmaid vonzó tériszonyán. 
S felérted a földről a végtelen égmagast. 
Az elméd limlom szavakat nem ismert, 
de tudta: a szépet, a lényegest, az igazt. 

Nem mondhatta senki azt  – amit te mondtál 
így jártad mért időd lépcsőfokait 
és a Szinva patak habja nyalt köveken 
széjjel hagyta szíved – szerelmes álmait. 

Vitt magán a sorsod: a tékozló, a kevély 
míg nézted a zavaros Dunát vágyakozva 
fecsegett a felszín s hallgatott a mély. 

Hordtad becsapott hited néma gyászát: 
a síneken szétgurult csigolyád gyöngysora 
– s megnyeri a végzet ellened a játszmát. 
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„Molnárrá lettél, Kövesdi Krisztus vagy!”
Szemelvények a mezőkövesdi amatőr színjátszásról (2. rész)

1933. május 25-én „áldozócsütörtö-
kön tartotta a „Mária Kongregáció” ün-
nepélyes tagavatását. Délelőtt dr. 
Csepela Lajos helybeli apát-plébános 
tb. kanonok 25 új tagot vett fel Mária 
tiszta leventecsapatába. Délután a tor-
nateremben műsoros ünnepélyt tar-
tottak a szülők és a kath. intelligencia 
nagyszámú részvételével! – írja a gim-
názium évkönyve, – később így folytat-
ja: „Az ünnepélyt fogadalmi ének vezet-
te be. Majd Erdődy Kálmán VI. o. t. sza-
valt nagy hatással, lelkesedéssel: „Épít-
sük meg az aranyhidat!” címmel. Az ün-
nepi beszédet Fülöp István VIII. o. t. tar-
totta. Minden szava kath. meggyőző-
désből fakadt; a kath. akció érvényesü-
lését követelte minden vonalon. 

Az ünnepély kiemelkedő pontja: „A 
gyónási titok áldozata” c. öt felvoná-
sos színdarab volt, melyet a kongrega-

nisták adtak elő nagy készséggel, átér-
zéssel.” Elhangzott még „Fel Mária tiszta 
leventecsapata” című értekezés, és a „Jú-
dás” című vers, mely nagy hatást keltett 
a hallgatóságban.

1933. november 5-én a cserkészava-
tó ünnepélyt a tagok által előadott  „A 
mi drága ifjúságunk” című cserkészda-
rab színesítette, amelyről  meghatódott 
lélekkel távozott el a nagyszámú közön-
ség – olvashatjuk az évkönyvben. 

1934. május 5-én a Törekvés cserkész-
csapat fogadalmi ünnepélyét két egy-
felvonásos előadás a „Fel magyar” és 
„Longewali csonkakereszt” színesítet-
te, melyet, Gaál Istvánné Ibi néni ren-
dezett. 

1936/1937-es értesítő, a „Harsányi 
Kálmán Szavalókör” munkájáról a kö-
vetkezőket írja:

Tagjai a III. és IV osztály tanulói vol-
tak dr. Juhász Pál vezetésével, de gyű-
léseiket vendégként a többi osztály 
is látogathatta. Ezek műsorán szava-
latok, felolvasások, szabadelőadások, 
egyfelvonásos színdarabok, ének- és 
zene szá mok, páros jelenetek, szavaló-
versenyek szerepeltek. Ebben az évben 
két egyfelvonásos darabot adtak elő. 
Arany János: „Toldi”-ját és Kisfaludy 
Károly: „Mátyás deák” című vígjátékát. 

1937/1938-as tanévben ezt az elő-
adást megismételték Juhász Pál dr. ta-
nár vezetése alatt. A IV osztályosok 
Arany János: Toldiját, a III. osztályosok 
Kisfaludy Károly: Mátyás deák című 
művével szerepeltek.

1938/1939-es tanévben a „Harsányi 
Kálmán Szavalókör”-ben az év folya-
mán több előadás is volt. A „vendégek” 

A kövesdi amatőr színjátszás egyik kiemelkedő bemutatója, Gárdonyi Géza: A bor c. darabja volt.  
Képünkön az egykori szereplőgárda
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vagyis az első osztályosok előadták Pe-
tőfi Sándor: „János vitézé”-t és Koós: 
„Ének Attila királyról” című elbeszélő 
költeményét.

A IV. osztályosok  Arany János: „Tol-
di”-ját mutatták be.

Az első osztályosok 1940. május 1-én, 
a  „Harsányi Kálmán Szavalókör” dísz-
közgyűlésén a Petőfi Sándor: János vi-
téz című művét mutatták be, míg a ne-
gyedikesek „regős” módban, Arany Já-
nos: Toldijával szórakoztatták a közön-
séget.

A „Harsányi Kálmán Szavalókör” 
1940. szeptember 24-én megtartott 
tisztújító közgyűlésen a kör vezetőjének 
Benkóczy György r. tanárt választották. 
A kör célja: „elsősorban a szép beszéd, az 
értelmes és művészi előadókészség el-
sajátítása, a népi irodalom termékein és 
nemzeti klasszikusaink művein keresz-
tül. …. A kör évi munkaterve gazdag és 
változatos volt, kiemelkedők az erdélyi 
népköltészetnek, valamint Vörösmarty 
költői műveinek szentelt gyűlések”. En-
nek jegyében a III. és IV. osztály tanulói 
nagy sikerrel vitték színre és adták elő a 
Csongor és Tünde I. és II. felvonását. A 
IV. osztály tanulói már hagyományként 
az egész estét kitevő Arany János: Tol-
di elbeszélő költeményét tárták a nagy-
érdemű közönség elé. 

Fordulatot jelentett az 1922-es év, 
amikor Stenbarczer Alajosné szer-
vezésében megalakult a Műkedve-
lők Köre. Olyan embereket gyűjtött 
össze, akik éltek haltak a színpadért. 
„A műkedvelő gárda elnöke Gaál Ist-
ván főkántor, titkára dr. Kalo Jenő ügy-
véd. Együtt játszott itt a jegyző, az or-

vos, a földműves, a tanító, és az ipa-
rosság nagy egyetértésben. Ők önzet-
lenül, fáradságot nem ismerve, évekig 
szórakoztatták a nagyérdemű közön-
séget. Egy-egy darab 8-10 előadást is 
megért a „tűzoltó” színpadán. De nem 
csak helyben, hanem a környék közsé-
geiben is többször felléptek.”– mondta 
visszaemlékezésében Dimény Imréné 
Varga Anna a szereplők egyike 2006-
ban, a Közalkalmazott és Köztisztvise-
lők Nyugdíjas Klubja által rendezett ki-
állításon, mely a bemutatott előadások 
fotóiból készült.

 8 év alatt több mint 100 előadást lát-
hatott a „nagyérdemű közönség”. A Já-
nos vitézzel nyitottak, majd az Iglói di-
ákok, a Kis kadet, A vén gazember, 
Bob herceg, Gyimesi vadvirág, Bánk 
Bán és még sok emlékezetes darab volt 
a repertoárjukon.

1924-ben fontos döntést hoztak, 
hogy ne kelljen különböző helyeken 
fellépniük, (Koronaszálló, Rákóczi ét-
terem, Gimnázium, Tűzoltó színpada) 
építenek maguknak színházat. A mező-
kövesdi Műkedvelők Köre volt az első 
Magyarországon, hogy egyesület ilyen 
döntést hozott. Az elhatározást tett kö-
vette és 1924. május 4-én összefogás-
sal, felajánlásokkal elkezdték az építési 
munkálatokat.

Nemcsak a környéken és a megyében 
volt híre a lelkes csapatnak, de az orszá-
gos sajtóban is visszhangot kapott. Mó-
ricz Zsigmond személyesen is megláto-
gatta a kitűnő tehetséggel, lelkesedés-
sel „dolgozó” szereplő gárdát és enge-
délyt adott a „Nem élhetek muzsikaszó 
nélkül” című darabjának színrevitelére.

  Mint mindennek, a II. világháború az 
amatőr színészkedésnek is véget vetett.

  A negyvenes évek második felében, 
nemcsak a második világháború utáni 
sanyarú életviszonyok, hanem bizonyos 
kulturális éhség is jellemezte a mezőkö-
vesdi társadalmat.

A rossz helyzetnek köszönhetően a 
községben alig akadt művelődési és szó-
rakozási lehetőség.

Ezt a kultúra éhséget igyekezett szak-
szerű előadásokkal kielégíteni a gimnázi-
um tanári kara.

Összefogva a tehetséges diákokat, 
egymás után vitték színre a klasszikus 
írók színdarabjait.

Erre az amatőr színjátszás idejére em-
lékezik Benkóczy György a „Diákszínját-
szás a gimnázium ötvenes éveiben” című 
cikkében. Beszámol a nagyszerű irodal-
mi estekről, a színre vitt darabokról, sze-
replő diákokról, az őket segítő díszlet ké-
szítőiről. 

  A nagysikerű irodalmi esteket a Mi-
kes Kelemen Önképzőkör rendezte. Az 
első 1947-ben egy emlékünnepély volt, 
a Toldi megírásának 100 éves évforduló-
jára. A második 1948. tavaszán, a márciu-
si forradalom és szabadságharc századik 
évfordulójára, mely nagysikert aratott. A 
megemlékezést Benkóczy György írta, 
március 15-e előestéjét ábrázolva Pető-
fi, Szendrey Júlia és Jókai szereplésével. 
Ezeket követte „Új magyar költészet” cím-
mel Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolá-
nyi Dezső és Tóth Árpád verses összeállí-
tása, majd pedig József Attila költészeté-
nek bemutatása.

  Az irodalmi estekkel párhuzamosan 
folytak a színdarabok próbái és előadá-
sai. A gimnázium neves tanárainak kö-
szönhető, hogy gondos neveléssel kiváló 
szavaló és szereplőgárda nevelődött, me-
lyet Dr. Lukács Gáspár vezetésével, ma-
gas színvonalú énekkar egészített ki. Így 
a közös munka hamar meghozta a sikert.

  Az első igazi sikert Dr. Lukács Gás-
pár rendezésében, Kodály Zoltán daljá-
téka a Háry János hozta meg. A Garay 
János elbeszélő költeménye nyomán írt 
szövegkönyv Harsányi Zsolt és Paulini 
Béla érdeme. Azonban a legnagyobb 
érdem azoké a rendezőké és szereplő-
ké, akik ezt a színdarabot rendezték és 
előadták. Még egy hivatásos rendezőt, 
színészt és énekkart is próbára tesz egy 
ilyen nagy mű előadása, nem, pedig egy 
vidéki gimnázium tanárait, diákjait. 

Heltai: Néma Leventéjét is sikerrel mutatták be (Folytatás a 10. oldalon)
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Minden tudásukra szükség volt ah-
hoz, hogy munkájukat siker koronáz-
za. Benkóczy György így emlékszik visz-
sza a próbákra, rendezésre: „elképzel-
hető, hogy egy minden szakmai és tár-
gyi feltétel nélküli középiskolában, mi-
lyen nehézségekkel járt ekkora mű szín-
revitele. Mégis sikerült ezeket legyőzni, 
mert volt egy jól képzett iskolai ének-
kar, és néhány igazi színészi tehetség-
gel megáldott diák, akik sikerre vitték, s 
akiket az érdekfeszítő mese, a varázsla-
tosan felcsengő dallamok, önmagukat is 
felülmúló teljesítményre tettek képessé. 
S mindez söröshordókra rögzített desz-
kákon, szakadó papírdíszek keretében, 
az iskola dísztermében. 

  Ezt a nagyszerű sikert Benkóczy 
György: A tetejetlen fa népi verses me-
sedrámájának színrevitele követett. Az 
író művében az ősi magyar hitvilágot, 
mítoszt, meg a ragyogóan szép ma-
tyó népviseletet, népdalt és népi játé-
kot igyekezett ötvözni. A darabból Cs. 
Varga István irodalomtörténész sze-
rint, elemi erejű szépségvágy, boldogul-
ni akarás sugárzik.

A darabot az 1948. évi miskolci nyá-
ri kulturális napok keretében, az ottani 
Nemzeti Színházban mutatták be. A si-
ker óriási volt. Az Észak Magyarország 
1948. augusztus 13-ai száma a követke-
zőket írja: „Régen visszhangoztak a mis-
kolci színház falai olyan tapsvihart, mint 
a szerda esti előadáson, amikor a mező-
kövesdi gimnázium ifjúsága Benkóczy 
György: A tetejetlen fa című színművét 
adta elő. Ízes magyar nyelven peregnek 
a mondatok, elevenedik meg a falu tisz-
ta, hamisítatlan élete a mesébe szőtt va-
lóság képeiben. A színdarab minden sorá-
ból a vers gördülékeny ritmikus melódiá-
ja cseng ki. A nyelv valami egészen egyéni 
ízt ad a történések egyszerű, de lendületes 
fordulatainak…. A szereplők, kivétel nél-
kül, kitűnően oldották meg feladatukat. 
Közvetlen játékukban, minden mozdu-
latukban a falu természetessége, ősi ere-
je tükröződik vissza. A nagy taps bizonyí-
téka volt a szereplő gárda felkészültségé-
nek, kedves szórakoztató játékának.”

A Miskolci Hírlap is hasonló elisme-
réssel ír a darabról. „A mezőkövesdi szín-
játszó gárda a mesejáték minden jelenetét 
és alakját kitűnő színészi ambícióval, pá-
ratlan sikerrel hozta színre.”

A darabban a fő színjátszók ugyan-
azok voltak, mint a Háry Jánosban, de 
újjak is bekerültek. 

A teljesség igénye nélkül pár szereplő 
és segítő neve: Szép János, Liptay Mag-
dolna, Molnár Anna, Molnár Mária, 
Kalo Mária, Schmidt Éva, Dienes Tibor, 
Pálhegyi Judit, Kasnyik András, Bata 
Imre, Varga Sándor, Vígh József, Kruj 
József, Nagy Zoltán, Rózsa László.

A rendezésbe a tanári kar szakjuknak 
megfelelően, teljes odaadással segített. 
A táncszámokat Schumy Géza tanította 
be, a zenekart dr. Vinkovits Sándor ve-
zette, hangszerelést dr. Csendes András 
végezte. 

1950-ben Moliere: A fösvény, 
1952-ben Gogol: A revizor, 
1953-ban Szigligeti Ede: Liliomfi, 
1959-ben Jókai Mór: Az aranyem-

ber, (Lukács Géza, Újvári Árpád, Sereg 
Zsuzsa, Búzás Blanka, Dusza Erzsébet, 
Suha János, Márkus Magdolna stb. sze-
replésével) 

1960-ban Jókai Mór: A Kőszívű em-
ber fiai (Varga Katalin Kocsis Béláné, 
ifj. Papp Zoltán, Kovács András, Wórum 
Imre, Árvai László, Tóth Sándor, Virányi 
Attila, Dusza Erzsébet, Gánóczy Zol-
tán, Révész Judit, Sereg Zsuzsa szerep-
lésével és Benkóczy Nóra bevezetőjével)  
című darabok kerültek színre.

1961-ben, a gimnázium fennállásának 
50. évfordulóján a jubileumi ünnepség 
keretében, Ignácz Rózsa - Kemény Egon 
- Soós László: Hatvani diákjai daljáté-
kot mutatták be. Az előadás érdekessé-
ge volt, hogy a szereplők között a tanári 
kar fiatal tagjai (Kocsis Béla, Petrán La-
jos, Soproni János) együtt szerepeltek a 
diákokkal.

A színdarabokat Benkóczy György 
rendezte, a technikai kivitelezés Kádár 
József tanár érdeme. 

De mi volt a célja a nevelőtestületnek 
az amatőrszínjátszással? 

Dala József, a gimnázium 1961-es ju-
bileumi évkönyvében, a színjátszásról 
a következőket írja: „Kettős célja volt: 1. 
A tanulóinkban erősíteni igyekeztünk az 
élettel való kapcsolatot, az iskola ne csak 
a kötelességteljesítés háza legyen szá-
mukra, hanem sok élményt nyújtó meleg 
otthon és a vidámság háza is.

2. Szem előtt tartottuk a falu kulturális 
felemelkedésének gondolatát is, hiszen 
községünkben sem állandó színház, sem 
megfelelő kultúrház nincs és így a mű-
kedvelő színjátszás fokozott jelentőséget 
nyert.

Az iskola előadásainak mindenkor 
nagy szerepe volt a lakosság kultúrájá-
nak emelésében, egy-egy előadás va-
lóságos kultúrforradalmi tett volt, mert 
több ezer embert mozgatott meg és ne-
velt hazafiságra és a társadalmi haladás 
szolgálatára.

Az intézeti nevelés szempontjából is si-
keresek voltak ezek az előadások, ugyan-
is elmélyítették a tanulók esztétikai kul-
túráját, lehetővé tették a jellemek átélé-
sét, és az irodalmi művek alapos tanul-
mányozására szoktatták őket.”

A színdarabok bemutatásából a gim-
náziumnak is volt haszna, hiszen a belé-
pőjegyek árából sok olyan dolgot tud-
tak megvalósítani, amire a költségve-
tés nem adott lehetőséget. Új parket-
tát, függönyöket vettek, korszerűen fel-
szerelt színpadot építettek, és 400 férő-
helyes nézőteret alakítottak ki. 

(Befejező rész a következő számban)

Csirmazné Cservenyák Ilona

A Dorozsmai szélmalom c. operett szereplőgárdája

(Folytatás a 9. oldalról)
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Varga Rudolf

Három farkas
(részlet a rövidesen megjelenő regényből)

– Gyerekek, nagyon figyeljetek! – eme-
li magasba az ujját Tóthné tanító néni. – 
Holnaptól szénszünetet tartunk. Mond-
játok meg a szüleiteknek, értesítve lesz-
nek, ha újra kezdődik a tanítás. 

– Jaj de jóóó! – szakad ki az őszinte uj-
jongás néhány gyerekszájból. 

Én meg elszomorodom. Akkor most ki 
tudja meddig nem láthatom az imádott 
Tóthné tanító nénimet. Némi vigaszta-
lást nyújt, hogy a katolikus plébánia ud-
varán cundrát osztanak. Cundrát, olyan 
levetett göncöket, amiket már csak gép-
rongynak használtak volna a „szabadsá-
gukért” hősiesen harcoló magyarokkal 
együtt érző adakozók. A Hollandiából, 
Svédországból, Svájcból érkezett hasz-
náltruha bálákból nekem egy kereszt-
ben csíkos nyári póló, egy pilótasapka 
meg egy fatalpú bakancs jut. 

A bakancs ugyan néhány számmal na-
gyobb, mint a lábam, de sok zoknival, 
kapcával ki lehet tömni. Sinkózásnál a 
fatalpakon fantasztikusan lehet dombo-
rítani. Hóesés után azzal mutatom be a 

nyászok éjszakai vonulását. A tüntetők 
pislákoló karbidlámpákat lóbálva imbo-
lyogtak végig az utcákon. Az volt a kéré-
sük, mindenki tegyen egy szál égő gyer-
tyát az ablakba. Azzal jelezze, egyet-
ért az elszánással, hogy ők, a bányászok 
végre rendet tesznek a politikában. Mis-
kolcig baktattak, ahol a magukkal cipelt 
paxitot ráerősítették a rendőrkapitány-
ság falára. Aztán „békeköveteik” útján 
tárgyalni kezdtek, mégpedig sikerrel. 
Azt persze senki nem szavatolta, hogy a 
kialkudott jóléti engedmények meddig 
tartanak majd. 

Gyanítom, a bányászok nem tudták, 
ők egyáltalán nem tüntetnének ottan, 
ha a Rőtkölyöknek nem fáj annyira a 
Szuezi-csatorna. Meg azt sem sejtették, 
hogy ők csak golyófogónak lettek oda-
hülyítve a sátáni páholyokban sunyító, 
évezredek óta furmányos csaláson pal-
lérozott agyú felbujtóik élőpajzsaként. 
Kitalált történelmünkben ezerkilenc-
százötvenhat története is előre meg volt 
írva, de ki tudhatta abban a fenenagy lo-
bogásban, hogy hamisak a zászlók, kör-
mönfont hazugságok a szemfényvesz-
tő jelszavak. A bányászok, ha tudják, kik 
is az ő valódi ősi ellenségeik, sok, feles-
legesen kiömlő vért takaríthattak volna 
meg. 

Vibrált a levegő. A felnőttek még a 
szokásosnál is szűkszavúbbak voltak. Tő-
mondatok helyett csak félszavakkal tár-
salogtak. Amíg anyám boltba szaladt, 
mert bekiabálták az udvarra, hogy vala-
hol élelmiszert árulnak, vagy vízért ment 
a kútra, addig rá kellett fordítanom a rig-
lit az ajtóra. 

Mihelyst anyám kitette a lábát, felka-
paszkodtam a hokedlire, és bekapcsol-
tam a kredenc tetejére állított rádiót. Az 
izgatott beszédből semmit sem értet-
tem, de a zenét teljes átéléssel hallgat-
tam. Abból sejtettem, komoly a helyzet. 
A hokedlin állva egyszerre vezényeltem 
és énekeltem az „Oly távol, messze van 
hazám” kezdetű dalt. 

A slágert, amit napjában húszszor is 
lejátszottak.

meredek temetődombról a síléc nélküli 
lesiklást, melynek csodájára járnak gye-
rekek és felnőttek. 

Iskola helyett szabadon garázdálkod-
hattam volna, de anyám parancsára 
minden nap nyálaznom kellett az olva-
sókönyvet, és betűket kanyarítani a vo-
nalas, meg számokat a kockás füzetbe. 
Ha az egy-két órás házi okosítás letelt, 
bóklászhattam a környéken. Leginkább 
a temető sírhantjai közt játszottam, ki-
barangolva egészen a pincékig, az artézi 
kúton túl, a kórházig.

Oda, ahol anyám világra hozott. 

*

Az iskolában még nem jutottunk el 
százig a számolásban, de én már tud-
tam. 

Százig számoltam az Aszaló felől a 
Kassai út macskakövén dübörgő tanko-
kat. Százig számoltam, aztán kezdtem 
elölről. 

Sötétedés után nem mertünk kimenni 
a házból, csak az ablakon át néztük a bá-

A famíliám (középen én) (Folytatás a 12. oldalon)
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*
Komoly a helyzet, értékeltük egymás 

közt, mi, kölykök a politikát. 
Elfújtuk a rádióban hallott szirupos 

Honvágy-dalt, hogy „Oly távol, mesz-
sze van hazám, csak még, még egyszer 
láthatnám, az égbolt, felhők, vénhold, 
szellők, mind róla mond mesét csupán, 
holdfényes májusok, muskátlis abla-
kok, hozzátok száll minden álmom, ott, 
ahol él anyám, ott van az én hazám, s 
ott lennék boldog csupán …”. Ponto-
sabban úgy, hogy „Holdfényes máju-
sok, puskát visz ablakooos …”, ahogyan 
mi azt levettük a recsegő, asztmásan 
köhögő, hörgő rádió hangszórójából. 

Az Amuri partizánok dalát is hallás 
után énekeltük, úgy, hogy „verve fut 
már sok kozák latabár”, mint ahogyan 
az operett sláger betétdalát akként fúj-
tuk, hogy „Hagymási Péter, Hagymási 
Pál, a barométel nem imponál”. 

Úgy legalább volt értelme nekije. 
*

Apám begördül az udvarra a 
Fakarusszal. 

Kiugrik a pilótafülkéből. Nem ál-
lítja le a motort. A nyitott ajtón egy 
vasutaskabátos, svájcisapkás, hullaré-
szeg ember kászálódik ki apám mögül. 
Nyakában dobtáras géppisztoly lóg. 
Egészen a házig tántorogva kíséri apá-
mat. 

Apám halálosan nyugodt:
– Anyuka! Nem tudom, mikor jövök. 

Inas, te meg vigyázz anyádra! – csókol-
ja meg arcomat mindkét oldalról.

Mindkét oldalról, ami nem szokása. 
*

Hogy vénséges vén lelkem miért 
nem akart leszületni a földre, magam 
sem tudom, csak azt, hogy nem és nem 
akart. 

Többsincs koromban talán már nem 
tudva is tudtam, nem a testnek van lel-
ke, hanem a lélek öltözik testbe. Pedig 
annak oka, hogy a másfajta létezésből 
pontosan édesanyámat és édesapámat 
választottam ki szüleimül, annak oka az 
volt, hogy tudtam, szükségük van rám, 
nagyon várnak. Én pedig már megszü-
letésem előtt is szerettem őket, de ta-
lán attól félhettem, túl sok fájdalmat 
okozok majd nekik, ha világra jövök. 

Édesanyám már két napja vajúdott a 
szülészeten, amikor Szendi Balázs dok-
tor úr kimondta:

– Császározni kell, asszonyom.

Nem akartam megszületni. Azzal 
kapcsolatban viszont sejtelmek hálója 
szövi át agyamat, hogy az ember min-
den tudásnélküli tudásával tudja, ott, 
az anyaméhben, a még meg sem for-
málódott megtestesülésben, ott volt 
csak igazán jó, ott, az egyenletes anyai 
szívdobbanás elektromos impulzusa-
inak mágneses terében, ott, ahonnan 
még tisztán érzékelhető a másanya-
gú mindenség emléke. Amikor még 
ugyanabban az időben két helyen léte-
zik az emberfia, az asztráltest, a meg-
testesülő lélek. 

Később kifejlődött érzékszerveink-
kel már nem, de ott még felfogjuk a fel-
foghatatlan Őstevő akaratát. Később 
pedig már csak azt, hogy minden nap, 
minden órában, minden percben, min-
den másodpercben megsemmisülünk 
egy kicsinység. Meghalunk, vagy in-
kább átcsusszanunk egy párhuzamos 
világba. Egy párhuzamos, számunk-
ra láthatatlan multiverzumba, melyről 
már semmit sem tudunk, még azt sem, 
milyen a térszerkezete, melyben szá-
munkra láthatatlanok a jelenségek, az 
egyszerűség kedvéért nevezzük hát azt 
a fene tudja milyen izét elmúlásnak.

Meghalunk, hogy utat adjunk valami 
egészen másnak, a következő másod-
percbeli létezésünknek.

*

Tudom, képtelen vagyok megszol-
gálni Teremtőmnek, hogy világra jö-
hettem.

(Folytatás a 11. oldalról)

Képtelen vagyok megszolgálni, hogy 
ide születhettem, ebbe a gyönyörű 
pokolba, melynek ízeit, színeit, illatát, 
meg annak az itt kapott, megszámlál-
hatatlan, sajgó ütésnek, sérülésnek az 
emlékét magammal vihetem majd az 
ismeretlenbe. 

Képtelen vagyok megszolgálni, hogy 
egyáltalán részecskéje lehetek az iste-
ni tervnek, hogy olyan gazdag életet 
élhettem, amilyet éltem, melyben oly-
kor-olykor, valami furcsa, kegyelmi ál-
lapotban elkalandozhattam az érzé-
kektől távolabb, egészen a megismer-
hetőség határáig.

De azt is érzem, ebből a paradicso-
mi pokolból kijutni maga lesz a meg-
váltás. 

*

Mondhatja bárki, hogy megbugy-
gyantam. 

Mit bánom én, mondja csak. De én 
akkor is rendre azt álmodom, valami-
fajta foszlányok, szavakkal megfogal-
mazhatatlan képek ködlenek fel és mo-
sódnak el fejemben a születésem előt-
ti időkből, amikor még édesanyám ha-
sában rejtőztem. Amikor a burokban 
még hallottam a simogató hangokat, 
éreztem a puha hullámzást, az egyen-
letes szívdobbanást. Éreztem a végte-
lent, a mindenség rezgését.

Még meg sem születtem, de már ér-
zékelhettem az anyanyelv delejes hul-
lámzását, a szavak ritmusát, emberi ér-
telmen túli hipnotikus erejét. Meg nem 
állom, hogy ide ne másoljam Sir John 

Apám és én
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Bowring angol nyelvész gondolatait a 
magyar nyelvről. 

„A magyar nyelv messze áll magá-
ban. Egész sajátos módon fejlődött és 
szerkezetének kialakulása olyan idők-
re nyúlik vissza, amikor a legtöbb eu-
rópai nyelv még nem is létezett. Ön-
magában következetesen és szilárdan 
fejlődött nyelv, amelyben logika van, 
sőt matézis, az erő, a hangzatok min-
den hajlékonyságával és alakítható-
ságával. Az angol ember legyen büsz-
ke arra, hogy nyelve az emberi törté-
nelem eposzát tünteti fel. Ki lehet mu-
tatni eredetét, kivehetők, szétválaszt-
hatók benne az idegen rétegek, ame-
lyek különböző népekkel való érintke-
zés során rávakolódtak. Ezzel szemben 
a magyar nyelv egyetlen darabból álló 
terméskő, amelyen az idők viharai kar-
colást sem ejtettek. Nem az idők válto-
zásától függő naptár. Nem szorul sen-
kire, nem kölcsönöz, nem alkudozik, 
nem ad és nem vesz senkitől. E nyelv 
a nemzeti önállóság, a szellemi függet-
lenség legrégibb és legfényesebb em-
léke. Amit a tudósok nem tudnak meg-
fejteni, azt mellőzik. Ez a nyelvészet-
ben is így van, éppen úgy, mint a  ré-
gészetben. Az egyiptomi régi templo-
mok egyetlen kőből készült padolatait 
sem tudjuk megmagyarázni, honnan, 
melyik hegységből vágták ki e csodá-
latos tömegeket. A magyar nyelv ere-
detisége, még ennél is csodálatosabb 
tünemény. Aki megfejti, az isteni titkot 
boncoland, annak is az első tételét:

– Kezdetben vala az Ige és az Ige vala 
az Isten, s az Isten vala az Ige.”

*

Megfoghatatlan sejtelmem, hogy 
édesanyám valóban énekelt nekem. 

Énekelt és mesélt. Mesélt a régi idők-
ről, olyan történéseket, melyeket ő Fe-
renc atyuskától, atyuska meg a régi 

öregektől hallott. Amúgy sok mindent 
hallhatott édesanyám, mert Veron 
nagyanyám nélkül hetedhét határban 
nem eshetett sehol egyetlen búcsú. A 
vénasszonyok együtt mentek a több 
napon át tartó búcsújárásba, hátukon 
batyuval, amiben kenyér, hagyma, sza-
lonna, rántott csirke, boros meg vizes 
butykos, tiszta fehérnemű, meg az élre 
vasalt fejkendő lapult, amit csak a szent 
helyeken, Máriapócson, Sajópálfalán, 
Mátraverebély-Szentkúton, Haszno-
son, Máriabesnyőn, Egerszalókon, 
Rakacán kötöttek a fejükre. 

Rakacára egyszer még engem is ma-
gával cipelt nagyanyám. Az ő bötykös 
lába bírta a sok kilométeres caplatást 
a széttaposott slipiszben, de az én tal-
pam hólyagosra tört a vágott orrú ci-
pőcskémben. Pedig a tarlón járást any-
nyira jól tudtam, már a lábam elé sem 
kellett néznem. Vérzett a sarkam, nyű-
gösködtem, így egy hazafelé tartó sze-
kér saroglyájába tettek. 

Hazaküldtek, mint csapnivaló nyápic 
inast, akiből sosem lesz vitéz katona.Már felnőttként, Frédivel 

Pici kutyával a tornácon, egykoron
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Holló József

Maradni könnyebb,  
mint visszajönni

… mert csak itt van számodra hely

Hűségért imádkozz, 
hogy el ne hagyd földedet. 
És ne hurcoljanak szét 
a nemzetközi szelek. 
Itt sírástól sírásig 
már ért léted máskor is –
de sose gondoltál rá 
hogy tudsz élni máshol is. 

Lehet… de csak itt
maradsz meg magyarnak 
hol országot s nyelvet rád 
örökségül hagytak
őseid. Hát ezt őrizd 
és vigyázz álmaikra!
Hisz te felelsz már azért, 
hogy ne halni járj vissza

… hogy az őssejtig ős maradj, 
ahhoz kell az a föld 
vize és kenyere, 
mit léted megörökölt. 
Csak így szállhat fiadra
hazának e fészek: 
csak így lesz magyarsága 
a Kárpát medencének. 

Maradj itt! Ne éldd meg 
– a sehol és mindenhol 
„otthontalanságát” 
egy más tájon valahol.

Legyél hű földedhez! 
Hogy ne tudd mi a honvágy!
S ne érezd meg – jönnél, 
de se néped, se ország!

Csirmaz Lövei István

Hadd mossam még
Kilóg nyelvünk,
hatalmas szájúak
sötét égbolt poklának
fekete felhői
tüzet okádnak
Rabságukból megszabadulva
menekül zuhog földre
az eső

Öregszem, üti az időt
az öreg toronyóra
hangja mégis még a régi, szép
Megszólal a harang is
Eltűntek a felhők
Sarki kocsma udvarán
hajnali újságot
lapozgat a meleg
déli szél

Heverésznek, krákognak, 
      köhögnek
Remeg, reszket a rezesbanda
Nem sokáig!?
Kinyitott a kocsma!
Tódul befelé a díszes
asztaltársaság

Szirmokat bontogat
fák levelein esőcseppeket
gyűjtöget
merész, átlátszó, könnyű
selyemruhában,
kék tiszta szemével
      visszatekint
Csendben, némán, halk
léptekkel eltűnik
a hajnali fény
Legyen tiéd
a nyár kapujának
minden kulcsa

Csak hadd izzadjon
      még
hadd csípje nyakam
hadd marja arcom
      veríték
barnítson a nyári napsugár
hadd mossam kezemet
hadd mossam még
hadd igyam hűsítő
források édes vizét
mikor szomjazom

 Fridél Lajos rajza

Pocsai Piroska

Ha  
tehetném...

Nem mondtam elégszer,  
amíg tehettem.
Örök fájdalom,  
hogy rosszul szerettem:

Ha tehetném...

becéznélek, mint a kisdedet,
kékre színezném a felleget,
éjtől kérnék harmatcseppeket,
ne lássak szemedben könnyeket,

gyöngyözve kacagnám a szót,
gyűjtenék tarka pillangót,
lopnék neked időt, nem múlót,
ablakod alá víg nótaszót,

simára vasalnám a teret,
terelgetném fáradt léptedet,
csillagporral szórnám éltedet,
meg nem unnám jelenlétedet,

úgy szeretném, ha még tehetném...
- de a múlt nagy úr, már nem lehet,
csak játszadozik a képzelet:
ha kezed kezembe vehetném...

Feledhetetlen édesanyám!
Becézném.  
Csüngnék minden szaván.

Ha tehetném...
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Miért éppen Tibolddaróc?
Dr. Pesti Ferenc őszinte vallomása.

Ismert embereket gyakran nyilatkoz-
tatnak a kíváncsi riporterek arról, mi-
ért választottak maguknak második ott-
hont is.

A miértre adott válaszok mindig na-
gyon érdekeltek.

Most alkalmam nyílott arra, hogy egy 
közeli ismerősömtől, remélem 
nem sértem meg, egy jó bará-
tomtól, Dr. Pesti Ferenc gyógy-
szerész úrtól érdeklődhetek és 
kaphatok választ kérdéseimre.

– Mikor jártál életedben elő-
ször Tibolddarócon?

– A kilencvenes évek elején, 
mint országgyűlési képviselő 
gyakran jártam a településen, de 
csak az iskola előadótermét és az 
önkormányzat épületét ismer-
tem, na és a felvetett gondokat.

– Az ismerkedésből mikor lett 
barátság? 

– 1995 nyarán. Akkor, már mint 
civil ember érkeztem Darócra, 
hogy egy barátomnak segítsek al-
bérletet keresni. Ekkor valaki mu-
tatott nekem egy eladó pincét. 
Nagyon megtetszett, és ez az ér-
zés nem hagyott nyugodni. Nem 
volt túl drága, már csak ezért is 
megvettem, viszont ettől kezd-
ve megváltozott az életem. Ez 
egy nemes „csapda” volt számomra. On-
nantól Tibolddaróc rabja lettem, persze 
jó értelemben.

– Sok idő kellett-e ahhoz, hogy e dön-
tésed után a tettek mezejére lépjél?

– Nem. Hiszem, hogy az embert a ter-
vei, a jövőbe vetett hite élteti. Szülői 
örökségemből – amit épp abban az év-
ben kaptam meg, amikor a pincét meg-
vásároltam – elkezdtem a pince elé há-
zat építeni, majd vettem 3 sor szőlőt, és 
ezért kaptam Darócon rengeteg bará-
tot, segítséget, szeretetet. A „lejtőn” ezek 
után már nem volt megállás.

– Te, mint a térség ismert és elismert 
gyógyszerésze, volt országgyűlési kép-
viselője, hogyan döntötted el, hogy mi-
lyen irányt szabj a beruházásaidnak? 
És ebből eddig mit sikerült megvalósí-
tanod?

– Sokan kérdezik, hogy 70 év felett 
hogyan bírom a hajnali 4 órai felkelést, 

a mindennapos ingázást a 3 fiókpatiká-
ba, a heti 2-3 napi vendégfogadást, pin-
cebemutatásokat, gyógyszerészi kama-
rai munkát …

A válaszom egyszerű: olyan vagyok, 
mint egy akkumulátor, amit Darócon töl-
tenek fel.

Döbbenet a mai világban, ha ilyet hall 
az ember. Ha ezt a történetet lefordítom, 
az jön ki, hogy pénz helyett barátságot 
kértek. Meghatódtam, megcsináltuk, és 
jól jártam, mert szereztem 20 igen jó ba-
rátot, akikre számíthatok és ők is rám!

– A falu közéletébe is bekapcsolódtál.
– Igen. Nagyon kedvelem, kö-

vetkezésképp segítem a Sport-
kör, a Népdalkör, a Borklub, a 
Kultúrműhely munkáját. Amiben 
csak lehet, aktívan részt veszek.

– További terveid, vágyaid?
– Szeretném segíteni az 50-es 

években lerombolt Kálvária fel-
építését. Több barátomat bevon-
va, támogatom a pincelakások 
örökbefogadásos felújítását. Se-
gíteni szeretném – szakértők be-
vonásával – a gombaismereti, 
gyógynövényismereti túrák szer-
vezését, a helyi történelem meg-
ismerését.

Jó érzés, amikor a vendégeim 
úgy mennek el, hogy azt mond-
ják: bejártam a fél világot és ed-
dig nem tudtam, hogy saját ha-
zámban, tőlem néhány tíz vagy 
száz kilométerre milyen csodála-
tos helyek, történetek, ételek, ita-
lok és barátságos, kedves embe-

rek vannak.
Kedves Olvasók! Kérem Önöket, jöjje-

nek el hozzánk, hozzám, én bemutatom 
Önöknek ezt a csodát, amit úgy hívnak itt 
a Bükk lábánál, hogy Tibolddaróc!

*
Remélem sikerült választ kapni a „mi-

értre”, hogy miért választotta második 
otthonának Tibolddarócot dr. Pesti Fe-
renc.

Nekem, született tibolddarócinak, lel-
ket melengetően jólestek a szülőfalumat 
elismerő, az itt élőket méltató szavak.

De akkor teljes a történet, ha a helyi 
sikerek, élmények, elismerések mellett 
szólunk egy országos elismeréséről is. Dr. 
Pesti Ferenc márciusban vehette át Áder 
János köztársasági elnöktől a Magyar Ér-
demrend Lovagkereszt polgári tagozatá-
nak kitüntetését.

Gratulálunk és további sok sikert kívá-
nunk Neki!

Dósa Sándor

A Pesti Patikáriumban nem minden orvosság keserű

A feltöltők pedig a kedves, mosolygós 
emberek, a gyönyörű táj, a hegyek, az 
erdő, az isteni borok és daróci ételek, a jó 
levegő, a közbiztonság, az izgalmas és ér-
dekes pincék.

– Mesélnél néhány sztorit, vagy ép-
pen tanulságos esetet, ami Veled tör-
tént a Tibold darócon töltött éveid alatt?

– Elmondok egy 20 évvel ezelőtti törté-
netet, amely a daróci ember jellemzésére 
a legjobb példa:

Nagy rendezvényre készültem, leg-
alább 15-20 segítőre volt szükségem. 
Főzni, felszolgálni, vendégeket irányíta-
ni, stb. … és a helyiek jöttek is első szó-
ra. Fantasztikusan sikerült a rendezvény, 
este leültünk a segítőkkel, hogy kifizes-
sem munkájukat. Legnagyobb megdöb-
benésemre nem vették el a pénzt, hiába 
erősködtem, és azt mondták lenne egy 
javaslatuk. Csináljunk magunknak így 
együtt egy bográcsos estét!
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Hajdu Imre ismét hű volt önmagához. 
Egy újabb kötettel jelentkezett, mely a 
Fejezetek Bogács Község történetéből 
sorozat első darabjaként:  Templom és 
Temető címmel jelent meg, s került be-
mutatásra Bogácson.

Szűkebb hazájában szülőfalujában 
„emberhalászként, lélekhalászként” ku-
tatja és örökíti meg az elhunyt és élő em-
bereket az utókor számára. Hónapokig 
bogozta az egyházi és állami anyaköny-
vi kivonatokat. Járta a temetőt, fotózta a 
síremlékeket, rajta a neveket és dátumo-
kat. Neveket azonosított és családi köte-
lékeket állapított meg. Ragadvány ne-
veket gyűjtött össze. Felhívására sokan 
fényképeket bocsátottak a rendelkezé-
sére, hogy ezzel is segítsék munkáját. Na-
gyon sok munkával odafigyeléssel, pon-
tosítással és kutatással összeállt a könyv. 
A válogatás a szerző szubjektív megítélé-
se alapján történt, de a benne lévő ada-
tok objektívek.

Könyvében kitér a Szent Márton római 
katolikus templomunk történetére, épí-
tészeti jellemzőire, valamint egy rövid is-
mertető is olvasható a falu, Bo gács tör-
ténetéről is. Időben visszamegy a XI-XII. 
századig.

Később kitér a török hódoltság idejé-
re, érdekes irattári anyagot tárva az olva-
só elé.

Kronológiai sorrendben felkutatta a 
XVIII. sz elejétől – egészen napjainkig – 
a Bogácson szolgálatot teljesítő papo-
kat, megemlítve a papi szolgálat mellett 
egyéb, a Bogács érdekében végzett mun-
kájukat is.

Kiemeli azon emberek tevékenységét, 
aki sokat és jelentőset tettek Bo gács fej-
lődéséért. A könyvben több mint 700 név 
szerepel, sokuk fényképmelléklettel.

Követve az idő folyását, nem hagy-
ta ki az I. és II. világháború elesettjeit 
sem, azok emlékműveinek ismertetőjét, 
ugyancsak olvashatják a kötetben.

Szeretem Hajdu Imre írásait. Olyan köz-
vetlenek, egyszerűek, emberközeliek és 
érthetőek. Amit ír, az nem csak a szelle-
mének tulajdona, hanem a szívének is. 
A „szívével” lát, érez, érzékel. Minden a 
szívén keresztül megy, a szívével érzi és 
nem csak a tudatával tudja. Ezért hiteles. 
Ezért olyan „Hajdu-s”! - Ő rá jellemző!

Mérhetetlen hazaszeretetről, szülő-
föld és ősök tiszteletéről szól ez a könyv,  

Hajdu Imre... és egy újabb kötet

amely nagy alázattal készült. Olvasás köz-
ben olyan lelki pluszokat, értékeket kap 
az olvasó, amely által egy magasabb lel-
kiállapotba kerül. Igen, ez a könyv ér-
ték! Nem csak szociológiai, helytörténeti 
szempontból! Az érték az, ami felemel, az 
értéktelenség viszont lezülleszt, demora-
lizál.

Úgy gondolom, hogy akik ismerjük 
Hajdu Imrét és azok is akik csak az írása-
it – többek, gazdagabbak leszünk általa! 
Hogy miért?  Mert önmagunkra ébreszt! 
- még ha csak pillanatokra is.

Ezek a „szembenézős” pillanatok na-
gyon kellenek a ma emberének – a tel-
jes emberiesség pillanata ez – amikor is 
szembekerülünk azzal vággyal, hogy jó 
lenne mindig önmagunk lenni és marad-
ni. Ne kellene szerepet játszani és póker 
arcot viselni! Ha önmagunk vagyunk, az a 
szív hangja, az maga a szív. Imre egy ilyen 
ember. Ő mer önmaga maradni.

Ö maga írja az Előszó-ban: „Az emléke-
zet különleges, isteni adomány. A termé-
szet, az élővilág összes teremtménye kö-
zül csupán az embernek adatott meg az a 
rendkívüli képesség, hogy gondolataiban 
vissza tudja idézni a múló időt. Ez a képes-
ség a homo sapiens legnagyobb gazdag-
sága.” Ez valóban így van. Mi emberek 
szeretjük tudni, hogy honnan jövünk és 
hová tartunk.  Az  elődök, ősök és az utó-
dok, vagyis a születés, létezés és az elmú-
lás, a halál, mind-mind foglalkoztat ben-
nünket. Mit tettünk és mit nem tettünk, 
mit hagyunk hátra magunk után. Ezek 

a belső kincseink. Ezek tesznek  minket 
„Emberré!”

Imre, ez a 44. köteted, ha jól tudom. A 
korábbi, 38. köteted bemutatásáról (Me-
zőkövesden, 2011. június 22-én) már ír-
tam egy cikket. Most ebből szeretnék 
idézni: „nem kis mennyiség és mennyi 
munka! Adatgyűjtés, levéltárbujás és hely-
színi szemle. Mindezek a hitelesség alapjai. 
Köszönöm.”

Mint írtam ez egy sorozat. A követke-
ző kötet a Borfesztiválon kerül bemuta-
tásra egy fotókiállítással egybekötve. A II. 
kötet: Bogács Anno: Iskola és Esküvő cím-
mel jelenik meg. A III. kötet: Dr. Mayer Ala-
jos főjegyző emlékiratait dolgozza majd 
fel, s a jövő év elejére készül el a tervek 
szerint. A IV. kötetre az Imre nem tért ki.

A mostani bemutató egyébként 
Daragó Károly tangóharmonika játéká-
val és énekével kezdődött.: Szent II. János 
Pál pápa szeretett dalát játszotta a Bárka 
dal-t, majd a szokásos protokollal folyta-
tódott. A szerző köszöntötte a megjelen-
teknek. (Sajnos – ez már csak az én meg-
jegyzésem – a bogácsiak közül nagyon 
kevesen voltunk, pedig ez a könyv ró-
lunk, nekünk szól.) Majd Hajdu Imre is-
mertette a könyv tartalmát. Jó hangulat-
ban zajlott és fejeződött be az ismertető.

Imre! Részemről nagy érdeklődéssel 
várom a következő kötetedet. Ehhez kí-
vánok nagyon sok erőt, egészséget és 
sok-sok örömet!

Szőkéné Tóth Katalin

A könyvben található többszáz fotó egyike: az 1946-47-ben született elsőáldozós 
kislányokat örökíti meg. Többségük napjainkban már nagymama.
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„Mihent matyaó, mingyá’ nem jaó”
Sok történetet írtak le a matyókról, szomorú sorsukról, 

a szegénységről, de vidám életükről nagyon keveset hal-
lottunk. A huncutkodás, a tréfa is jelen volt mindennapi 
életükben. Szerették egymást ugratni, néha csúfolódtak. 
A becenév – vagy gúnynév – is így született, amely sokuk-
ra nagyon jellemző volt. Legtöbbször nem is a rendes ne-
vükön szólították egymást, a gúnynév ismertebb volt.  Az 
élet is könnyebbé vált, ha tréfálkozással, csipkelődő meg-
jegyzéssel illették egymást. Nézzük az élet tréfásabb ol-
dalát!

*
A magyar királyi vasút régi szokásairól. Tard községet vo-

nattal csak a mezőkeresztesi állomásról lehetett megközelíte-
ni, akkor még autóbusz nem járt. Az embereknek 6-7 km-t kel-
lett gyalogolni az állomásra. A személyvonat kocsijai meg vol-
tak számozva. Elől volt az első osztály, utána a második, utoljá-
ra a harmadik osztály. Amikor a közeledő vonat füttyentett, ak-
kor már az utasok felvették a terhüket, hogy le ne maradjanak 
a vonatról. A napszámosoknak háti tarisznya vagy zsák volt a 
hátukra szíjazva, mellette a serpenyő az oldalukhoz kötve. Mi-
kor a vonat beérkezett, kirohant az állomásfőnök piros csíkos 
sapkában és indítótárcsával, amivel elkezdett hadonászni. Ak-
kor rohant a sok utas össze-vissza. A főnök meg kiabált, ilyen 
formán: „Első osztály tessék, tessék, másodosztály méltóztas-
sék. Harmadosztály hátra, hátra, a kormos lábassal a nyavalyá-
ba”. Lökdösődés támadt, mert néhányan csak a lépcsőig jutot-
tak. „Mért nem szállnak fel már itten”? „Mert már nincsen hely”. 
„Akkor maguk várják meg a következő vonatot, ettől a kor-
mos lábastól nem férnek. Mért nem hozzák magukkal a bú-
bos kemencét is, éhenkórászok”. Utána a főnök jelzett a táblá-
val, hosszan fütyült, megadta a jelet a masinisztának az indu-
lásra. Végre a mozdony is hosszút füttyentett és a gőzős siste-
regve, nagyot nyögve útnak indult. A lemaradt utasok köny-
nyes szemmel nézték az egyre távolodó vonatot, mert a leg-
közelebbi csak késő este érkezik. Az állomásfőnök a lökdöső-
désre, hangoskodásra megjegyezte: „Mihent matyaó, mingyá’ 
nem jaó”.

*
Az istállóban tanyázkodó emberek imígyen beszélgettek 

a téli estéken: Hallottátok má’ hogy Pokol Jani nagyon meg-
verte a feleségit? Egyik azt mondta: jaj de sajnálom azt a szép-
asszonyt. A másik meg azt, hogy biztosan megérdemlette.  Le-
het, hogy kikapós volt – mondta a harmadik. A buzgó lélek is 
megszólalt a farhant jászol mögül, aki egy kissé félnótás volt: 
„hát hajják, én is azt mondom, hogy mind gyáva ember az, aki 
mevveri az asszonyát. Én nem szoktam mevverni ha visszafe-
lesel is, csak fellököm, oszt üsse me’ magát, ahogy szeretyi”.

*
Az intéző azt mondja a summásgazdának, hogy „Sereg! 

Győjjön be az irodámba vételeznyi. Számolja ki, mennyi sza-
lonnát kell átvenni és utána ossza szét a summások között”.  
„Hát jó, jó….” „Sereg, hát hogy állunk? Maga summásgaz-
da léttyire nem tud számolni? Nem tudja, hogy hány főre mi 
esik”? „Igenis intéző úr. Valóban nem tudok számolni, de tud a 
feleségem”. (A felesége volt a szakács.) 

*

Levél a summáslegényhez.  Kedves fiam, Jóska! Tisztel 
apád, meg anyád, jó egészséget kívánunk neked. Most tudat-
juk veled, hogy mehházasodtál. Mink mán anyáddal kiválasz-
tottunk egy jó nagy, érett lyányt.  Eléggé jussos, sok fődjük van 
és sok jószágjuk. A lyánynak mán nincs apja, az anyjuknak is 
hitvány az egészsége. Ami a fő, hogy magányos lyány. Igaz, 
a foncsikja mán elég vastag és hosszú, de ha elveszed, majd 
felkontyojják.  Nem baj, hogy nem szép, me’ a szépséget nem 
eszik kanával. Fő az, hogy nem kell menni neked summásnak, 
te leszel a gazda, te hajtod a lovakat.  Nehogy belegabalyodj 
ott valamelyik summás lyányba. Isten veled! Anyád meg Apád. 

Válaszlevél: Kedves Szüleim! Levelüket megkaptam, és 
úgy értelmezem, meg akarnak házasítani. Legalább írják meg, 
hogy kit vettem el?  Pedig én itt egy matyó summás lyánnyal 
sokat beszélgettem, ő a marékszedőm. Jól össze szoktunk, ő 
lenne jó asszonyomnak. Üdvözlöm magukat: Jóska.

*
Az Adus gyerek azt mondja az anyjának:  - Anyácskám, a 

magyar csávók szép ruhába mennek mindég a templomba. Én 
is mennék, de mit vegyek fel? Nincs szép ruhám, csak ez az egy 
szennyes ingem van. Hát így mennyek? 

- Akkor vesd le a szennyest, vedd fel az apád kalapját, oszt 
kész.

- Akkor ki lesz a pipicsem!
- Ne is törődj vele, avesz a gaugéliumba.

*
Részeg Miska
Itt a ház, és itt a kocsma, itt pedig a bor, pályinka.
Mán berúgott részeg Miska, a’ se tuggya, mi a baja.
Kóvályog neki az agya, keskeny bizony ez az ucca.
Méne éppen mos mán haza, de nem tuggya, merre vóna.
Lépett ide, lépett oda, egy előre, kettő hátra.
Bele zuhzant az árokba.
Az ároknak ződes vize részeg Miskát megfürdette.
Hamarosan el is alutt, rózsaszín világot látott.
Olyan, mintha ágyba’ lenne, kezét feje alá tette.
Egyet-kettőt csukladozott, viszont látni, amit ivott.
Egy arra járó kiskutya, szája szélét nyalogatta.
A Miska meg azt gondolta, felesége csókolgatja. 

*
Megatták a móggyát!
A tardiak sem akartak lemaradni a várostól. A divatosabb lé-

péseket ők is megtették. A 70-es években Zsóry fürdő egyre 
népszerűbb lett. Szombatos és vasárnap sokan mentek a für-
dőbe testüket megáztatni. Akkor még csatornán keresztül fo-
lyatták a vizet a medencékbe. A kifolyó víz meleg volt, talán 
még a tojás is megfőtt volna benne. Többen kortyolgatták a 
langyos vizet, mert jót tett a gyomornak. 

Én is ott fürödtem, amikor észrevettem, hogy tardi ismerő-
sök lovas kocsival megérkeztek a fürdőbe. Hűvösben, a fák 
alatt lepakoltak. A szürke lovat kifogták, egy ölnyi takarmányt 
vetettek a ló elé. Az öregember a kocsin maradt, aki szalonnát 
fogyasztott, hagymával, és egy üveg bort is kapott ráadásnak. 

(Folytatás a 18. oldalon)
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A család többi tagja fürödni ment. A medence szélén egy-két 
ruhadarabot még levetettek magukról, az alsó gúnya rajtuk 
maradt. A férfi hosszú vászongatyában fürdött, az asszony-
nép félősen a medence szélén foglalt helyet. A fiatalasszony 
beljebb merészkedett, de a pendely mindenáron a víz felszí-
nén akart maradni. Csak az vót a probléma, hogy a tardi asz-
szonyok nem hordtak bugyogót és valamit megláttunk a víz 
felszínén lebegő vászonpendely alatt. Az egyik asszony segít-
ségére sietett és a pendelyt gyorsan a vízbe nyomta. Az alsó-
nemű valamikor szép fehér lehetett, de gazdája régebben vi-
selhette, mert helyenként barnásodó foltok kandikáltak elő. A 
menyecskét kioktatták: ha kimegy a vízből, és újra vissza akar 
jönni, akkor a pendelyét maga körül szorítsa le, ha nem akar is-
mét kellemetlen helyzetbe kerülni. A történteket hamar elfe-
lejtették, élvezték a fürdés örömét.

*
Bagó és selyemcukor
A nagykapu bejáratának támaszkodó, bámészkodó, alig is-

koláskorú Andriska vásárból hozott selyemcukrot szopogatva 
bámulta az utcán jövő-menő embereket. Arra jött a soron fel-
felé haladó „Miklaós” bátyja, aki a pipájából kiürült pipamocs-
kot a szájában rágta. Tréfásan megszólította a gyereket: nem 
jó az a selyemcukor, tönkre teszi a fogadat.  Andriska durcásan 
válaszolt: a cukor nagyon jó, a fogaimnak sincs semmi baja. 
Tudja mit „ Miklaós” bátyám, én továbbra is a selyemcukrot 
szopogatom, maga meg rágja tovább a pipamocskot, amitől 
jó nagyokat tud sercinteni.

*
„Röpülj páva” – tardi pávakör TV szereplése
Az 1970-es években, zenei berkekben az a szokás járta, 

hogy amelyik pávakör több éven keresztül elnyerte az „Arany 

oklevél” minősítést, azt a csoportot TV szereplésre hívták. Ne-
kem két csoportom is több éven át ilyen minősítést szerzett. 
Egyik a Matyóház Pávaköre, másik pedig a tardi pávakör volt, 
így mindkét népzenei együttes TV-ben szerepelt. Most csak a 
tardiakról írok. 

Ügyes, értékes volt a tardi csoport, ízes tájszólással, egyön-
tetű énekléssel adták elő a népdalokat. Főleg állva daloltak, 
ahol a nők ütemre, „tapisgálva” és a farukat is a néptánc igénye 
szerint tudták „merrázni”. Gyönyörű népviseletben ízes tájszó-
lásuk még jobban érvényesült. A szerepléseket Vas Lajos szer-
vezte, ő ismertette a csoportokról szóló zenei eseményeket. 
Műsorközlő Kudlik Júlia és Antal Imre voltak. Az éneklő kórus 
mögé függönyt húztak, mögöttük foglalt helyet a várakozó 
csoport. Problémát jelentett, hogy a tardiak nem tudtak teljes 
csendben maradni, suttogtak, mozogtak, kisé zavarták a sze-
replő csoportot. Kudlik Júlia felfedezte a rozmaring ágakkal dí-
szített Dusza Jóska fején lévő kalapot: jaj de szép a rozmaring-
gal díszített kalapja, adjon már egy kicsi ágat belőle. Dalos tár-
sunk egy hosszabb ágat csípett le, és átadta Kudlik Júliának, 
aki nagyon megörült az ajándéknak. Hálából egy csókot nyo-
mott Dusza Jóska bibircsókos orcájára.  „Hej! Kei csaókolom, 
ezé a csóké’ még a kalapom is odaadom”.  Az volt a baj, hogy 
mindezt a kórusban szereplő féltékeny feleség - Mari- is meg-
látta.  Azonnal az ura elé ugrott. Csípőre tett kézzel mondta: 
„He, ezé’ ja hitványságé’ akarsz lecseréni engem?” – és rámu-
tatott Kudlik Júliára. Alig tudtunk rendet teremteni a színpad 
mögötti részen, mert az asszony nekiesett az urának. A félté-
kenység szent tüzének fellángolása szerencsére a meghökke-
nő dalosok közt nem okozott pánikot. A hamarosan színpad-
ra kerülő csoport dalolása jól sikerült. Vas Lajos a szép szerep-
lésért megdicsérte a dalosokat.

Kiss József

(Folytatás a 17. oldalról)
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Sport- és zeneszeretettel  
a jobb és szebb életünkért

Hetvenhárom évvel a hátam mögött 
feljogosítva érzem magam egy kis leltár 
készítésére életemről. A világért se gon-
doljon senki arra, hogy az elmúlás fog-
lalkoztat, hiszen jól érzem magam, s tele 
vagyok tervvel, melyek megoldása mind 
rám vár! Mégis honnan ez a magabiztos-
ság? Elárulom, már évtizedekkel ezelőtt 
leszidott édesapa, mikor azt mondtam: 
„nyolcvanöt éves korom előtt nem vagyok 
hajlandó meghalni, majd akkor leülünk 
az égiekkel, megbeszéljük, hogyan to-
vább!” Elképzelhetetlennek tartotta ezt 
a „gőgösséget”, hiszen a hívő emberek 
azt vallják: „Mindnyájan Isten kezében va-
gyunk!” Soha nem tudhatjuk, mikor vág-
ja el a sors-istennő Atropos (latin neve 
Morta) párka életünk fonalát! Ez tökéle-
tesen így igaz, ezt vallom én is, de emel-
lett gondolok arra is, melyről nem sza-
bad megfeledkezni, hogy a Bibliában 
az található: „Segíts magadon, az Isten 
is megsegít!” Embertársaim nagy része 
ezt figyelmen kívül hagyja, mert ez bi-
zony állandó figyelmet, aktív tevékeny-
séget, az akaraterő folyamatos tornázta-
tását igényli.

Vallomásom igazolására elmondom 
saját életem és közérzetem példáját, 
melyben bizonyítását látom a beveze-
tőben hangoztatottaknak. Kisgyermek-
koromtól állandó rajongója vagyok a 
sportnak, művészeteknek (közülük ki-
emelten a zenének), melyeket változó 
intenzitással aktívan is műveltem, pasz-
szívan pedig folyamatos gyönyörűséget 
okoznak. Természetesen rajongásom a 
kor előrehaladtával és egyéb feladataim 
függvényében mérsékeltebbé vált, de 
soha nem szűnt meg.

Gyermekkori aktivitásom futkározás-
ban, házi magasugró versenyeken való 
részvételben, focizásban nyilvánult 
meg. Az iskolában sem mondhatták rám 
– annak ellenére, hogy kitűnő tanuló 
voltam – „amott ül egy túzok magában, 
orrát szárnya alá dugva nagy búvában...”

Az idősebb generáció még emlék-
szik arra az időszakra, amikor mindnyá-
jan a foci bűvöletében éltünk, ez volt az 
„Aranycsapat” korszaka. Én is Grosicsnak 
képzeltem magam, jó reflexeim birtoká-
ban. A focin kívül rajongtunk Papp Laci 
ökölvívónk olimpiai aranyaiért, a helsin-

ki olimpia aranyesőjéért, és gondoljunk 
vívóink, úszóink, öttusázóink vízilabdá-
zóink, kajak-kenusaink világsikereire! 
Mindez megerősítette nemzeti öntuda-
tunkat!

Gimnazista koromban én is elkezd-
tem az aktív sportolást a röplabdacsa-
patban, mely hosszú évekig tartott. Kü-
lönös hangulatot teremtett a kis kollek-
tíva közösségi élete a versenyek előt-
ti drukkal, a sikerélménnyel avagy ku-
darcfeldolgozással. Első emlékezetes él-
ményemet 1959-ben, az országos kö-
zépiskolás versenyen elért ezüstérem 
eredményezte. Röplabdás életem foly-
tatódott érettségi után Miskolcon az 
MVSC-ben, majd debreceni egyetemis-
ta koromban a DEAC NB I-es csapatá-
ban, sok olyan élménnyel gazdagodva, 
melyek nélkül szegényebb lennék most! 
Csapatunk a legjobb vidéki csapat cí-
met is elérte, és többször nyertünk fő-
iskolás bajnokságon második, harma-
dik díjat. 

Föltétlen el kell mondanom, hogy eb-
ben az időszakban a szocialista orszá-
gok röplabdasportja a világ élvonalát 
jelentette. 1964-ben férficsapatunk a 
tokiói olimpián hatodik lett, 1950-ben 
a szófiai Európa-bajnokságon bronzér-

met, 1963-ban Romániában ezüstérmet 
szerzett, s Tatár Mihályt beválogatták a 
világválogatottba is. Misivel együtt vé-
geztük 1969-ben a röplabda-edzői tan-
folyamot a Testnevelési Főiskolán, a vá-
logatott állatorvos tagja, Tüske Feri pe-
dig katonaidejét Szabadszálláson, a 
gyengélkedőmön szolgálta, s játszott 
az általam szervezett és edzett Radnó-
ti SE röplabdacsapatában. Nagyon ro-
mantikus időszakot jelentett a megyei 
bajnokságban szereplés, amikor a vidé-
ki meccsekre nyitott teherautóval utaz-
tunk – feleségem és kisfiam a vezetőfül-
kében, én pedig a játékosokkal a platón.

Aktív mozgásom nem ért véget röp-
labdamúltammal. Székesfehérváron, 
Leningrádban, Kecskeméten is megra-
gadtam minden mozgáslehetőséget: 
játszottam Budapesten az első osztályú 
tollaslabda csapatbajnokságban, ping-
pongoztam Kecskeméten a városi csa-
patbajnokságokban, fociztam Lenin-
grádban napsütésben, hóban – téli fo-
cizásunk pikantériájának az számított, 
hogy a kosárlabdapályán gól akkor volt, 
ha a kosárpalánkot eltaláltuk – egyéb-
ként soha nem betegedtem meg.

Dr. Szedresi István (jobbról) Rácz ...... hegedűkészítő mesterrel

(Folytatás a 20. oldalon)
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Sportvezetői képességemet is kama-
toztattam: Székesfehérváron az NB I-es 
kézilabdacsapat vezetőségi tagja vol-
tam, Kecskeméten rövid ideig a baj-
nokságban éllovas férfi röplabdacsapat 
szakosztályvezetői tisztséget töltöttem 
be. No és persze minden jelentős sport-
közvetítést megnéztem a televízióban. 
Mára már vége aktív versenyzői és veze-
tői tevékenységemnek, de a mozgás lét-
szükségletemmé vált: minden napot ke-
mény reggeli tornával kezdek, melynek 
része negyven fekvőtámasz, ötven rugó-
zás, valamint egy kis gimnasztika. Ered-
ményeképpen frissen, feldobva indulok 
a rám váró napi feladatoknak. 

A sport iránti rajongásom együtt járt 
egy másikkal. Rajongtam a művészete-
kért: olvasás, szavalás, festés, versírás, 
zenehallgatás – sőt hegedülés, ének-
lés. Oklevelek, jutalomkönyvek őrzik 
ezirányú sikereim emlékét. Gyermek-
koromban a Matyó Népi Együttes ka-
marakórusának tagja, sőt szólistája vol-
tam, jártuk a megyét, a szomszéd falva-
kat, így énekeltem Miskolcon (a Nemze-
ti Színházban is), Tokajban, Bogácson, 
Szentistvánon (még konferáltam is), 
Egerben. Hegedültem Lukinich Feri bá-
csi kvartettjében, játszottam úttörőze-
nekarában. A gimnáziumban a Hatva-
ni diákjai című daljáték egyik főszerepét 
alakítottam. Zeneszeretetem nem csök-
kent, sőt, Kecskeméten, katonaorvos-
ként – amatőr együttest alakítva – rend-
szeresen szerepeltünk nyugdíjas találko-
zón, nők napján, anyák napján, honvéd-
ségi kulturális seregszemléken. Ezek so-
rában énekeltem Budapesten a Stefánia 
Palotában, a Kecskeméti Katona József 
Színházban, a kecskeméti Megyei Műve-
lődési Központban.

Zeneszeretetem nagyon kedves tör-
téneteket őriz: első keresetem hege-
dülésemhez kötődik, amikor a Zsóry-
fürdőben gyerekként nagyszüleimnek 
hegedültem, körülvettek, s aznap há-
romszáz forinttal tértem haza (édes-
apám havi fizetése kilencszáz forint 
volt).

Kecskeméten ismerőseim, orvos bará-
taim többször meghívtak összejövete-
lekre, vadászvacsorákra, ahol hegedü-
léssel, énekléssel szórakoztattam a je-
lenlévőket (köztük tábornokokat, űrha-
jósokat).

A közelmúltban Poroszlón, a Népdal-
körök Találkozóján énekeltem három 
matyó népdalt, nagy sikert aratva, de 
Bogácson, a Csáter Apó pincéjénél éne-
kelve a matyó népdalokat is megnyer-
tem hallgatóságomat. Utolsó aktív zenei 
élményemet a budapesti Rácz Pál arany-
koszorús hegedűkészítő mester, több 
nemzetközi verseny győztesével való 
megismerkedésem jelentette, aki ifjúko-
rában a Rajkó Zenekar tagja volt, és be-
szélgetéseink után – találkozva – együtt 
muzsikáltunk csodás műhelyében, me-
lyet fényképen is megörökítettünk.

Az aktív zenei tevékenység mellett 
boldogan tartok előadásokat Matyóföld 
kulturális életéről Kecskeméten, Buda-
pesten. Szívesen vagyok beszélgető tár-
sa Balázs Árpád kiváló zeneszerzőnknek, 
mint volt ez Mezőkövesden 2014-ben, 
vagy Poroszlón 2015-ben. Büszke va-
gyok rendszeres hely- és kultúrtörténeti 
írásaimnak, visszaemlékezéseimnek kü-
lönböző sajtóorgánumokban való meg-
jelenésére.

Visszaidézve a sporttal, a zenével 
kapcsolatos élményeimet, sikereimet – 
meggyőződésem, hogy hozzájárulnak 
kiegyensúlyozott életemhez, optimista 

életfelfogásomhoz, jó hangulatomhoz, 
s koromat meghazudtoló fizikai teljesít-
ményemhez.

Kodály Zoltánnal együtt vallom: „Zene 
nélkül lehet élni, de nem érdemes!”

Végezetül boldogan mesélem el ked-
ves kis történetemet, melyet a sport és 
zene összekötőjeként tartok számon, 
mely 1990-ben történt meg velem, ami-
kor Budapestre kerültem dolgozni: Az 
Andrássy úton sétálva, a járda egyik kis 
gödröcskéjében az előző napi esővíz-
ben egy húszas és egy tíz forintos érmét 
láttam meg, lehajoltam és felvettem. Ek-
kor a járda szélén lévő padról egy ele-
gáns úriember felállt, hozzám lépett, s 
ezt mondta: „Gratulálok! Ön jó megfi-
gyelő! Solymosi Ernő vagyok, ennek a 
Tokaji-borozónak a főnöke, meghívom, 
legyen a vendégem!” (Közismert, hogy 
Solymosi Pixi a Diósgyőrből az Újpes-
ti Dózsába igazolt labdarúgó volt, sok-
szoros magyar válogatott.) A borozó-
ban egy deciliter tokaji aszút kértem, s 
miközben harapdáltam borocskámat, a 
szomszéd asztalnál egy operett részletet 
játszott cimbalmán a borozó muzsikusa. 
Kortyolgatás közben dúdoltam az ope-
rettet. A szám végén a muzsikus hozzám 
lépett: „Uram! Megfogta a fülem a hang-
ja. Van egy ajánlatom: Én nyáron a sé-
tahajón lépek föl, javaslom, lépjünk fel 
együtt!” Komoly beosztásom révén mo-
solyogva köszöntem meg kedves ajánla-
tát, mondván, hogy én csak szórakozás-
ból énekelek.

Talán írásom alapján kedves Olvasó-
im is elgondolkodnak azon, hogy a jobb, 
szebb életünk kovácsai elsődlegesen mi 
magunk vagyunk!

Dr. Szedresi István

(Folytatás a 19. oldalról)

Dr. Szedresi István
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Perzselő nyári napsugár,
aranyló rónaság,
Talpunk alatt tüzes a föld,
liheg a sok madár.

Mozdulatlan a levegő,
az ég egységes kék,
Nem látszik felhő sehol sem,
a bőrünk piros, ég.

Minden szomjas, lankad, szenved,
merre a szem ellát,
Csupán a tűzpiros pipacs
tartja büszkén magát.

Vékonyka szára lengedez,
tüllszoknyája libeg,
Palástja fölött a fején
zöld koronát visel.

Királynő vagy te, kis pipacs,
nyár legszebb virága!
Te nyújtasz színt, vigasságot
e széles pusztába’ .

Ha látlak, kedvem végtelen,
simogat két kezem.
Megvédlek, bárki bántana,
bánatod nem lehet!
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Különleges bemutató Sályban
A malmok könyve

Különleges eseménynek adott ott-
hont tavasszal a sályi Teleház díszterme. 
Nagy Péter A sályi malmok vízikönyvei 
című könyvének díszbemutatóján ve-
hettek részt és  dr. Balázs  György, nép-
rajzkutató előadását hallgathatták meg 
az érdeklődők a Sályért Egyesület és a 
győri Magyarország Természeti és Kultu-
rális Örökségéért Alapítvány szervezésé-
ben.

A könyv megjelenését évtizedes ku-
tató munka előzte meg. Dr. Barsi Ernő 
tanár úr már több évvel ezelőtt írt az 
egykori sályi vízimalmokról. Tanítványa, 
Nagy Péter, pedig elhatározta, hogy ki-
egészíti levéltári kutatásokkal az eddig 
összegyűjtött néprajzi anyagot és könyv 
formájában megjelenteti. 

Tavaly nyáron szervezett Sályba egy 
vízimalom tábort lelkes győri és buda-
pesti „malom bolondok”-ból. Többek 
között engem is megkért, hogy segít-
sek felkutatni az egykori malmok he-
lyét. Ennek nagyon szívesen tettem ele-
get, ugyanis jó néhány évvel ezelőtt ki-
sebbik fiammal egy iskolai dolgozat 
kapcsán, már végeztünk kutatásokat a 
sályi vízimalmok egykori helyein. Egy 
hét állt rendelkezésünkre ehhez az iz-
galmas munkához. Itt-ott még romo-
kat, patakmeder maradványokat is fel-
leltünk. Tudomásunk szerint az egyko-
ri malomépületeket mindenhol lebon-
tották. Nagy örömmel fedeztük fel, hogy 
mégis megmaradt egy épület. Mégpe-
dig a falu elején lévő Kajla malom épü-
lete ma is áll. Berendezése természete-
sen már nincs meg, de az épület külső 
falán még láthatóak a vízikerekek nyo-
mai. Ez azért is különleges épület, mi-
vel Gárdonyi Géza személyesen is meg-
fordult a falai között édesanyjával. Erről 
az eseményről a Tükörképeim c. önélet-
rajzi írásában is megemlékezik: „a Kajla-
malomban inast szabadítottak. Anyám a 
molnárnéval jó viszonyban volt, hát őt is 
meghívták. Én mentem el vele. A molnár 
szobájában már akkor ott voltak a fiú szü-
lei, keresztszülei, a Csákó-malmi molná-
rok és még egy harmadik malom molná-
rai. A fiú fel volt öltözve ünnepélyesen, a 
szokásos világosszürke, magyar  molnári 
ruhába…Az ő tiszteletére ünnepelt a ma-
lom…”

A gyűjtött anyag 
és a készített sok-
sok felvétel kiegé-
szült Nagy Péter le-
véltári kutató mun-
kájával. Ebből állt 
össze 2016 tavaszá-
ra a könyv, ami így 
megőrzi a 13 egy-
kori sályi malmot, 
hogy ne vesszenek 
el az idő sodrában. 
Ezt a nehéz, ugyan-
akkor roppant izgal-
mas munkáját me-
sélte el Nagy Péter 
könyvének bemuta-
tója során.

A könyvbemu-
tatóra meghívást 
kapott dr. Balázs 
György, néprajz-
kutató, – aki egy-
ben a könyv lektora 
is –, és tanulságos 
aki nagyon érdekes 
előadással örven-
deztetett meg ben-
nünket. Előadásá-
nak címe: Vízimal-
mok a Kárpát-me-
dencében. Egy átfogó, tartalmas elő-
adást hallhattunk, képekkel, filmrész-
letekkel illusztrálva, amelyben bemu-
tatta  tágabb hazánk, a Kárpát-meden-
ce malmait, egészen a kezdetektől. Őt 
hallgatva visszarepülhettünk a múlt-
ba és megismerhettük a malmok fajtá-
it, betekinthettünk azok működésébe 
is. Megtudtuk például, hogy még fából 
készült mosógépet is hajtott a víz, ami-
ben a szövött pokrócokat, a ricut mos-
ták.

A bemutató végén a szerző dedikál-
ta a könyvet, miközben sokan még kí-
váncsian fordultak egy-egy kérdéssel 
a két előadóhoz. A könyvbemutatót a 
dr. Barsi Ernő Kamarakórus színesítette 
egy kis dalcsokorral. A bemutatott da-
lok egy részét Barsi Ernő gyűjtötte.

 Nagyon örülök, hogy megjelent ez a 
könyv és hirdeti az egykori  malmok és 
molnárok dicső korát.

Végezetül álljon itt Barsi Ernő írása 
a sályi malmokról, ami A mi falunk Sály 
című munkájában olvasható. A dőlt be-
tűs zárójeles szöveg az én kiegészíté-
sem, amire a kutatás során bukkantunk 
rá, valamint Gárdonyi Géza : Tükörképe-
im c. önéletrajzi írásából szóló idézettel 
színesítettem az írást.

„Lator fölött, a Vízfőnél eredő bővízű 
patak erejét évszázadok óta felhasz-
nálták a sályiak. A patak neve többször 
változott. Elsőként Anonymus említi 
Nyárád vize névvel (a honfoglalás ide-
jén még nem volt Sály, s ezért nem sze-
repelhetett ezzel a névvel). Különösen 
azután, hogy Vár-alja helyett Sályra to-
lódott át a település súlypontja, Sályi-
patakként emlegetik. Gárdonyi Géza is 
így emlegeti Falusi nóták c. versében: 
Térdig ér a sályi-patak, Fodor Anna, sej, 
gyöngy alak...

(Folytatás a 22. oldalon)
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Hogy a víz esését minél jobban ki-
használják, a malmokhoz mestersége-
sen ásott malomárokban vezették a vi-
zet, biztosítva számukra az ingyenes haj-
tóerőt. Mivel a víz nagy része ebben folyt, 
a nép elnevezte Nagy-pataknak.Az ere-
deti medret, mivel-különösen nyári idő-
ben-alig csordogált benne víz, Kis-pa-
taknak vagy Hótt-pataknak nevezték. 
Nyáron a Kis-patak medrét a gyerekek 
több helyen is elrekesztették. A víz a re-
kesztés mögött meggyűlt és itt füröd-
tek a melegben. Így fürdött 1870-72 kö-
zött az iskolásgyerekként itt élő Gárdo-
nyi Géza is. Így ír erről: „Házunk mögött 
nagy kert volt, az uraság konyhakertje, s e 
mögött a rét, mely elnyúlik a falu közepé-
ig. Ezen a réten két patak van. Az egyik kö-
rülbelül méteres mélységű s mindig tele 
van vízzel, a másik ölesnél is mélyebb, szé-
lesebb medrű, de száraz időben alig folydo-
gál benne több víz, mint amennyi egy pa-
lack száján kifér. Ez a víz különféle kanya-
rulatokban sétálgat a mély árok homokos 
fenekén. Itt-ott tócsákban gyülemlik meg, 
néhol meg  csaknem egészen lebújik a föld 
alá. Azért is a neve: Hótt-patak. E két patak 
környéke volt az én fő játszóhelyem. Nyá-
ron a Hótt-patakot elrekesztettük földdel, s 
mikor a víz meggyűlt benne, seregesen fü-
rödtünk. A falu minden gyereke így fürdött. 
Néha öt helyen is el volt rekesztve a patak. 
Itt fogdostuk az apró ebihalat, itt vágtunk 
fűzfavesszőt, itt csúszkáltunk télen.”

 A második világháború után egy da-
rabig még néhány malomban őröltek, 
de az ötvenes évek elején, azzal az in-
doklással, hogy „feketén ne őrölhesse-
nek” , megszüntették. A Víz-főnél több 
forrásból eredt a patak. Ezek közül hár-
mat külön névvel is megkülönböztet-
tek: Kántor-forrás, Pap-forrás és Kisas-
szony-forrás. A malmok megszűnté-
vel a vizet a Kis-patakba engedték bele. 
Mikor azonban a hetvenes években ki-
épült a vízmű, és vízvezetékbe fogták be 
a víz jórészét, csak a fölösleg folyik már a 
Kis-patakban, Nagy-patak teljesen kiszá-
radt. Felverte a gaz.

A malmok felülcsapós vízikerekes mal-
mok voltak. A forráshoz legközelebb eső 
malom a Csáky-malom volt. Bejára-
ta fölött a hetvenes évek végéig látha-
tó volt a kőből faragott(grófi) címer. ( Ma 
már a miskolci Herman Ottó Múzeum kő-
tárában őrzik). Később Vencselley gróf 
kezére jutott. Ő is eladta Kovács István 
vejeinek. Ekkor a Vők-malma néven em-
legették. A vők ismét eladták Kis János-

nak. Kis János legényember volt. Egy-
szer télen gyalogosan indult el Pénzpa-
takra „jányozni”. Az erdőn hóviharba ke-
rült és ott is lelte halálát. Azután Bodnár 
György lett a malom gazdája, s Bodnár-
malom néven szerepelt a szóhaszná-
latban. ( Legutolsó gazdája után pedig 
a Hamvas-malom nevet kapta. A mol-
nár leszármazottja, lánya- még ma is él 
Mocsolyás-telepen). A Bodnár-malomtól 
lejjebb egy Dara-malom( kisebb dará-
ló malom) volt Latorban, s ezalatt még 
két Törő-malom( kendertörő). Lator és 
Sály között, a Kőbánya átellenében volt 
a Kurva-malom . A 900-as évek elejé-
től tulajdonosáról, Mizser Bertalanról 
Mizser-malom lett a neve. Ő aztán fű-
részmalommá alakította át. A fűrészma-
lom 1945 után megszűnt. A Tarizsa alatt 
ismét két malom volt: Felső-Tarizsa-
malom és Alsó-Tarizsa-malom. A Fel-
ső Gorove malma volt, az alsó pedig 
a Petrus-malom nevet kapta. Ebben a 
malomban dolgozott egy Petrus nevű 
molnár, aki az egyik régi bárónak meg-
bízható embere volt. Egyik gyermeké-
nek a keresztapaságát is vállalta. Aztán 
rá is hagyta a malmot azzal a kikötés-
sel, hogy évente az egyháznak 122 má-
zsa búzát ad, hogy azt az egyház a sze-
gényeknek kioszthassa. Leginkább ka-
rácsonykor volt az osztás. A Petrus –ma-
lom után lefelé következett a Cifra-ma-
lom.  Mikor a gőzgép kezdett elterjed-
ni ezt a malmot vízimalomból gőzma-
lommá alakították át. A vasút kiépítése 

után azonban már nem a vasúttól fél-
reeső Sályba, hanem a vasúthoz közel 
épült malmokba szállították az őrölni 
való búzát. Így aztán nem volt kifizetődő 
Sályban gőzmalmot üzemeltetni. Ezért a 
múlt század végén gazdája, Ruzsinszky 
újra vízimalommá alakítatta át. A hatal-
mas méretű, több emelet magasságú ví-
zimalom azután nem csak méreteiben 
különbözött a sályi vízimalmoktól, ha-
nem abban is, hogy nem volt felülcsapó 
vízikereke. A patak vize be volt vezetve 
a malomépületbe, s ott turbinát hajtott. 
Nem csoda, hogy a sályiak ezt a külön-
leges malmot Cifra-malomnak nevez-
ték. Sály belterületén, a Felvégben volt 
a Kis-malom. Ez egy miskolci zsidó em-
beré volt. Az első világháború után egy 
sályi ember, Horváth Lajos vette meg 
tőle. Ezután Horváth-malom néven volt 
ismeretes. A református templom mel-
lett volt a Falusi-malom. Az alsó udvar 
alatt állott a Kajla-malom. Majd Sály és 
Ábrány között a Csákó-malom, s végül 
a Jányfalusi-malom zárta a sályi mal-
mok sorát. Ez utóbbi már az egykori Le-
ányfalu helyén állott, melyet a török el-
pusztított és nem is épült fel többet. Ez a 
malom meg egy tanya őrizte csak a ne-
vét a század elején. 

Ma már egyetlen malom sem műkö-
dik, legtöbbnek még az épülete is el-
tűnt., lebontották. A malmok tekintélyes 
száma arról is beszél, hogy ezek nem 
csak a falu szükségletére őröltek. Mesz-
sze vidékről is jöttek a búzás szekerek 
őröltetni, és igen szép jövedelmet biz-
tosítottak a molnároknak. A malmok fa-
lai között, különösen a vasút kiépülése 
előtt, jólét és vigasság lakozott. A nagy 
gőzmalmok azután háttérbe szorították 
a sályi vízimalmokat. Sorsukat végér-
vényesen a második világháború utáni 
idők pecsételték meg. Ekkor, hogy a „fe-
ketén” való őrlésnek még a lehetőségét 
is kizárják, sorra szüntették meg a sályi 
malmokat. Tulajdonosaikat kuláknak 
minősítették és üldözték. Leálltak hát a 
malmok, omladozni kezdtek épületeik, 
gépezetüket is szétszórták.”

 Ez hát a rövid története az enyésze-
té lett  sályi vízimalmoknak Barsi Ernő 
tollából. Emléküket egy kis vízikerék is 
őrzi, nem messze az első malom romjai-
tól, Latorban, a buszfordulónál lévő híd-
nál. A közelmúltban állították a barlan-
gászok a Sályért Egyesülettel karöltve. 
Mellé hamarosan egy tájékoztató tábla 
is kihelyezésre kerül, ami felsorolja majd 
a sályi vízimalmokat és térképen mutat-
ja be egykori helyüket a Sályi-patakon.

Stengerné Forgony Éva Andrea

(Folytatás a 21. oldalról)

A könyvet a szerző mutatta be
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 „Szép gyermekkor, 
 jöjj vissza egy szóra” (II. rész)

Mérföldkövek, kilométerkövek.  0 ki-
lométerkő… 1-2-3 és sok, még több ki-
lométerkő! Jönnek szembe az úton, 
lassan, kissé gyorsabban, szédületes 
gyorsasággal, már-már összeérnek, 
nem is látod őket, csak tudod, hogy ott 
vannak.  Számolod őket, majd nem tö-
rődsz velük, hagyod, suhanjanak el 
melletted. Nem a Te dolgod, nem Te tet-
ted oda őket, maguktól vannak ott. 

Hoppá! Mintha újból lassabban jön-
nének, egy-egy már nincs is ott, ahol 
lennie kellene, vagy tévedtél, talán 
nem jól látod? 

A kövek már nem is jönnek feléd, 
szeretnél beléjük kapaszkodni, kéred 
őket: maradjatok még, csak egy percre, 
egy pillanatra!

 A kövek elfogytak. 0 kilométerkő…
A csöpp kislánynak, miután belépett a 

neves iskola első osztályának ajtaján, sze-
mei kerekebbre és még kékebbre váltak 
az ámulattól. Hiszen ő nem tudta milyen 
az iskola, sosem látta, de pontosan így 
képzelte, mintha álmában ezerszer is ült 
volna a padokban, érezte a krétaszagot, 
a hatalmas fekete tábla is csak őrá várt, a 
tanító néni arca csupa mosoly, imádniva-
ló teremtés egy ilyen emberpalánta sze-
mében. 

Azért voltak kisebb-nagyobb nehéz-
ségek az iskolás életben. Miért is kell írás 
órán vonaltól vonalig írni? Az ügyetlen kis 
kéz kósza betűket vetett a papírra, akkor is 
el lehet olvasni az írást, ha alul felül kilóg 
a sorból a betű, meg az sem baj, ha nem 
elég kerek, vagy kicsit jobbra-balra dől. A 
tanító néni nem így gondolta! Szenvedett 
is a kis csöppség eleget, hát még a díszítő-
sorok, azoknak aztán semmi értelme, kari-
ka, háromszög százszor és még százszor, 
ez biztosan csak azért van, hogy a gyere-
keket bosszantsák, semmit nem tudok ki-
olvasni belőlük! 

És milyen unalmas az olvasás óra an-
nak, aki már rég folyékonyan olvassa azt, 
amit a többiek még csak betűzgetnek, 
szótagolnak. Lábacskáit felrakta a pad 
tetejére, mert ott mégiscsak kényelme-
sebb, ha már csendben kell üldögélni, és 
ha összeszólalkozott valamelyik társnő-
jével, óra közben is meghúzgálta annak 
copfocskáját. 

 Ezeket a tanító néni végképp nem dí-
jazta, így az első félévi bizonyítványban 

magatartás, szépírás: négyes. Igazán nem 
is olyan rossz jegyek, meg is volt magával 
elégedve.

A csoda akkor történt, mikor kinyílt a 
tornaterem ajtaja!  Magassága, mint a 
végtelen égbolt, bordásfalak sokasága, 
mászórudak és kötelek, gyűrűk függtek 
a magasból.  A sarokban labdák, kicsik, 
nagyok, sárgák, barnák, gumiból, bőrből, 
szabad volt őket megfogni. elgurítani, el-
dobni, csupa zsibongás, kacagás, futká-
rozás! Igen-igen, erre vágyott, ez jelen-
tette igazán az iskolát! Neki aztán nem 
okozott gondot felmászni pillanatok alatt 
a mászórúdra, kötélre, míg a többiek hi-
ába kapaszkodtak, csak csüngtek-lógtak 
rajtuk, ő büszkén nézett le a magasból: 
Látjátok, milyen ügyes vagyok, ezt csinál-
játok utánam!

Kedvenc szórakozásává a futás vált, mi-
után megnézett egy filmet, mert akko-
riban az emberek sokat jártak moziba, a 
nagymamával és nővérével a kislányka is 
mozirajongóvá vált. Lenyűgözte egy ver-
senylóról látott film. A paripát Bujánnak 
hívták. Belebújt a képzelt állat „bőrébe”, 
csak futott egyre sebesebben, mindenki 
ámult gyorsaságán, erősségén, kitartásán.  
Egy alkalommal futóversenyt rendeztek 
az Érsekkertben, 400 m távon, amelyen in-
dulhatott a gyermekek apraja-nagyja. El-
rajtolt a mezőny, a csöppség azonnal elő-
retört, szedte kicsi lábait, hallotta a bizta-
tást, a nézők kiáltásait: Nézzétek, nézzé-
tek a kicsit! Sajnos aprócska termetéből és 
erejéből ilyen hosszú távon nem futotta, ő 
sprinter volt! A nagyobbak hamarosan el 
is hagyták, mégsem kedvetlenedett el, fü-
lében azóta is a „nézzétek a kicsit” biztatás 
visszhangzik. 

Legjobban mégis a labdajátékokat ked-
velte. Kislabda dobás, kiütőcske, ütöge-
tés, pattogtatás, röplabdázás, kézilabdá-
zás: kárpótolták a rég elveszett pöttyösért.

Úgy második-harmadikos korában 
Gárdonyi Egri csillagokjának bűvöleté-
ben élt. Nem is lehetett másként! Az om-
ladozó, rejtelmes várfalak között fakard-
okkal, botokkal felszerelkőzve ő és bará-
tai voltak hol Dobó István, hol Cecey Éva. 
A legyőzöttekből került ki Jumurdzsák, a 
legnagyobb szégyen volt az áruló Hege-
dűs hadnagy szerepét eljátszani, azt csak 
büntetésből „érdemelte” ki társaitól vala-
melyikünk. 

A könyv olvasását olyan tökélyre fejlesz-
tette, hogy felütve a könyv lapjait bárhol, 
ránézve a lapszámra, fejből szó szerint el-
mondta az azon oldalon lévő szöveget. 
Ezt a „tudományát” igyekezett mindenütt 
megcsillogtatni. 

Akkoriban még nem ette meg a „farkas 
a telet”. Karácsonytól január végéig élvez-
tük a szénszünetek szabadságát. Csapa-
tokba verődve indultunk szánkózni a mai 
buszmegálló helyétől indulva, szélsebe-
sen száguldva egészen a Kossuth utca ele-
jéig. Bátran tehettük, akkor még autók rit-
kán jártak ezeken az utakon.  A nagytemp-
lom előtti lépcsőket senki nem takarította, 
mi azt is birtokba vettük! 

Hű! Micsoda siklás volt a líceum ajtajá-
ig lejutni! Csak a fényesre csiszolt vastalpú 
szánkó volt erre alkalmas. Mikor nagyob-
bacskára cseperedtünk, kiterjesztettük ezt 
a szórakozásunkat a Szépasszony völgy-
re, a hat-ugratóra. Ehhez már bátorság-
ra is szükség volt, mert a meredek, hepe-
hupás, jegesre fagyott pálya veszedelme-
sen dobálta a csúszós alkotmányokat. Es-
tére kezünkre-lábunkra ráfagyott a kesz-
tyű és a cipő. Ruházatunk is igen hitvány 
volt, átfagyva értünk estére haza. Volt is 
keserves sírás-rívás, a pici lány minden uj-
jába beleütött a hideg, irtózatos fájdalma-
kat okozva. Másnapra megfagyott lábára 
rá sem tudott állni, jött is hozzá Hódy Ál-
mos doktorbácsi, hogy gyógyítgassa. Fe-
kete kabátjában, kalapjában, egyik kezé-
ben táskája, másikban görbebotja. Jósá-
gos tekintete volt, megsimogatta a szösz-
ke fejecskét, kenőcse gyógyírt hozott a fá-
jós lábacskákra. Még jobban megerősö-
dött bennem, hogy orvos szeretnék len-
ni, nem kórházi orvos, hanem olyan, mint 
Ő, aki betegekhez jár, úgy tekintettem rá, 
mint egy szentre. 

Nyaranta, amelyek „hosszú, forró nya-
rak” voltak, fillérekért járhattunk az uszo-
dába és a már akkor is híres-neves egri 
strandra. Az „úszó fellegvárban”a vízipó-
lósokat, a nagyszerű versenyúszó fiúkat, 
lányokat bámultuk, mind arról ábrándoz-
va, majd mi is olyanná válunk, mint ők. A 
számunkra szédítő magas trambulinról fe-
jest, talpast ugráltunk, nem mindig sike-
resen, olyankor hasunkon csattant a víz, 
de kárpótolta fájdalmunkat, hogy hősnek 
képzeltük magunkat. 

(Folytatás a 24. oldalon)
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Órákig képesek voltunk a dögönyöző 
alatt veretni magunkat, sajgott is utána 
minden tagunk, de ki bánta azt. 

Egy alkalommal verőfényes május el-
seje volt, barátnőmmel sütkéreztünk a 
strandon, élvezve a cirógató sugarakat. El-
érkezvén az este, egyre jobban borzong-
tam, majd a fogam is vacogni kezdett, le-
feküdni sem bírtam, égő bőrömet érin-
teni sem lehetett. Másnap reggel nagy-
mamám felkereste gyermekgyógyászun-
kat, Dvorcsák Piroska doktornénit és hozta 
boldogan a kenőcsöt, ami majd megszün-
teti fájdalmát vöröslő bőrömnek. Óvato-
san be is kenegetett vele, majd belenéz-
ve a tükörbe, egy szőke hajú ördögfió-
ka nézett velem farkasszemet. Most már 
tudom, hogy nem Bagarolt kaptam, ha-
nem egy Mikulitz nevű kencét. Megpró-
báltam lemosni, nem hagyta magát, egy-
re jobban szétkenődött fájdalmas bőrö-
mön, az ördög szerecsenlánnyá vált, csak 
a kék szemek villogtak dühösen, napokig 
nem tudtam iskolába menni. Örökre meg-
tanultam, hogy a tavaszi napsugár csábí-
tóan simogató, de veszedelmes „jószág”.

Mindezek eltörpülnek azon sziporkázó, 
életem sportélményei közül ahhoz a leg-
szebb emlékhez képest, mikor édesapám 
elvitt 1955. májusában az egri stadionba. 
A fociválogatott játszott edzőmérkőzést 
a város népszerű csapatával, a Bástyával. 
Olyan fociláz volt akkor Magyarországon, 
amekkorát azóta talán a világ sem élt át, 
kis országunk Aranycsapata belopta ma-
gát minden hazai szívbe. A harmadik sor-
ban ültem, Puskás Öcsi pár méterre tőlem 
cselezett, kikacsintott a nézőkre. Katt! A 
kép rögzült, a dokumentum bármikor elő-
hívható. 

A hetedik osztály utolsó negyedé-
ben a sors úgy hozta, hogy szüleim visz-
szaköltöztek szülőfalumba, Domoszlóra, 
ahol nem hogy uszoda, még tornaterem 
sem volt. Volt azonban egy igazgató bá-
csi, Szabolcska Péter, aki a rajzot tanította, 
na nem a tanterem falai között. Elvitt min-
ket a rétre, ahol pipacsokat festhettünk, 
a csobogó kispatakhoz, ott a sziklák kö-
zött csordogáló, fodrozódó vizet próbál-
tuk megfogni ecsetünkkel, megtanította, 
hogyan gyönyörködjünk a fények és ár-
nyak játékában, portrét rajzoltunk, min-
den technikát alkalmazhattunk, amihez 
kedvünk volt. 

Bezzeg a matematika tanárnő sehogy 
sem szívlelte a „városból jött”, szókimon-
dó serdülő lányt! Meg is utáltatta a tantár-
gyát egy életre! Édesanyám egy szülői ér-
tekezletről szomorúan érkezett haza. Ta-
nárnőm így „kedveskedett” neki: „Jutkából 

soha sem lesz orvos!” Na, majd én megmu-
tatom, hogy leszek! Negyvenöt évet kel-
lett várnom, mikor eljött egy osztálytalál-
kozóra, ahol megmondhattam neki, hogy 
igenis, orvos lettem, még azt is kiérdemel-
tem, hogy a község, ahol dolgozom, dísz-
polgárává választott. Megnyugodott a lel-
kem, mert addig tüskeként hordtam ma-
gamban kegyetlen szavait.

Rövidke iskolai kitérőm után felvettek 
az egri Szilágyi Erzsébet Lánygimnázium I. 
A. osztályába, ahová boldogan jártam vol-
na, ha végtelen keserűségemre, nem zá-
ródott volna be mögöttem a lánykollégi-
um kapuja is. A legszigorúbb börtön sem 
lehetne nyomasztóbb, legalább is én úgy 
gondoltam, mint ahová jutottam.  Heten-
te egy-két óra kimenő, havonta egyszer 
hazautazás, persze akkor szombaton is ta-
nítás volt. Ha véletlenül pár percet késtél, 
vagy volt egy kissé rosszabb jegyed, ki-
menő- vagy hazautazás- megvonás volt a 
büntetés. Szabadsághoz szokott testem-
lelkem minden ízében lázadozott, éven-
te legalább háromszor elterveztem, hogy 
innen egész biztosan megszökök, mint 
ahogy a kis Nyilas Misi sem akart debre-
ceni diák lenni, úgy én sem akarok a Jó-
zsef Attila Kollégium lakója lenni! Őran-
gyalomnál, Gabika nővéremnél, aki már 
akkor az egri kórház szülésznője volt, ta-
láltam menedéket. Ha egy perc időm volt, 
bemehettem hozzá a kórházba, arra a szü-
lészetre, amelyet ma is emlegetnek, akik 
ott megfordultak. Patyolattiszta, ottho-
nos, orvosok-nővérek együtt, mint egy 
család, befogadtak, ha kellett vigasztaltak, 
biztattak: Tartsak ki, ne hagyjam magam 
célomtól eltántorítani! Kollégaként is oly 
szeretettel fogadtak, mint saját gyerme-

küket. Igaz hálával gondolok rájuk, bár so-
kuk már az égi mezőkről tekint le álmatlan 
éjszakákon világra segített „magzatjaikra”, 
akik azóta jól felcseperedtek. 

Átverekedve magam az első két éven, 
kilábaltam a nehézségekből, jó tanuló lé-
vén a harmadik osztályra megváltozott is-
kolai, ennek következményeként kollégiu-
mi statusom is. Silencium helyett az isko-
lai könyvtárban tanulhattunk időkötött-
ség nélkül, válogathattunk kedvünkre a 
könyvek között, gyakran hajnalig bújtuk 
őket, verseket olvastam, melyek úgy meg-
ragadtak agytekervényeimben, hogy mi-
kor versmondó verseny volt, vég nélkül 
mondtam őket, le kellett állítani, mert ta-
lán soha nem ért volna véget. Vörösmar-
ty, Ady, Berzsenyi, Kölcsey, Heine, Musset, 
sorban jönnek a nevek, a kedvenc versek, 
csak egy szó felidézve, és törnek elő az 
emlékezetből, mint alvó vulkánból szökik 
égre a szikrázó forróság. 

  Magyarországon akkor volt a televízi-
ózás „hőskora”. Az egyik teremben felál-
lított TV-n nézhettük a műkorcsolya baj-
nokságokat, természetesen fekete-fehér-
ben, melyeket Vitray Tamás közvetített 
nagy hozzáértéssel. Soha nem látott ru-
hacsodákat, muszlinokat, fodrokat, flitte-
reket, a szivárvány minden színét megje-
lenítette ékes szavaival. Délutánonként a 
zárt, négyszögletű udvaron kihúzott háló 
fölött kifulladásig röptettük a labdát. Nem 
kis örömünkre, jó hideg telek jöttek, na-
pokig locsoltuk az udvar salakját, re-
mek jégpályát sikerült varázsolni rá, egy-
re-másra bukdácsoltunk nem éppen kor-
csolyázásra tervezett cipőnkben, me-
lyeknek sarka gyakran megfordult a kör-
nyék susztereinél. A korcsolyakulcsok ál-

A cikk szerzője a kövesdi Gépmúzeumban,  
Hajdu Ráfis Jánossal és Kovács Istvánnal, a két „echte” matyóval

(Folytatás a 23. oldalról)
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landóan elkallódtak, a megmaradtak az-
tán kézről-kézre jártak.

  Gyors röptű madárként el is érkezett 
az érettségi vizsgák ideje, A NAGY MÉR-
FÖLDKŐ. Élénken emlékszem a magyar 
irodalom érettségi írásbeli napjára, kide-
rült, hogy a városban az összes érettségi-
ző közül egyedül én választottam azt a 
témát, hogy „A rádió és a televízió szere-
pe a kultúra terjesztésében”. Olyan jól sike-
rült, hogy érettségi elnökünk és szeretett 
magyar tanárnőm, Dr Ladó Erzsike néni 
arra biztattak, ne menjek az orvosira, ha-
nem magyar-történelem szakra jelent-
kezzek. Szerettem a könyveket, verseket, 
kísérleteztem is írásukkal, de megsemmi-
sítésre kerültek, mert nem találtam őket 
elég jónak.

 Reménykedve és izgatottan készültem 
a felvételi vizsgára, a Debreceni Orvostu-
dományi Egyetemre. Megírtam az írásbe-
lit, és ma már mosolygok rajta, mert akkor 
úgy tudtam, a máj termeli az adrenalint. 
Odakerültem a felvételiztető bizottság 
elé, kérdezgettek mindenféle páros és pá-
ratlan ujjú patásokról, előkerült az ominó-
zus adrenalin is. Az egyik vizsgáztató azt 
mondta: „Nem baj, majd itt megtanulja!” 
A mondat értelmét nagy izgalmamban 
fel sem fogtam.  Minden nap szívdobog-
va vártam a postást, hozott e levelet Deb-
recenből?  Végre megjött! Remegő kéz-
zel bontottam, inkább feltéptem a boríté-
kot, torkomban vert a szívem, míg elolvas-
tam: Felvételt nyert! Ujjongva lobogtat-
tam a levelet, rohantam édesanyám mun-

kahelyére, sírva-nevetve öleltem: „Sikerült, 
anya, felvettek”!

A nyár hátralévő részében örömmámor-
ban úszva készültem az egyetemre, akkor 
értettem meg utólag, mit is jelentett a fel-
vételiztető professzor úr mondata. 

Így történt, hogy 1962. szeptember 
3-án beléphettem egy újabb kapuján éle-
temnek, a DOTE hófehér, rácsos nagyka-
puján, még nem voltam 18 éves. Itt zárult 
le szép gyermekkorom, melyet gyakran 
felidézek magamban és hívogatom elő a 
történeteket, melyek töredékét megosz-
tottam Önökkel, bízván abban, hogy ér-
deklődéssel követték azokat.

Dr Árvai Judit
  aki Poroszló község háziorvosa 48. éve

Aki megfúrta a Zsóryt
Faller Gusztáv (1892-1968)

1892. február 13-án született Hegybányán (ma Szlovákiá-
ban Štiavnické Bane). A selmecbányai (ma Szlovákiában Banská 
Štiavnica) Bánya- és Kohómérnöki Főiskolán szerzett bánya- és 
erdőmérnöki oklevelet (1914).  Tüzértisztként részt vett az első 
világháborúban. A csehek által megszállt Felvidékről Budapest-
re menekült, mert az anyaországban kívánta kamatoztatni a tu-
dását. (A német származású Fallerek a XIX. század közepétől 
magyarnak vallották magukat.)

A Nagyalföldi Magyar Királyi Bányászati Kutatóintézetben 
kezdett dolgozni. Előbb üzemmérnök az eggbeli állami olaj-
bányászatnál (1919), majd rövid ideig a Pénzügyminisztérium 
munkatársa, azután pedig a debreceni Bányászati Kutató Kiren-
deltség vezetője (1924), ahol a kőolaj-és földgázkutatást irányít-
ja. A nevéhez fűződik több észak-magyarországi (Parád, Terpes, 
Füzérradvány, Recsk, Tard) és tiszántúli (Hortobágy, Vérvölgy, 
Berekfürdő) mélyfúrás telepítése és irányítása. Ő vezette a jó-
dos, brómos, sós vizet feltáró hajdúszoboszlói mélyfúrást. (Ke-
vesen tudják, hogy 2037 méter mélységével ez volt 1926-ban 
Európában a második legmélyebb fúrás.)  A hajdúszoboszlói-
hoz hasonló karakterű gyógyvizet tárt fel a debreceni-nagyer-
dei mélyfúrással is. 

1938-tól az Ipari Minisztérium Bányászati Ügyosztályának re-
ferenseként irányította a bükkszéki, a körösmezői (ma Ukraj-
nában Jaszinja), a nagysármási (ma Romániában Sarmas) és a 
mezőkövesdi szénhidrogén-kutatást. A kutatók földgázt ugyan 
csak Nagysármáson találtak, de a többi helyen értékes gyógy-
víz volt a munkájuk jutalma. 1949-ben a Nehézipari Minisztéri-
umba került, ahol kezdetben a Bányászati Kutatási és Mélyfúrási 
Nemzeti Vállalat Bányászati Osztályát vezette, itt a komlói szén-
kutatásért is felelős volt, majd a tröszt fejlesztési részlegének 
munkáját irányította. Közben tanított, előadásokat tartott, bi-
zottságokban tevékenykedett. 1958-ban vonult nyugdíjba, de 
szakértőként halálig segítette a magyar szénhidrogén-kutatást.

Sikeres bányamérnök volt, aki megtalálta Románia egyik 
legnagyobb földgázmezőjét, a termálvizek felfedezésével pe-
dig több hazai gyógy- és termálfürdő létesítését tette lehetővé 
(Bükkszék, Debrecen, Mezőkövesd, Parád). Szervezőként szere-

pet vállalt a Magyar Királyi Bányászati Kutatóintézet talpra állítá-
sában, az Ipari Minisztérium újjászervezésében és a Nehézipari 
Minisztérium megszervezésében. Munkásságával hozzájárult a 
mélyfúrási technika fejlesztéséhez. A hajdúszoboszlói, debrece-
ni és mezőkövesdi tapasztalatait felhasználva - Dura Károly fő-
mérnökkel - kidolgozta a termelőcsőben képződött vízkő eltá-
volításának új módszerét és neki köszönhető a lezárt termelő 
kutak gyorsabb, olcsóbb újraindítása.  

Faller a kalciumban, magnéziumban, szulfidokban gazdag 
hidrogén-karbonátos, nátrium-kloridos, 68-72oC-os mezőkö-
vesdi hévíz felfedezésével beírta a nevét mezőkövesd történe-
tébe. Az irányításával fúrt kutak működését, termelésbe állítá-
suk után is figyelemmel kísérte. A mezőkövesdi termálkúttal két 
alkalommal is foglalkozott. Az őskút (Zs. I.) létesítésének törté-
netét a Nehézipari Minisztériumban 1949. augusztus 3-án tar-
tott előadásának alapján ismerjük, 1953. július 20-án a Magyar 
Hidrológiai Társaság Miskolci Csoportjának Mezőkövesden ren-
dezett ankétján pedig a matyóföldi kutatás során szerzett ta-
pasztalatait ismertette.

Kutatási eredményeit a Bányászati Lapokban (1958) két tanul-
mányban (Kőolaj és földgáz, valamint Bányászat) és a Mélyfúrá-
si ismeretek címmel megjelent könyvben (1959) foglalta össze.

Munkatársaival gondos felvételeket készített a mélyfúrás 
minden egyes fázisáról, ezek az adatgyűjtések és megfigyelé-
sek fontos földtani ismeretekkel gazdagították a tudományt. 
Faller a magyar szénhidrogén-kutatást Európa élvonalába eme-
lő dinasztia méltó képviselője volt. A bányamérnökök a mélyfú-
rási technika kimagasló egyéniségének tekintik, a balneológu-
sok pedig a hazai fürdőkultúra fejlődését segítő kutatót tiszte-
lik személyében. 

Megkapta a Mélyfúrási Szakma Legjobb Mérnöke, majd a Bá-
nyászat Kiváló Dolgozója és a Munka Érdemrend kitüntetést. Ér-
demei elismeréséül a Nemzetközi Mélyfúrási Egyesület tagjává 
választották.

1968. augusztus 2-án Vácott halt meg, Budapesten a Farkas-
réti temetőben nyugszik. 

Szlovák Sándor
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Megtervezted már az idei nyaradat?
- Megtervezted már az 

idei nyaradat? – kérde-
zi váratlan találkozásunk-
kor régi ismerősöm, kinek, 
mint hírlik, egy ideje na-
gyon szalad a szekér, s ma 
már milliárdos vagyon bir-
tokosa.

Mielőtt válaszolhatnék 
valamit a feltett kérdés-
re, elárulja, hogy a nejével 
most jött haza a Feröer-
szigetekről, ahol tíz na-
pot töltöttek, s júliusban 
pedig egy teljes hónapra 
a Dél-afrikai Köztársaság-
ba utaznak, Pretoria mel-
lé, egy luxusfarmra a teljes 
családdal.

– Sokba kerül? – kérdez-
tem, hogy ne szakadjon 
meg a társalgás fonala.

– Hát nem olcsó, de szerencsére ma 
már megengedhetem magamnak – 
válaszolja öntelt büszkeséggel.

– Az jó lehet – bólogatok egyetér-
tően, s közben arra gondolok, hogy 
nekem lenne-e kedvem idén Dél-Af-
rikába utazni. Azt hiszem, sőt bizto-
san tudom, hogy nem lenne. Túl mesz-
sze van, odautazni fáradtságos és na-
gyon macerás, a repülő lezuhanhat, 
megcsíphet a cecelégy, elkaphatok va-
lami fránya gyógyíthatatlan kórt. Ne-
kem már Tát községbe – pardon város-
kába! – sincs kedvem elutazni, ahová 
néhány éve a nagybátyám költözött, s 
azóta hív rendszeresen, hogy látogas-
sam meg. Pedig Tát itt van Magyaror-
szágon, Esztergom mellett, de nekem 
már az is nagyon messze van. Szó-
val semmi kedvem nincs Dél-Afriká-
ba, vagy a Feröer-szigetekre elmenni! 
Igaz, pénzem sincs hozzá, de így, hogy 
kedvem sincs, így egyáltalán nem iz-
gat a dolog, nincs hiányérzetem.

– Én még csak tervezgetem a nyaram 
– felelek kissé később ismerősöm kérdé-
sére. – Tudod, nálunk az a baj, hogy az 
asszony idén Hawaii-ra szeretne menni, 
én viszont jobban kedvelem a még fel 
nem fedezett világot, s ezért idén én in-
kább Baskóra vágyakozom.

Baskói ház Koscsó László rajza

- Az ugye nagyon messze van? Egy-
általán van oda közvetlen repülőjárat? 
– firtatja ismerősöm.

– Hát ez az egy hibádzik, közvetlen 
repülőjárat ugyanis speciel nincs. De 
mindezért kárpótol a különleges kör-
nyezet. Az egy igazi mesevilág. Ha csak 
azt mondom neked, hogy ott még 
napjainkban is túr, az egyébként már 
csak meséből ismert kurta farkú ma-
lac… Szóval akkor nyilván sejtheted, 
hogy nem akármilyen helyről van szó.

– Mi tagadás, felkeltetted az érdek-
lődésemet. Ha idén már nem is, jövő-
re feltétlen elmegyek oda. Ugye jól tu-
dom, hogy ez a Baskó annak az egzoti-
kus országnak, Bahreinnek a fővárosa?

Erősen bólogatok, hogy az. – S tu-
dod, hogy az odavezető utat a szépsé-
ge és vadregényes volta miatt a hely-
béli bennszülött lakosság Aranyosi 
völgynek nevezi, s a szomszédos tele-
pülésnek – amit csúcsforgalom idején 
is mindössze három fecskepár repül 
át, ezért hívják a nyugalom szigetének 
–, képzeld, egészen magyaros neve 
van: Sima. Megjegyzem, Baskót pedig 
a csillagok lakhelyének nevezik világ-
szerte, mert annyi csillag és oly szép 
ragyogás, mint ami ott van nyári éjsza-
kákon, sehol a világon nem látható. S 
nyilván azt sem tudod, hogy Baskón, 
Simán, Zentón (mondják Szántónak 

is, de az előbbi elegánsabb) és Bényén 
(ez négy szomszédos település) ren-
dezik meg évről-évre a világ tücske-
inek nagy nemzetközi találkozóját, a 
Tücsökmusic fesztivált, amely ma már 
olyan híres, mint a bayreuthi ünnepi 
játékok. Ugye nem gondoltad volna, 
hogy Baskó – ahová én tervezem az 
idei nyarat – ilyen híres hely?

– Tényleg nem gondoltam – mondja 
ámulva és irigykedve milliárdos isme-
rősöm. – Ráadásul – már ne haragudj 
meg az őszinteségemért –, de nem 
néztem ki belőled, hogy Te ilyen kü-
lönleges és drága utazást megenged-
hetsz magadnak.

– Tudod barátom – válaszoltam –, 
senkinek nincs az arcára írva, hogy mi 
van a zsebében. Mint ahogy az első 
pillanatban azt sem tudjuk, hogy a má-
siknak a feje üres-e vagy sem.

Utóbbihoz például minimum kell 
egy Baskó-teszt – de ezt már csak úgy 
magamban gondolom, hisz ismerő-
söm oly kedves, hogy megígéri, majd 
küld lapot Pretoriából.

Természetesen én is neki, Baskóról. 
Terveztem úgy is, hogy egy napra át-
ugrunk Kassára. Majd onnan adom fel 
külföldi bélyeggel, külországi pecsét-
tel. Jól tudom, ismerősömnek csak az 
az értékes, ami külföldi.

Daruszögi H. Imre
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A 10-es honvédek adománykönyvéből
(Ebben az alakulatban harcolt sok mezőkövesdi katona az első világháborúban)

Mikor a 10-es honvéd humánus
Harmadéve, ősszel a San partján fe-

küdt állásban az ezredünk kerek három 
hétig. Az innenső parton mi, a túlsón a 
muszka. Alig voltunk egymástól 5-600 
lépésre, és ha akár ott, akár nálunk nap-
közben valaki csak a kezét is kidugta a 
fedezékből, csak a véletlennek köszön-
hette, ha át nem lőtték.

Nappal jóformán moccanni sem lehe-
tett a fedezékben. Az étkezést is csak az 
alkonyati szürkületben lehetett kihozni 
és kiosztani. Lopva, és főleg csendben.

Egy sötét októberi alkonyon két 
honvédünk erősen figyelte a lőrésen 
keresztül a muszka állásokat. Egyszer 
csak azt látják, hogy az orosz rajvo-
nalak mögül két muszka mászik ki és 
bandukol egykedvűen a San felé, hogy 
szomját oltsa a sebes folyású folyó hi-
deg vizéből.

Az egyik honvéd fiú - a fiatalabbik – 
izgatottan, türelmetlen várakozással 
alig győzte kivárni, hogy a muszkák a 
víz partjára érjenek. Le akarta lőni őket.

A másik azonban leintette:

– Hát már, hogy lehetsz olyan szívte-
len, hogy el akarod őket pusztítani, mi-
kor olyan szomjasak, hogy a nyelvük 
lóg ki a szomjúság miatt. Rájuk ne merj 
lőni, mert megcsaplak. Hagy igyanak 
szegények.

Offenzívába megyünk
A gorlicei áttörés előtti héten már 

tudták a fiúk, hogy valami nagy dolog 
készül. Hallották a tiszt uraktól itt is, ott 
is, hogy offenzívába megyünk. Az egyik 
fiúnak nagyon fúrta az oldalát, hogy 
hol a fenébe is lehet ez az offenzíva? 
Nem állhatta meg, hogy meg ne kér-
dezze a másikat:

– Te, oszt hol van az az offenzíva? 

– Hát nem emlékszel már rá - magya-
rázza a másik – tavaly ősszel jártunk ott. 
Nagy város, olyan, mint Mezőkövesd, 
oszt kálomista templom is van benne, 
meg két kocsma, akibe mindenféle italt 
lehet kapni.

– Ahá! Emlékszem rá – feleli az atya-
fi. – Hát az az offenzíva? Oda elmegyek 
szívesen.

A magyar név
Négy hónapig voltunk a Mackensen 

hadseregében. Gorlicétől Breszt-
Litovszkig. Június 29-én léptük át az 
orosz határt és csak szeptember köze-
pe táján jöttünk vissza ismét Galiciába, 
hogy miután Orosz-Lengyelországban 
már elvégeztük a dolgunkat, idejöjjünk 
tovább verekedni a Strypa frontra. 

Három és fél hónapig jártunk Orosz-
Lengyelországban. Ez alatt az idő alatt 
sok orosz városon mentünk keresztül, a 
fiúk azonban már nagyon érezték, hogy 
külföldön járnak. Mindenféle felírás, 
mindenütt cirill-betűvel írva. Nem értet-
te a 10-es honvéd baka, mert sosem lát-
ta, sosem tanulta. Idegen volt neki a kör-
nyezet, a levegő, a nép. Idegen volt neki 
itt minden.  

Örültek is neki, amikor szeptember 
közepén visszafelé jövet betapostunk 
Rava-Ruszkára. Itt már lassan elmara-
doztak a cirill-betűs táblák és egy üz-
let felett „a mi betűnkkel” kipingálva ott 
ékeskedett a felírás:

– Spitz Ábrahám …

Meglátják a fiúk a felírást, kisilabizálják 
és ujjongva, őszinte igaz örömmel kiál-
tott fel az egyik falusi gyerek:

– Csakhogy végre egy magyar nevet is 
látok. Most már elhiszem, hogy hazafelé 
megyünk! Nem is lehet, már messze ide 
Kövesd sem!

 A lajstrom
1914 november végén Krakkó kö-

rül jártak a 10-sek. Ez alkalommal a mi 
ezredünk tartalékban volt hátul. Elől a 
Cseh landsturmok (népfelkelők), vagy, 
ahogy a magyar baka mondja: lajstro-
mok voltak. Egy ideig csak állták a har-
cot. Később azonban, mikor az ütközet 
hevessége nőttön-nőtt, és az oroszok 
támadó kedve az újabb és újabb tarta-
lékok bevetésével mindig újabb lendü-
letet kapott, a lajstromok megelégelték 
a dicsőséget, és amelyik csak tehette, 
visszainalt. 

A tartalék-rajvonalban feküdt a mi ez-
redünk. Az egyik fedezékben Kodes fő-
hadnagy ült dideregve és a honvédek-
kel együtt türelmetlenül várta, mikor 
avatkoznak be a 10-sek is a játékba. A 
hideg ugyanis olyan dermesztő volt, 
hogy egy helyben ülni a keskeny, beha-
vazott fedezékben még rosszabb volt, 
mint rohamozni.

Ülnek a 10-es honvédek a fedezék-
ben, egyszer csak – mintha az égből 
pottyant volna le – egy alaktalan tömeg 
esik a Kodes főhadnagy nyaka közé.

Odanéznek, hát egy nagy szakálas 
lajstrom tápászkodik fel a földről és ba-
rátságosan megveregetve a főhadnagy 
vállát, összedörzsöli a kezeit és kedé-
lyesen megszólal:

– Kalt ist! Kalt ist! 
Kodes főhadnagyot erre a bizalmas-

kodásra – no meg a hívatlan vendég 
egész fellépésére –, elöntötte a méreg 
és rákiáltott az atyafira:

– Nicht kalt ist! Sturm ist! 
Aztán válogatott magyar szidalmak 

között szidta a vendéget, mint a bok-
rot, hogy nem a hideg elől, hanem a ro-
ham elől futott hátra. 

Megfelelő szidalmak után két hon-
véd egy nekifohászkodással kiemelte a 
fedezékből a lajstromot, Kodes főhad-
nagy pedig ráfogta a revolverét és felé 
tartotta mindég, míg kénytelen-kellet-
len vissza nem futott szegény a rajvo-
nalba.

P.N. (teljes név hiányzik) feljegyzését 
közre adta: 

Szlovák Sándor 
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Írások 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 művekből adunk közre egy 
csokorra valót.

Lukács Ernő (Szomolya)

 Ki vagyok?
Azt kérded, ki vagyok?
Elmondom neked.
Szofia fia, szeretet koldusa,
kinek lételeme a szeretet.

Talpig dekoltázsba öltözött,
álmodozó szép tündérek között,
huncutul bajuszt pedrő törpék,
kik Hófehérke örömét tették
és pajzán manók közt élek én
láblógatva, …a világ legvégén.

Bort iszom,… kit érdekel vétkem.
Létem nem mérgezi meg szemérem.
Fényből lettem, majdan fénnyé leszek,
tanulni jöttem tiszta életet.
Fénnyel csókolok, fénnyel szeretek,
ételem az őszinte szeretet.

Elvetek elveket!...Nem sajátom.
De bevesz mindent, mert jó a gyomrom!
Mi nekem való, az nekem lesz jó,
mert életre teremtett a Mindenható!
A szabad, tiszta élet az enyém,
itt élek én, jó Atyám tenyerén.

Azt kérded, ki vagyok én?
Elmondom neked.
Jézus barátja, szeretet koldusa,
kinek lételeme a szeretet!

Gál T. Olga (Tiszaújváros)

Ha festeni tudnék….
Ha festeni tudnék…Lefesteném a hangokat,  
amit e táj mutat.

S a szép berber lány énekét,
ki vágyakozva várja kedvesét.
A sivatag csendjének színeit,
amint dűnéin lágyan átsuhan a szél.
hajósainak puha lépteit,
a déli nap, perzselő tüzét,
s az oázis, frissítő permetét.

Lefesteném:
A felhők boldog táncát,
a patak csörgedezését.
Távoli hegyek láncát,
dús búzamezők aranyát.
Égig érő fák ölelkezését,
hol táncot jár a napsugár.
S a rét nevető virágai közé,
mert várnak valakit,
egy, üres padot is festenék.

Festeném még:
A tenger hullámzó kékjét,
az est közeledését,
egyre sötétebb színeit mutatva.
Az éjszaka mélységét,
ezernyi csillagával,
s a fák ágai között,
előbukkanó mosolygó holdvilággal.
Lefesteném...
de csak érzem a: FÉNYT!

Kísértet az Egri útban Lukács Ernő rajza
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Májusi hidegfront
Tavaly pünkösdkor a csíksomlyói bú-

csún jártam. Hihetetlenül szép időnk 
volt, még le is égtem egy kicsit, a min-
den átmenet nélkül érkezett erős nap-
sütésben. Akik minden évben elzarán-
dokolnak oda, azt mondják, hogy csak 
tízévenként adatik meg ilyen tökéletes 
időjárás. Én is szerettem volna legalább 
egyszer látni ezt az egyedülálló ünne-
pet, szerepelt a bakancslistámon. Nem 
is bántam meg, nagy élmény volt ott 
magyarnak lenni.

 Az idén már Róma következett vol-
na, ott sem jártam soha. A teljes össze-
get befizettem, mégsem lett az útból 
semmi. Állítólag létszámprobléma húz-
ta keresztül a számításaimat. Nem na-
gyon hiszem. Rómát és a Vatikánt látni 
május derekán, pünkösdkor, több mint 
vonzó. Velem együtt többen a terror-
fenyegetettségre gyanakodtak inkább. 
Talán ezért lépett vissza maga az utazá-
si iroda, ha bevallja, ha nem.

Egy vigaszom van. Esik, esik, esik. Az 
erős lehűlést olyan csapadéktömeg kí-
séri, hogy rágondolni sem merek az 
idei csíksomlyói zarándokok megpró-
báltatásaira, sem a római esőkabátos 
turistákra. Legjobb itthon, a saját laká-
som kényelmében nézni az ATP World 
Tour Masters 1000 küzdelmeit Rómá-
ból. Imádom a teniszt, Roger Federer 
számomra a szupersztár. Akkor is, ha 
momentán veszélyben van a második 
helye is a világranglistán.

Apropó, Róma! Úristen, mit hagy-
tam ki! Ugyanebben a városban van-
nak most a világ legnagyobb tenisze-
zői? Láthattam volna legalább egyikü-
ket élőben? Hidegfront ide, vagy oda, 
fel lehet öltözni, feltalálták már az eser-
nyőt, a májusi eső meg aranyat ér!

Biztosítási ügynök
 Új jelenség, hogy a biztosító társasá-

gok és az ügyfél közé vállalkozók éke-
lődnek be. Nyilván valami jól kidolgo-
zott érdekeltségi rendszer működte-
ti az új szereplők áldásos tevékenysé-
gét. A Biztosítási Törvény változása mi-
att azonban, innentől csak írásos felha-
talmazásom alapján képviselhetnek, ne 
adj Isten esetben. Legyen! Péntek dél-
utánra javasolt időpontot telefonon az 
ügynök, amikor személyesen felkeres-
ne a lakásomon az aláírásomért. A for-
manyomtatványok természetesen már 
ki is vannak töltve. Közöltem, hogy ne-
kem nem felel meg ez az időpont, így 

hétfő délelőtt tizenegy órában egyez-
tünk meg. Hajszálpontosan érkezett.

– Ez az autó pénteken is a kapu előtt 
állt. Itt jártam, nem tudtam bejönni, a 
telefonja ki volt kapcsolva. Még név-
jegykártyát is dobtam be, nem tetszett 
megtalálni?

– Este megtaláltam. Vissza kellett vol-
na hívnom? Miért? Ebben az időpont-
ban egyeztünk meg, itt vagyok.

– Tudom, csak hát erre jártam, gon-
doltam megpróbálom.

– Kedves uram! – mondom így utó-
lag. Ez az autó, nem az az autó. Sem a 
márka, sem a szín nem stimmel. A csen-
gő nem a kiskapunál, hanem a bejárati 
ajtó mellett van. Ha nem tudott addig 
eljutni és a telefon is ki volt kapcsolva, 
talán volt valami oka. Nem azt mond-
tam korábban, hogy nem leszek itthon, 
hanem azt, hogy nem alkalmas az idő-
pont. Csak hallott már olyan program-
ról, amikor felesleges egy harmadik? 
Vagy nem gondolta volna, hogy fényes 
nappal is lehet? Hát, lehet. Biztosítha-
tom!

Gyász után
Már majdnem negyven éve ismer-

jük egymást. A gimnazista évek alatt a 
sport terelt bennünket egy közösség-
be, aztán ment mindenki a maga útján. 
Annak meg húsz éve sincs, hogy újra 
egymás közelébe sodródtunk. Csak 
egy utcával lejjebb van az ő nyaraló-
juk, mint az enyém, az akkor frissen vá-
sárolt büszkeségem. Átjártunk egymás-
hoz, nem naponta, de nem is csak név-
napok alkalmával. A környezet különös 
hangulatot ad az esti sütögetéseknek, 
bográcsozásnak, akkor is, ha nem mu-
tat ünnepet a naptár. Ezt mindannyi-
an szerettük. Robi is, a felesége is, én is. 
Hasonló volt a sorsunk, a pártállásunk 
ugyanaz, nem kellett még poharazga-
tás közben sem mérlegelni, hogy mit 
mondunk ki és mit nem. Egyetlen ki-
vétel azért akadt. Robi egyszer egyedül 
jött át, és ahogy most mondják, bepró-
bálkozott. Egyedülálló hölgyek gyak-
rabban élik ezt meg, mint ahogyan a 
gyanútlan feleségek gondolnák. Időn-
ként persze ők is szembesülhetnek kí-
sértésekkel. Hamar túlléptem a történ-

teken, merthogy nem is történt semmi. 
A barátság többet ér, mint egy kaland. 
Hagyjuk a fenébe, ne is beszéljünk róla! 
Ezt mindketten tartottuk, nagy ívben 
kerültük a témát. Nem is nagyon gon-
doltam rá, egészen eddig.

A Teremtő magához szólította Robi 
feleségét. Nem volt még idős, de ma-
kacs betegsége nem engedte el, ma-
gával vitte. Robi sírt, amikor felhívott a 
szomorú hírrel. Mit segíthetnék? Annyit 
mindenképpen, hogy meghallgatom. 
Öntse ki a lelkét! Hamarabb fel tud-
ja dolgozni a történteket, ha beszélhet 
róla. Amikor már kicsit enyhült a gyász 
szorítása, találkoztunk. Ragaszkodott 
hozzá, hogy a lakására menjek, majd ő 
főz nekem. Hűha! Nekem főz, vagy en-
gem akar megfőzni?

A bérházi lakás szűk volt, üres és ba-
rátságtalan. Az ebéd sem ízlett, hát 
még amit desszertként kaptam! Egy hi-
deg zuhany is jobban esett volna.

– Mutatok valamit, gyere! – mondta, 
amikor már elfogytak a szomorú szavak 
és a felejthető ebéd udvariasságból ki-
szedett parányi adagjai. Ennyiért moso-
gatni is kár.

A szobában egy pillanat alatt hal-
mokban álltak az eltávozott ruhái. 

– Segíts ebben! Nem tudok mit kez-
deni velük, nem fogok női holmikat 
árulgatni, kidobni meg kár. Csak nem 
teszem a kuka mellé?

– Majd a menyed segít, ez családi ügy.

– Őt nem érdekli, jó fizetése van, már-
kás holmikat vesz.

– Nekem sincs rá szükségem, nem is 
ugyanaz a méretem. A turkálókból sem 
veszek soha semmit.

– De ez majdnem új, ez rajta sem volt, 
azt külföldről hoztam, megér egy ötez-
rest, az kétezret, ilyet ma már aranyért 
sem kapsz, euróért vettem, azon még 
az árcédula is ott van, … az egészért 
adjál húszezret, a fele így is ingyen van! 

– ?!
Hát így végződött, ami el sem kezdő-

dött. Mi történt utána? Közgazdász dip-
lomámra szégyent hozva, kifizettem a 
sarc teljes összegét. Legyen ez a béke 
ára, bár ostromra nem emlékszem!  A 
ruhákat egy tételben átadtam jóté-
konysági célra, természetesen ingyen. 
Semmit nem tartottam meg belőle, 
csak ezt a fanyar ízű emléket.

 Végül is, Robit is meg lehet érteni. 
Nem rossz ember. Még a részletfizetés 
lehetőségét is megajánlotta!

B. Mester Éva (Arnót)

Női szemmel
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Hajdu Gábor

Nászcsók Káintól
V. rész

Leitner István ki-kitekint-
getett az iroda lisztportól ho-
mályló ablakán. Lassan már 
jönnie kell a molnárnak, két 
órára ígérte, mormogta ma-
gának. Idegesen cigarettá-

ra gyújtott, majd rövid idő múlva a félig szívott cigarettát el-
nyomta egy alumíniumból készült hamutartóban. Kis ideig 
bámulta a füstkígyót eresztő csikket, közben a szeme a rek-
lámcélból készült serleg alatti feliratra tévedt. Kemény Manó, 
valamilyen nagykereskedő. Ha közelebb hajolt volna, talán el 
tudná olvasni az apró betűket, de ehhez nem volt kedve. Jö-
hetne már az a molnár.

Felállt, kiegyenesítette elgémberedett tagjait. Kilépett az aj-
tón és az orrát megcsapta a malom jellegzetes szaga. A liszt-
hombárból áradó illat, a falak, a felvonók, a hengerszékek, a 
transzmisszió és ki tudja hirtelenében felsorolni, miféle illatok. 
Pedig most liszt sincs. Évek alatt mégis beivódott ez az illat itt 
mindenbe. Most mégis idegennek és ellenségesnek érezte. Mi 
lesz, ha nem jön ez a molnár?

Az nem lehet, hogy ne jöjjön, nyugtatgatta magát és köz-
ben kilépett a bejárat kitárt nagy kétszárnyú ajtaján. Hiszen 
megígérte. Azt írta, hogy kettőre jön. Lassan leereszkedett 
a rámpa lépcsőin és megtorpant az első ablakmélyedésnél. 
Nini, itt ki van törve egy üveg, nézte az ablakszemeket. Nem 
is láttam korábban ezt a sérülést. Bár hiba van itt bőven és ez 
a molnár is nyilván észreveszi, ha valóban ért hozzá. Ha szak-
ember. Csak jönne már. Rápillantott az órájára. Öt perccel múlt 
két óra.

A Bakony felől sűrű, sötét felhők nyomakodtak a hegyek 
fölé. Talán eső lesz, gondolta a mérnök. Jó lenne, ha még nem 
esne, legalább addig nem, amíg a molnár megérkezik.

Amikor Leitner István új cigarettára gyújtott, egy kerékpáros 
ember tűnt fel az útkanyarban. A mérnök elnézte, ahogy a jö-
vevény szaporán tapossa a pedált, az enyhe emelkedőn. Talán 
ő az, gondolta várakozás teli izgalommal Leitner István.

A kerékpáros ember bekanyarodott a malom elé. A mérnök 
közben mielőtt a közeledő meglátta volna, bement az irodá-
ba. Talán azért, hogy a molnár ne érezze, mennyire fontos szá-
mukra ez a találkozás. Még érezte a hátán a fal melegét, ami-
kor a jövevény belépett az ajtón. A molnár negyven év körü-
li, középmagas, nem túl testes ember volt. Kis bajusz meredt 
a szája fölött és enyhén kopaszodott. A bal vállát kicsit leejtet-
te, mintha örökké teli zsákot hordozna, ahogy megállt a mér-
nök előtt. A hangja is bizalomkeltő, gondolta a mérnök. A jö-
vevény szomorúnak tűnő dióbarna szemével a mérnökre né-
zett. Hát ez az, mutatott nem túl lelkesen körbe.

Leitner Istvánnak olyan érzése támadt, ez az ember máris 
mindent tud, anélkül, hogy a malmot látta volna. Ettől kicsit 
zavarba jött.

Menjünk körbe, mutatott a kijáratra a mérnök és megvárta, 
amíg a vendég leteszi a magával hozott táskát a székre. Elné-
zést, mondta Leitner és előrement, hogy mutassa az utat. Hol-
ló. Holló Ferenc, őrizte a fülében a jövevény hangját és azon 
gondolkodott, vajon hol hallotta már ezt a nevet. De az is le-
het, hogy tévedek, hessegette el a mérnök a gondolatot. Hol-
ló a nagy, tágas előtértben megállt, és a szemét körülhordoz-
ta a falakon és a berendezési tárgyakon. Nem túl biztató a kör-
nyék, mondta, ahogy Leitner István mellé ért. Nem kímélte 
meg magukat sem a háború.

Négyszer cserélt gazdát a falu, magyarázta a mérnök. Ide a 
malom környékére is öt bomba esett, csoda hogy ez a legér-
tékesebb épület csak ennyire sérült meg. Úgy érezte, jobb, ha 
ezt már az elején elmondja, legalább túl lesz a nehezén. Ne le-
gyenek vérmes illúziói a másiknak. így is, amíg azt a gazember 
Turnert el nem zavarta, olyan volt ez itt, mint a Csáki szalmája.

A molnár némán haladt előtte. Néha meg-megállt, mint aki 
válaszúthoz ért. Ez is félmagas őrlésű, visszaöntős rendszer, 
mormogta magának, de nagyon elhanyagolt. A mérnök nem 
hallotta jól a molnár szavait. Nem értem, nézett rá idegesen.

Nyolc évvel ezelőtt az Alföldön egy exportra dolgozó ma-
gas őrlésű, automata rendszerű malomban voltam főmolnár, 
magyarázta Holló. Ég és föld a különbség, az olyan volt, mint 
egy műszer. Maga ezt bizonyára érti. Majd kis szünet után foly-
tatta. Ezek a középnagyságú dunántúli malmok azonban szin-
te kivétel nélkül visszaöntősek. Nem tudom, ismeri-e a műkö-
désüket?

Ennyire nem, restelkedett a mérnök. Én tulajdonképpen gé-
pész vagyok. Na, igen, vélekedett Holló. Az egy másik szakma. 
De jó szakma, tette hozzá később.

Már fent jártak az emeleten, amikor Holló megtorpant. Előt-
te az egyik síkszita tartóléce félig leválva. Azt nézte. Látszott, 
ezt valaki szétszedte és hevenyészve szerelte össze. Ezt is nyil-
ván kiberhelték, ellopták belőle a szitaselymeket, vélekedett 
Holló. Csak szakember csinálhatta. De igen nagyvonalúan, 
nyilván sietett.

A mérnök megdöbbent. Egyszerre úgy érezte, ezzel vége is 
a reményteli és izgatott várakozásának. Hogy itt ma üzletet 
köthetnek. Turner, az a csirkefogó, sziszegte dühösen.

Tehát akkor a főhajtó szíj, nyolc kisebb szíj, ha azok megvan-
nak még és a szitaselymek. Ennyi hiányzik az első látásra, sum-
mázta a tapasztalatait Holló, miután újra visszatértek az elő-
térbe. Odakint sűrű cseppekben esni kezdett az eső. Hango-
san dobolt az ablakon. Van arra remény, hogy ezeket vissza-
kapják? Rájuk kell küldeni a rendőrséget, folytatta a molnár 
olyan hangon, mint aki arról vélekedik, bizony, nem túl szép 
itt az idő.

A rendőrséget, makogta megütközve Leitner István. Azt, vá-
laszolta Holló. Talán nincs itt rendőr?
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De van, csakhogy, csakhogy... A rendőr Turner barátja. Tud-
ja, ivócimborák. Hát ez a baj? mormogta Holló. Akkor Tákodon 
kell feljelenteni. Vagy inkább Balatonőszödön, esetleg Veszp-
rémben. Az még jobb. De minél gyorsabban, mert szíjak nél-
kül nem lehet üzembe helyezni a malmot. A közellátásra kell 
hivatkozni, és akkor el lehet menni egészen a római pápáig.

És mi lesz akkor, ha nincsenek meg a szíjak és a szitaselymek, 
kérdezte megcsukló hangon a mérnök. Tudta, ez a szerződés 
nekik létkérdés.

A főhajtószíj az bizonyosan megvan, vélekedett a molnár 
biztatóan. Az olyan nagy, hogy aligha darabolták fel. És túl-
ságosan vastag is. Mire tudták volna felhasználni? Nyilván 
azért vitték el, hogy magukat zsarolják. Legfeljebb a kiseb-
beket adták el, mondjuk cipőtalpnak, folytatta Holló. Eze-
ket lehet pótolni. Szitaselymem meg nekem is van. Leitner 
István megkönnyebbült a molnár szavaitól. Tehát még nem 
esett kútba az üzlet. Holló tovább folytatta. Hét évig voltam 
malombérlő, mindenről nekem kellett gondoskodni, tette 
hozzá.

Leitner István és Holló kiléptek az ajtón. Már elállt a hirtelen 
jött zápor. Csak az út fénylett az esőtől. Leereszkedtek a rám-
pa lépcsőjén és megkerülték az épületet. A mérnök megmu-
tatta a tágas udvart. Ez még lehangolóbb volt, mint a malom. 
A két ház, a nagy istálló és az ólak romokban. Az épületeken a 
gerendák csupaszon meredtek, mint egy elpusztult óriás hal 
bordái. A robbanások ereje lefosztotta a cserepeket a lécekről, 
mint a tyúktollat a forró víz. A malom azonban nagyjából ép, 
és ez a fontos. Hát nagy szerencse, hogy odébb estek a bom-
bák, bámulta a molnár a pusztítást. Azért itt is pótolni kell jó 
néhány cserepet és ablakot. Főleg a gépházon.

Leitner Istvánnak tetszett az új molnár. Ez egy határozott és 
céltudatos ember, gondolta elégedetten. Újra feltámadt ben-
ne a remény, hogy ők most itt üzletet köthetnek. Ezért gondo-
san ügyelt arra, hogy Holló ne tudja meg, már többen is érdek-
lődtek. Pontosabban, elfogytak az érdeklődők, és ez a molnár 
az utolsó. Az ötödik, vagy a hatodik. És a többiek mind az új-
raindítás nehézségeit emlegették. Arról beszéltek, mit, miért 
nem lehet megcsinálni. Ez pedig néhány szóval a lényegre ta-
pint. Ezt így meg így kell.

Amikor visszaértek a molnár falhoz támasztott kerékpárjá-
hoz, Leitner István arra gondolt, most jön a dolog nehezebb 
része. Az alku. Mennyit kérjen, kérhet a bérletért. Az apósa is 
és Guszti is más véleményen volt és sajnos mindketten irre-
álisan magas árat mondtak. Érthető persze, nekik ez az utol-
só reményük. Ő is két számot hordozott magában, és reggel 
még arra gondolt, először a magasabbat mondja, azért, hogy 
lassan eljussanak egy másik számhoz. Mindenki így csinálja, 
hogy legyen miből alkudni. Most mégis az alacsonyabb szá-
mot bökte ki. Biztos akart lenni dolgában. Talán belefáradtam, 
riadt meg maga is a hangjától.

Holló nem válaszolt azonnal. Rövid ideig valahova a he-
lyek irányába bámult, majd leengedte a fejét. Mekkora a kör-
zet, kérdezte. És hol van itt a közelben malom? Ezt azért kér-
di, hogy gondolkodjon, töprengett magában a mérnök. Nyil-
ván mindent tud mindenről. Rólunk is. Hogy mennyire ki va-
gyunk neki szolgáltatva. Hogy teljesen készen vagyunk. Min-
denki így csinálja. A rohadt életbe is! Mindenki kihasználja a 
másik kényszerhelyzetét. A mérnök arca azonban nem mu-
tatott semmi érzelmet, csak összeszorította a száját. Ezt leg-
alább megtanultam, gondolta. De azért érezte, hogy belül 

megfeszül a gyomra tájéka. Nem, ezt az üzletet nem szabad 
semmiképp elveszíteni!

Csak kis malmok vannak itt a környéken. Vízimalmok, tette 
hozzá óvatosan. Olyan nagy malom, mint ez, csak Veszprém-
ben és Balatonőszödön van, mondta szinte diadallal a hang-
jában. Ez legalább kedvező, és igaz is. Ha jól megy a malom, 
akkor ötöt, vagy hatot, válaszolta a mérnök, és egyre maga-
sabbra hágott benne az izgalom. Miért húzza az időt a má-
sik? Mennyire gondolt? Mennyire sokallja az ajánlatot? Leitner 
István arra gondolt, tíz százalékot esetleg még engedhet az 
ajánlatából. Többet semmiképp. Annyit talán elengedhet még 
a bérleti díjból, ebbe talán még belemegy Frigyes is, Guszti 
is. De Holló töprengő arccal megelőzte: és tizenöt, húsz kilo-
méternyire, ebben a körzetben hány település van? A mérnök 
megdöbbent. Mit akar ez? Bizonytalanul válaszolt. Talán tíz, ti-
zenkettő. De azokból soha sem jártak ide, válaszolta lemondó-
an. Majd meglátjuk, morgott valamit a molnár a bajusza alatt.

Hosszú, talán világnyi idő múlt el és Holló még mindig a föl-
det nézte. Majd felemelte a fejét, és a felhőkre bámult. Majd 
újra a mérnökre nézett. Rendben van, mondta beleegyezőleg. 
Már fogta a kerékpár kormányát, úgy fordult vissza. Ez az ösz-
szeg egy évre szól, és ha beindultunk és felfutunk, új szerző-
dést is csinálhatunk, hogy ne érezzék magukat becsapva. A 
táskámat meg itt hagynám, csak szerszámok vannak benne, 
holnap visszajövök. Ezzel elkarikázott.

Leitner István szélütötten bámult utána. Ki ez, mi ez a kis ba-
juszos? Ilyen emberrel ő még nem találkozott. Ez nem sír, nem 
alkuszik filléreken, és még maga mondja, hogy egy év múl-
va, ha rendbe hozzák a malmot, újra tárgyalják a bérleti díjat. 
Nem, ez nem lehet igaz. Ilyen nincs. Pedig ébren vagyok, biz-
tatgatta magát. Furcsa, mégis furcsa ez a helyzet. Átver talán? 
De vissza kell jönnie, mert a táskáját itt hagyta.

Mintha súlyos terheket cipelne magával, a mérnök lassan, 
araszolva megindult az úton hazafelé. Negyven éves múltam 
és még nem találkoztam ilyen helyzettel. Úgy látszik, még 
mindig nem ismerem igazán az embereket. Ilyeneket, mint 
ez a molnár legalábbis nem, motyogta maga elé. Átbaktatott 
a keskeny fahídon, ami ugyancsak javításra szorul. A gépház 
mellett felkanyarodott a faluba vezető másik út felé. Végigara-
szolt a kidőlt falú lakóház mellett. Ez volt a háború előtt a ma-
lom vezetőjéé. Talán sohasem hozzák helyre, gondolta Leitner 
István lemondóan. Nem fordult vissza, hogy megnézze újra 
a malmot és a hozzátartozó épületeket. Nem akart visszafor-
dulni. Hátha akkor semmivé válik az egész. Mi az? Itt, ebben a 
helyzetben babonás leszek?

Úgy érezte, ólomsúllyal húzza a föld. Sok volt számára ez az 
elmúlt nyolc-tíz hónap. Másnak is sok volt, de nekik különö-
sen. Jó lenne becsomagolni mindenüket a bőröndbe és el-
menni innen, Edittel. De nem lehet. Most az ő vállán nyugszik 
az egész család sorsa. Még a halottaké is. A még be nem hor-
padt síré, az anyósáé és az ő rokonaié. Igaz, a húgát a család-
jával együtt és az anyját kitelepítették Németországba. Innen 
a faluból több családot kitelepítettek. Leitner István elgondol-
kodott a sorsán. Ha valaki gyermekkorában azt mondta volna 
neki, hogy ő és a gazdag Wieland lány..., hát kinevette volna, 
aki ilyet állít. Hogy ő a Wieland család tagja lesz és az ő család-
ja pedig elköltözik innen. És a háború. Ez az új korszak. A sors 
fordulása. Nem tudta most, mit kezdjen vele. Ők valamennyi-
en, hogyan éljék túl ezt a változást. Ezért kellene elmenni in-
nen.

(Folytatás a következő számban)
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Péntek volt, és tizenharmadika! 1961 
októberében kaptam kézbe a behívó 
parancsot. A bevonulási dátum (tizen-
harmadika, pedig nem vagyok babo-
nás) nem sok jóval kecsegtetett. Még 
csak két évet tanítottam (1959. szep-
tember 1-jétől) egy beregi kisfaluban, 
Beregsurányban, a sárospataki tanító-
képző elvégzése után. Kedves kollégák, 
emberek közé kerültem. Nagyon szeret-
tem itt „lámpáskodni”. Bíztam abban is, 
hogy megúszom a katonáskodást. A be-
hívó azonban nagyon elszomorított. Fájó 
szívvel hagytam ott kedves kis tanítvá-
nyaimat (akik közül ketten még a hajnali 
fél ötkor induló autóbuszhoz is kikísértek, 
máig nem felejtem el a nevüket: Galajda 
Béla és Csizmár Zoltán voltak a „búcsúz-
tatóim”. No meg szívem választottját, aki-
vel csak  - a katonai szolgálat letelte után - 
házasodtunk össze, boldog házasságban 
éltünk 44 évig (merthogy kivárta a kato-
naidő leteltét, ez volt a mi nagy próbánk). 
A parancs akkoriban PARANCS volt. (Nem 
úgy, mint ma!) Ezt csak végrehajtani lehe-
tett (mint később erről több alkalommal 
is megbizonyosodtam).

Nagyon kellemetlen idő volt a bevo-
nulásom napján. A gyülekező Nyíregy-
házán volt, a Kiegészítő Parancsnoksá-
gon. Sokan voltunk ott – érettségizet-
tek, gépkocsivezetők (mert az akkori po-
litikai helyzet ezt kívánta).

„A haza védelme minden állampol-
gárnak szent kötelessége” – hangzott el 
az eligazításon. Miután a formaságokon 
túlestünk, „Föl! Vonulj ki!” vezényszavak 
után „Sorakozó!” következett az épüle-
tek előtt.

Kegyetlenül fújt a szél. A rezesban-
da hangjai mellett a természet is szol-
gáltatott zenét. Meglehetősen, bánato-
san vonultunk végig Nyíregyházán, ki a 
vasútállomáshoz. Itt „bevagoníroztak” 
bennünket. Elindultunk az ismeretlen 
felé, Békéscsabára. Hajnalban érkeztünk 
meg. Innen szállítójárművekkel vittek 
bennünket a „rendeltetési helyre”, aho-
vá rövidesen megérkeztünk. Nagyon fá-
radtak voltunk a hosszas utazás után. 
Abban reménykedtünk, hogy közeledik 
egy kis pihenő. Nos, nagyot kellett csa-
lódnunk, mert az utunk nem körletek-
be, hanem az ismeretlen alakulótérre 
vezetett, ahol megkaptuk az első kikép-
zést, alaki foglalkozást. Mindez Békés-
csabán, a Jamina-városrészben történt, 

a hír-zászlóaljánál (ahol Sári Béla szá-
zados lett a parancsnokom). Rádiós (R-
30) lettem, később parancsnok. Az első 
„krumplivirágot” elég hamar megkap-
tam, 1962. április 3-án (1963-ban sza-
kaszvezetőként szereltem le) – az M.N. 
3616 alakulatnál.

A katonaidőm alatt nagyon sok emlé-
kezetes esemény történt. E rövid kis írás-
ban nem lehet mindenről beszámolni. A 
sok közül most csak egyről írok. 

Éjszaka történt, 1962 tavaszán. A RIA-
DÓ hadgyakorlatra szólított bennünket. 
Mint ilyenkor szokás: nagy volt a roha-
nás. Mindenki igyekezett minél előbb a 
felsorakozott rádiós kocsiknál lenni. Ek-
kor már állomásparancsnok voltam, 3 
beosztottal (Szabó Gyula, Rózsa Péter 
Távírászok és Nagy János gépkocsiveze-
tő. Emellett volt egy „mellékállásom” is – 
századírnokként is tevékenykedtem, így, 
riadó esetén nekem kellett gondoskod-
nom az iratláda mentesítéséről is. Azt se 
tudtam, hol áll a feje.

Másnap délelőtt érkeztünk meg a Du-
nántúlra, ahol hadgyakorlaton vettünk 
részt.

Mi telepítettük a rádióállomást, el-
kezdtük a forgalmazást. Közben parancs 
érkezett: GÁZRIADÓ!

De mit ad Isten?! Közben „lerohadt” 
az aggregátorunk. Mi, mind a négyen 
ezt „bütyköltük” – természetesen gázál-
arcok felvétele nélkül. Az öreg masina (ki 
tudja hány éves lehetett, elképzelhető, 
hogy az oroszoktól kaptuk ajándékba, 
mint az első fegyverünket, a PPS gép-
pisztolyt). Telt múlt az idő, de az aggre-
gátor csak nem akart beindulni. Nagyon 
idegesek voltunk. Ekkor jött a tiszti el-
lenőrzés. A feletteseink gázálarcban, mi 
pedig teljesen civilben fogadtuk a nem 
várt látogatókat. Én, mint parancsnok je-
lentettem az eseményeket. Aztán követ-
kezett a „fekete leves”. Azonnali kihallga-
tásra küldtek bennünket, vezényletem 
alatt a zászlóalj parancsnokhoz. „Tize-
des elvtárs, mit képzel!? Maga adja a pa-
rancsot a többieknek. Bort iszik, és vizet 
prédikál.” (Bárcsak ihattunk volna egy kis 
bort! Sóhajtottam. De az erdőben erre 
nem volt lehetőség.) Az eligazítás elég 
hosszúra nyúlt. Több mondat nem bírná 
el a nyomdafestéket, ezért le sem írom. 
Megúsztuk 1-1 havi laktanyafogsággal. 
„Végeztem!” – szólt a parancs. „Elme-
het!”, majd visszamentünk az öreg kocsi-

hoz és folytattuk tovább a „bütykölést”. 
A fáradozásunkat siker koronázta, bein-
dult az aggregátor, újra forgalmazhat-
tunk. Néhány perccel később újabb „lé-
gitámadást” kaptunk. Ismét elrendelték 
a gázriadót. Most már mindenki eszeve-
szetten vette elő a gázmaszkokat. A me-
netfelszerelésemben én is kutattam, de 
az a fránya gázálarc sehol sem volt. Na 
most mi lesz?! Ha újabb ellenőrzést ka-
punk, mint parancsnokot, visszaesőként 
biztosan a „futkosóba” küldenek – gon-
doltam. 

Végül az egyik okos, aki a gépkocsive-
zetőnk volt, civilben boltos, ezt mond-
ta: „Tóth ne sz..j be! Meg van a megol-
dás! Elő a pokrócokat! Bújj alá!” – és be-
takartak. Az ellenőrzés most sem ma-
radt el. Keresték a kocsiparancsnokot. 
„Százados elvtárs jelentem, Tóth tizedes 
a szükségét végzi az erdőben.” Ez hatott, 
a tisztek elvonultak.

A gázriadót rövidesen lefújták, én pe-
dig friss erdei levegőt szívhattam újra 
magamba. Hatalmas „kő esett le” a szí-
vemről. A hadgyakorlat alatt ez már egy 
néhányszor megismétlődött. Na de hol 
van a gázálarcom? Ideges voltam. Visz-
szatérve állomáshelyünkre találkoztam 
az eltűnt gázállarccal, ami a laktanyában 
árválkodott a folyosón a polcon. A leg-
közelebbi riadó alkalmával elsőként ezt 
vettem magamhoz. 

Mint a bevezetőben is említettem, a 
13-a (péntek) nem sok jóval kecsegte-
tett. Bevonulásunk után a harmadéves 
katonák is bennmaradtak, nagy veszély 
leselkedett ránk, a háború réme min-
denkit elkeserített. Kegyetlen volt ez az 
időszak. Azok jártak jól, akik később vo-
nultak be, mert egyszerre szereltünk le, 
1963. november 20-án. Így szolgáltam 
több mint két évig. Ennyi év után kelle-
mesen emlékszem vissza a Békéscsabán 
eltöltött időre. Megemberesedve sze-
reltem le. Sok katonabarátot szereztem, 
akiknek a nevét az 1963-as Honvédnap-
tár is őrzi.

Hogy mit produkál az élet! Leszerelé-
sem után nem gondoltam volna, hogy 
ma gyakori vendég leszek Békéscsabán. 
Ugyanis nagyobbik lányunk (aki jogász), 
itt lakik kedves családjával, s itt kezdte 
tanári pályafutását a kisebbik lányunk is. 

Tóth Béla
nyug.iskolaigazgató 

Mezőnagymihály

A dolgozó népet szolgáltam…



33

Kiss Gyula Mezőkövesden, a Mártírok útja 4. szám alatt, 
szülei házában született, 1917. március 6-án. Édesapja 
Egerlövőről jött át, s rövidesen híres asztalosmester lett. Kiss 
Gyula az „Asztalosék kapufája” sorozatban emlékezett visz-
sza gyermekkorára.

Az általános iskola és a helyi gimnázium elvégzése után az 
egri jogakadémiára iratkozott be. (Ennek nagy előnye volt, 
hogy nem kellett személyesen jelen lenni az órákon, „leve-
lezőn” végezhette el.)

A doktori címet elnyerve, Kövesden, a járási szolgabírói hi-
vatalba került, ahol rövidesen szolgabíró lett, 1945-ben pe-
dig (mivel e hivatal megszűnt) járási főjegyző.

Innen azonban létszámcsökkentés címén elbocsátották, 
sőt a népbíróság maga elé idézte. Sikerült megvédenie ma-
gát, azonban a közigazgatási szervezetbe mégsem kerülhe-
tett vissza.

Ekkor, a fizikai munkától sem visszariadva, a táv veze ték-
építő vállalathoz lépett be, majd ezt követően a Terményfor-
galmi Vállalat revizora lett, állandóan járnia kellett a megyét.

Ekkor (és az 1948-as „fordulat éve” után is, bár az „Évek és 
tüzek” című verseskötete megjelenhetett), alkotásait, me-
lyeket korábban közreadott, már nem közölték.

Az évek múlásával e „szigor” enyhült, szociográfiai írásait 
kezdték közölni, sőt felvételt nyert a mezőkövesdi járási ta-
nács mezőgazdasági osztályára, jogi előadói munkakörbe, 
ahol aztán nyugdíjba vonulásáig dolgozott.

Irodalmilag rendkívül termékeny évek következtek, ezt 
azonban beárnyékolta előbb leánya, Magdolna (aki könyv-
tárosként helyben dolgozott), majd pedig felesége halála. 
Egyedül élt tovább. Élete végén a kövesdi Idősek Otthonába 
került, ahol 2003-ban fejezte be (földi) életét.

Emlékezés Kiss Gyulára...
aki költő, író, szerkesztő, szociográfus, drámaíró és jó matyó ember volt

Matyóföld estek
A Matyóföld estek gondolata Pap Já-

nos polgármestertől származik. Egy kis 
csoport végiglátogatta a környező köz-
ségeket (a volt járás községeit), afféle 
író-olvasó találkozót tartva a helyi lako-
soknak. Az agilis csapat (magamban „vi-
dám büntetőosztagnak” neveztem) ösz-
szetétele így nézett ki: az estet Pap Já-
nos „faluismertetője” nyitotta meg, aki 
részletesen felrajzolta a település törté-
netét. Kruzsely Károly, a kövesdi műve-
lődési ház igazgatója a helyi művelődé-
si ház tevékenységét, Molnár József, a 
Hazafias Népfront járási titkára az aktu-
ális mozgalmi-politikai helyzetet mutat-
ta be, Hegyi Imre, a HNF megyei titká-
ra pedig a korábbi parasztpárti történé-
seket. Ezt követően a helyi (kövesdi) és 
környékbeli költők, Kiss Gyula, Juhász 
József, Cseh Károly és Laboda Kálmán 
adták elő verseiket. „Segítségükre vol-
tak” Farkasné Gábor Erzsébet és Varga 
István előadók.

Matyóföld-estekre szinte minden köz-
ségben sor került, sőt, még távolabbi 
helyekre is eljutott a „gárda” (Miskolcra, 
Sárospatakra).

Lírai visszatekintés
Mivel jó ismerősök voltunk (szinte ba-

rátok), nagyon sokat beszélgettünk, 
presszókban (gyakran Papp Endrével, 
a kiváló tanácsi művelődési előadóval 
hármasban), de Gyula bátyám lakásán 
kettesben is. Mégis legjobban a téli sé-
táinkra emlékszem vissza. Íme:

Rendszeressé vált télen, hogy vasár-
nap délután mindig felkerestem a Már-

tírok útja elején levő lakásán és elindul-
tunk nagy sétánkra.

(Micsoda fintora a sorsnak, hogy dol-
gozószobájában most zöldségesbolt 
működik! Biztos ugratják ezzel barátai-
írótársai ott, a túlvilágon.)

A nagy séta pihenői, állomásai a kocs-
mák voltak. Kezdtük a piactér valame-
lyik kocsmájában és egy pohár sör után, 
beszélgetve sétáltunk (a havas-jeges ut-
cán, a hidegben!) a Matyóföld áruház 
mögötti kocsmát érintve („Gangesz” 
volt a beceneve!), le a kisállomásnál levő 
kocsmáig.

Útközben főleg irodalmi dolgokról be-
szélgettünk. A havonta megjelenő iro-

dalmi folyóiratok és az Élet és irodalom 
című heti folyóirat (amelyik akkor még 
valóban az irodalmat szolgálta és nem 
volt baloldali politikai újság, mint ma) 
rengeteg kiváló „anyagot” adott-szolgál-
tatott. Hol ő „hozott fel”, hol én valami 
érdekes-értékes témát, azután a kisállo-
mástól visszafelé is megtettük ezt az utat.

Késő este teljesen „átfagyva”, de gon-
dolatoktól gazdagon és egy jó beszél-
getés emlékével tértem haza. remélem, 
Gyuszi bátyám is. (Ezt az is bizonyítja, 
hogy a következő vasárnap ismét jött 
velem, megint elindultunk kicsit „kultu-
rálódni”.)

Laboda Kálmán

A Matyóföldben publikálók: (első sor balról jobbra) dr. Kiss Gyula, dr. Sárközy Zoltán, 
dr. Bayer István, dr. Lukács Gáspár, Laboda Kálmán, Juhász József, (hátsó sor) Móritcz 

Miklós, Kruzsely Károly, dr. Kápolnai Iván, Pap János, Papp Endre és Zupkó Béla
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Hajdu Ráfis Gáspár nagyapám, 1864 
szeptember 5-én született Mezőkövesden 
egy fél jobbágytelkes (18 holdas) paraszt-
családba. Szülői házuk a „Bogácsuccán”, 
a 403 szám alatt volt. Ólas kertjük pedig 
a mai József utcában. Elmondása szerint 
már gyermekkorában édesapjával bér-
munkában gabonát „nyomtatni”, majd jár-
gányos cséplőgépjükkel gabonát „csépel-
ni” jártak a Hajdúságba. Az ő feladata volt 
a búzát tipró lovak után a trágyát gyor-
san kihordani, járgányos cséplésüknél pe-
dig az asztag alól kimenekülő egereket 
agyonverni. Abban az időben e tájon még 
a következő évben is maradt kicsépelet-
len gabona.

Legénykorú emberként apjával és több 
kövesdi gazdával összefogva, az egri káp-
talan Tisza menti birtokára jártak „részi-
be” szénát kaszálni. Ekkor még nem voltak 
Mezőkövesd birtokában, a nagy szénater-
mő „Domíniumi” (Koronauradalmi) földek. 

Nagyapám 18 évesen, 1882 november 
20-án házasságot kötött a teljesen árva, 
akkor 17. éves Pető Annával, akit Jacsó 
nevű házaspár rokon nevelt fel. Pető Anna 
szülői örökségű fél jobbágytelket hozott 
magával, így nagyapám az édesapjával 
36 holdon gazdálkodhatott. Ehhez 1884-
ben, a Domíniumi Koronabirtok felosz-
tásakor még 9 holdat vásároltak. Ugyan-
ez évben a közös legelők felosztásakor 
még 2 hold földhöz jutottak. Így 47 ma-
gyar hold földjük lett. (1 magyar hold föld 
= 1200 négyszögöl.) 

Nagyapám édesanyja Beller Judit, örök-
ségeként egy 710 négyszögöl telket ka-
pott a „Cank-uccai” városrészen, a mai 
Cserfa utca 14 szám alatt. Itt egy nádtetős 
kis öreg ház, egy nádtetős magház épü-
let és az udvar végében egy nagymére-
tű lábonálló nádtetős csűr volt, a katona-
lovak kötelező időnkénti elszállásolására. 
Nagyapámék úgy határoztak, hogy a lakó-
telket és a szérűskertet egybevonva épí-
tik ki leendő gazdasági udvarukat. Nagy-
apám édesapjával két télen át vágta a ná-
dat a Tisza menti pusztákon, a tervezett is-
tállójukra és hordták haza azt lovas kocsi-
val. Egy ilyen nádszállítás alkalmával bal-
eset érte. Hazafelé jövet lecsúszott a ma-
gas rakományról a lovak farához, a kocsi 
elé. Három oldalbordája eltörött és félájul-
tan hozták haza. Itthon piócákkal szívat-
ták le sérült oldaláról a vérömlenyt és fel-
gyógyult. Testén haláláig látható volt, az 
egymástetejére csúszott és összeforrott 
oldalbordája. 

1884 őszére felépítették a 11 x 6 mé-
teres belterületű, vályogfalú, nádtetős, 
mennyezet nélküli tüzelős ólat, amely-
ben négy ló, négy szarvasmarha, és nö-

vendékjószágok részére volt állás. Volt itt 
még szénatartó, pelyvakeverő, fekvőhely-
ként „dikó”, ülő és fekvőhelyként „priccs” 
és tüzelőhely. Nagyapám ezután hálából 
gyalog ment a Mátraverebélyi Szentkút-
ra. Ott az erdőben egy körülbelül másfél 
méter hosszú hasított keményfát találva 
„vezeklésként vállán hazahozta és a tüze-
lő szalmatartó elé négylábú ülőpadot csi-
nált belőle. A szénatartó és a „dikó” oszlo-
pok fejét is szépen kifaragta, belevésve H 
R G 1884. (Ez az oszlop ma is megvan.) Az 
istálló háttal volt a Cserfa utca felé. Mö-
götte nagy területű köztér volt gémes-
kúttal, melynek „tünkője” istállónk végébe 
udvarunkon járt fel és le, mivel a kútágas 
fa a kerítésünkben állt. Az istállónk végé-
ben kis csirke ól volt építve. Kissé tovább 
a kert jobb sarkában, lábonálló kétrészes 
sertés-ól „hidas” volt. Ennek belső végé-
ben volt egy bő fél méternyi süllyedésben 
a trágyadomb. 

Pár év múlva egy kőlábazatú, vakolt vá-
lyogfalú, deszkafödémű, magas, cserép-
tetős magházat építettek a nádtetős kis 
magház végébe, deszkaaljzattal, három 
hombárral, búza, árpa, zab részére. A mag-
ház padlásán tárolták a csöves kukoricát, 
ahová kívülről állandóra épített kemény-
fából készült feljárón lehetett felmenni. Az 
épület oromzatának csúcsából akácfa rú-
don kötél csigát nyújtottak ki a zsákba ra-
kott kukorica felhúzásához. 

A magház épület végéhez téglafalú fé-
szert „kótert” toldtak a konkolyozó, a sze-
lelőrosta és egyéb kéziszerszámoknak. A 
kóterhez ereszhosszabbításként nyitott 
oldalú színt építettek. Itt volt nagyapám 
gyalupadja, a vonószék (fajankó) és egy 
járgányhajtású cséplődob. Ezután terje-
delmes lombú diófa állt. Ezt követően volt 
a lefedett tetejű répás gödör. Utána a kert 
hátsó sarkában fa oszlopokon álló, napra-
forgókóró oldalú, szalmatetős, szellős-tá-
gas pelyvás építmény volt, a búzapelyva 
tárolására.

Nagyapám nagyapja Hajdu Ráfis József, 
a ma is tulajdonunkba levő szőlő örökle-
vél szerint 1848. május 11-én „egykapás” 
szőlőföldet vásárolt, amelyet András nevű 
fia és az én nagyapám területileg tovább 
bővített. Ennek során idővel 1710 négy-
szögöl szőlejük lett. A szőlő feldolgozásá-
hoz nagyméretű „taposókád” és fából ké-
szült vas-orsós szőlőprésük volt. (Ez ma 

is megvan.) A környék kisebb szőlősgaz-
dái hozzá hordták kipréselni szőlőjüket. A 
préselés „sutúlás” díjaként itt maradt tör-
kölyből pálinkát lehetett főzni, ezért a már 
használaton kívüli kis magházat, hivatalos 
engedéllyel, az 1890-es években pálinka-
főzésre rendezték be. (Ezt az épületet az 
1966-ban történt lebontásáig pálinkaház-
nak neveztük.) A szőlő sutúlása mindig e 
ház előtt történt. Elfordulás ellen a prés, 
földbe vert vastag karókkal volt rögzítve. 
A szőlőprés használaton kívül a pálinka-
ház végéhez épített cseréptetős „ló híves” 
alatt, a nyári jászol végénél volt letárolva. 

1899-ben lebontották a régi kis házu-
kat és helyére háttal a Kőrisfa utcának, 
1900-ban felépítették a terméskő fala-
zatú, 22x7 méter alapterületű, termés-
pala fedésű tornácos házat. Az építő vál-
lalkozó Kupak Lázár János volt, aki köze-
lünkben Edőcs Mátyásnak és Guba And-
rásnak is hasonló házat épített. Az épület 
helyiségei: négy boltívű téglaoszlopos 
tornác főbejárati és pinceajtóval, szabad-
kéményes konyha (pitar), ettől jobbra el-
ső-szoba, balra nagyszoba búbos kemen-
cével, ezután kamra az udvar felé nyíló aj-
tóval és padlásfeljáróval. A kamrából nyí-
lott az épület hátsó sarkába az éléskamra 
(spejz). A ház végén udvarfelőli bejárattal 
nyári konyha, beépített üstházzal, mellet-
te főző-tűzhellyel, felette szalonna füstö-
lővel. Az épület alatt kőboltozatú boros-
pince. A ház, a Kőrisfa és a Cserfa utca ke-
reszteződésének egyik sarkára épült. Itt 
az utcát a Hór patak régi leágazásának 
egy része képezte. A házak és az udvarok 
80-120 centiméterrel magasabban vol-
tak az utca szintjétől. (Az utcaszint feltöl-
tése a vasút töltéscsere alkalmával, 1971-
ben történt meg.)   Az udvaron a ház vé-
génél kőfalazatú gémeskút. A ház elején 
egy fehér és egy veres epret termő dús 
lombozatú eperfa terebélyesedett. A ház 
végén drótkerítéssel elkerített kiskert. 
Közepén három puszpángbokor, körülöt-
te virágok. A ház felé egy körte és bógyi 
szilvafa, hátrafelé pedig kis zöldséges. A 
ház végébe a kiskert kerítése mellett két 
nagy bodzafa volt, termése, levele bőven 
hullott a gémeskútba, de ez senkit se za-
vart. A kert bejáratától balra két nagy óri-
ási jegenye nyárfa állt. Az udvar terüle-
tén ősszel búza és árpaszalma, törek és 
szénakazlak, szárkúpok voltak. Tavasszal 
az üresedő területbe felszántva, kukori-
ca csalamádét (mislinget) termeltünk a 
fejőstehenek számára. Így nézett ki az a 
kisbirtokos paraszti udvar, amibe apám 
és én is beleszülettünk.

(A következő számban folytatjuk.)

Hajdu Ráfis János

Nagyapám 
emléke
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Drabon József versei

Öregapám pincéje
Szikár kis ember volt, már nyugszik nagyon rég,
lelkem rejtekébe eltemettem,
most, hogy felidézem, fájó kedves emlék,
hiszen azóta öregebb lettem,
de képzeletemben megfoghatom kezét.
Völgyben a kis falu csendességben,
nyári alkony pírjától vöröslik az ég
pincesoron bort kortyolnak éppen!

Nagyapámmal egykor, sokszor arra jártam.
Hol van az a pince? Hol a borház?
Elsüllyedt régen, lapul a homályban,
s ha felvillan, mint tűnő látomás,
érzem, boldog vagyok, s kicsit beleremegek,
él ő, szól hozzám, neki felelek,
vörösbort tölt ki, kezében lopósüveg,
engem kínál, ad fehér kenyeret!

A pince hűvösében csendes, halk beszéd,
múlt távolából hallom, visszaszáll,
„tanulj jól fiam, mindig ember legyél”
-így oktatott, s kint ballagott a nyár!
elhagyott bár, azóta nagyon sok évem
hangja mindig biztat, s bennem él,
ha igaznak lenni nem is külön érdem,
boldog mind, ki őrzi becsületét.

Alakját óriássá növeszti az idő,
öles léptekkel jön a hegyen át,
sírhantját elringatja dombos temető.
Örökös visszhangként őrzöm szavát,
igaz, eltelt azóta több, mint ötven év,
múlt idők mélyén a messzeségben.
Híven ápolom hát versben is emlékét,
éljen tovább utódok szívében.

Kisvárosi történelem
Köd lepi be a házak falát,
csend pihen meg éjszaka rejtekén,
bársonypuhán kínálja magát,
mély éjjeli álmot alszik a fény.

Vén torony feszíti meg derekát,
amint a feltáruló múltba néz,
s megidézi Görgey hadát,
bátor hősök, mind új rohamra kész.
Szabadságharcban itt vívtak csatát,
drága emlékük legyen biztatás.

Túllépve elröppent éveken,
tank dübörög, város szélére ér,
imbolyogva célkereszt, le s fel,
templomtornyot ágyúja lövi szét,
csonka rom marad, néz le rá az ég.

Ami történt, már történelem,
kis hős csapat vívott itt csatát,
bátrakat szült akkor a jelen,
rég tűnt nap emléke visszajár.

Naplemente Mezey István rajza

Tűnt nap emléke Fridél Lajos rajza
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Somogyi Dénes

Kázsmírkendőt a szerelemért
Dasu Vendel afféle vagány, fiatalnak 

mondható nősemberként élte ekkor még 
életét. Amíg az eladott földek árából tellett, 
mindezt tehette. Ám nem akart mindent 
elmulatni, mindent a szépasszonyok ra köl-
teni, ezért olyan építkezésbe kezdett, ami 
egyáltalán nem volt divatos Szomolyán.

Családi házat épített, olyat, amelyet 
még nem lehetett találni a faluban. Az 
egri, maklári hóstya házairól vette a min-
tát és meg is építette. E házaknak némelyi-
ke még ma is megtalálható a város Maklári 
utcáján, ahol az ikerházaknak egyetlen, fe-
dett kapubejárata van.  Egyik ház tükör-
képe a másiknak. Ha a nagykapuját vala-
ki középen, függőlegesen kettévágná, a 
ház egyik fele pontosan olyan lenne, mint 
a másik fele. 

Hogy még tovább fokozódjon a hason-
latosság, az egyik ház elé ugyanolyan pihe-
nőpad lett készítve, mint a másik elé. Hol 
egyik, hol a másik padra ült ki reggelente, 
hogy a termelőszövetkezetbe itt elhaladó 
ismerőseit bosszantgassa.

Az elhaladóknak már az is elég lett vol-
na bosszantásnak, ha a lustálkodó ember, 
szorgos munkaidőben, csak a módos háza 
előtt pihenget a sürgős határi munkák ide-
jén. Ám ennyivel nem elégedett meg, ha-
nem ilyen szavakkal illette őket: 

– Csak nem a határba indulsz, ilyen me-
leg időben, amikor a macska, meg a ku-
tya is az árnyékot keresi? – szólította meg 
B. Gábort, aki nem a jókedve miatt in-
dult most a határba, hanem a megélhetés 
kényszere indította útnak.

– Te csak ne szólj semmit! Annyi vagyont 
örököltél, amit nem győzöl a szép asszo-
nyokra, meg a kocsmára költeni! – vágott 
vissza a molesztált ember, aki gyalogmun-
kásként dolgozott a helyi termelőszövet-
kezetben.

Vendel elégedetten mosolygott, látva a 
feldühödött munkába indulót, akit kérdé-
sével sikerült felbosszantani.

Mikor az utolsó ember is elhaladt háza 
előtt, felállt a kispadról és bement a laká-
sába. Néhány deci borral megnedvesítette 
torkát, majd végigdűlt a heverőjén, hogy a 
borivás után, értelmes gondolatainak sza-
bad folyást engedjen.

Gondolatai nem afelé terelődtek, hogy 
a háza előtt munkába indulók példáját kö-
vetve, valami hasznos elfoglaltságot keres-
sen a most megvirradt, szent napon. Ép-
penséggel lett volna dolga az elgazoso-

dott kertjében, de mégsem kezdett a gyo-
mok irtásához.

Eszébe jutott, hogy ma vásár van Eger 
városában. Ha ez így van, akkor neki ott a 
helye. Mindig szerette a népes, vásári for-
gatagot. Szerette, ahol nemcsak az áruk 
széles választékát találja, hanem szépasz-
szonyok többsége, sóvárogva nézi az el-
adásra szánt árukat, melyek megvásárlásá-
ra nincsen elég pénze. 

Az bizony igaz, közöttük sokkal több az 
olyan, kinek a szép ruhák, szép kendők és 
szoknyának való kelmék árának hallatán, 
sírásra görbül a szája. Egyszóval; a kiválasz-
tott áru az álom kategóriába tartozik. 

Hogy az álmaikból valóság legyen, D. 
Vendel ezért indult most el a nyolc kilomé-
teres, erdőn átvezető ösvényen az egri vá-
sárba.

Mivel a Nap már bekukkantott a Gyűr-
tető mögül a faluba, nem kellett félnie, ha 
egyedül indult is az erdőn keresztül. Nem 
kellett társakat keresnie, hogy élete ne le-
gyen veszélyben, ez idő tájékán még gyak-
ran előforduló útonállók miatt. 

Az út mellett, május első hetében már 
teljesen lombba borultak a fák. Madárdal-
tól zengett az erdő. Nem lehet csodálkoz-
ni azon, ha kedve támadt a fütyörészés-
re. Ilyen hangulatban gyorsabban halad a 
gyalogló ember. Máris a Mész-völgy kispa-
takjába rakott lapos köveken lépkedett ál-
tal, miután a Nyerges tetőre felkapaszkod-
va, egyre közelebb került a városhoz. 

Az Almagyar domb tetejéről már láthat-
ta a házakat. Egy félórányi gyaloglás után 
elérte a vásárt, ahol sátrak sokaságát, és az 
emberektől nyüzsgő tömeget láthatta.

Valójában jobban érdekelte minden áru-
nál a vásári forgatag, ahol a méterárus sát-
raknál szépasszonyok válogatták a ruhá-
nak valókat, kendőket, melyeket meg is vá-
sárolnának, ha lenne elég pénzük.

Az egyik sátornál földijét, K. Julist pil-
lantotta meg, amint az igézően szép kázs-
mírkendők között, elmélyülten válogatott. 
Mindezt meglehet érteni, hiszen ez időtá-
ján, {1950-es, 60-as évek}, van legnagyobb 
divatja a gyönyörű kázsmírkendőknek. Kö-
zeledik Pünkösd ünnepe. Ekkor van az, 
hogy minden valamire való szépasszony, 
új kendőt köt a fejére. Olyan szép, virágos 
kendőt, amely leginkább illik egy fiatal, pi-
rospozsgás asszony fejére, a szentlélek el-
jövetelekor, a tavasz legszebb ünnepén.

K. Julis, úgy kutakodott a szép kendők 

között, mintha lenne elég pénze, ha még-
iscsak vásárlásra kerülne a sor. 

D. Vendel távolabbról figyelte az elmé-
lyülten kutakodó asszonyt. Férjét nem lát-
ta mellette. Ennek ellenére sejtette, ő is 
itt van valahol a vásári forgatagban. Előre 
tudta, Julisnak nem lesz elegendő pénze. 
Hiszen annyira szegény és annyira hiány-
cikk nála a pénz, mint lombját hullató fá-
nak késő ősszel a falevél.

– Ejnye, Julis, de válogatós vagy? Hát 
egyik sem tetszik?

– Tetszik nekem mindegyik, csak az a baj, 
hogy nincsen annyi pénzem! – válaszolt 
meglepő őszinteséggel a vásári forgatag-
ból hirtelen felbukkanó szomolyai ember 
megszólítására, nagy sóhajtások közepet-
te. Ez a sóhaj, nagyon mélyről jött. Még D. 
Vendel is hallhatta, és egy húr rezdült meg 
szívében.

K. Julis bizonyos volt abban, hogy a pün-
kösdi nagymisére, nem köthet virágos 
kázsmírkendőt. Most bánta csak igazán, 
hogy férjének, ennek a koldus Lajosnak 
mondott igent akkoriban. 

– Megveszem én, csak válaszd ki a leg-
szebbet. Szépasszonyhoz a legszebb illik. 
– mondta, csak erre az alkalomra váró Ven-
del és mindezt komolyan gondolta, miköz-
ben kívánósan nézett a szépasszony ra-
gyogó szemeibe. 

Nem csoda, ha Julist elvarázsolták az itt 
látott kázsmírkendők. Ez volt a divat ekko-
riban. A virágos mintával készült kendők 
lázba hozták a lányokat, szépasszonyokat. 
A piros rózsáktól tündökölve, minden szín-
ben pompáztak.

– Miért vennéd, amikor itt van a hites 
uram is a vásárban? Ő majd megveszi. 
Majd csak előkerül valahonnan – suttog-
ta szemrehányóan, ám mindezt ő sem hi-
hette komolyan, hogy párja az állatvásár-
ból hamar visszajöhet.

– Megveszem azért is, hogy örömet 
okozzak neked. Legfeljebb adsz egy csó-
kot, ha megér ennyit egy szép, rózsás kázs-
mírkendő.

– Csak nem azt akarod mondani, egy 
csókért megveszed? – kérdezte fanyar mo-
sollyal az arcán, olyan kételkedve, mint, aki 
egyáltalán nem hisz ennek a nőcsábász 
embernek.

– Az bizony igaz, nemcsak csókot kérek, 
hanem mást is.

– Mi lenne még az a más? 
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– Ígérd meg, hogy csak a Pünkösdi 
nagymisére kötöd először fejedre. Amikor 
az úrfelmutatást jelző, csilingelő csengők 
háromszor megszólalnak az oltár előtt, 
háromszor hátrafordulsz és felnézel a kar-
ba, ahonnan figyellek – mondta ravasz-
kásan, mert ő már tudta, mit akar. Azt vi-
szont elhallgatta, hogy figyeli a többi fia-
talasszonyt is, akiknek ugyanolyan kendő 
ékesíti majd fejüket.

Az eddig buzgón válogató Julis csak 
ámuldozott és a gondolatai szaporán vál-
togatták egymást.  

– Ilyen könnyen lehet kázsmírkendőm, 
amelyet most kezemben tartok? – kérdez-
te magától izgatottan, mert eddig telje-
sen reménytelennek gondolta. 

Ő sem akart mást, mint először csak a 
pünkösdi nagymisén bemutatni a falu-
nak. Bemutatni az irigyeinek, hogy neki 
telik a divatos holmira. Az egy csók meg 
nem teljesíthetetlen kérés, egy ilyen szép 
ajándékért. 

– Ez a málé Lajos most is a malacok kö-
zött válogat. Nem törődve azzal, hogy 
kedves feleségének mi tetszik, mit kellene 
megvenni. Nem törődik ilyesmivel, mert 
a kendő áráért inkább malacot vásárol – 
morogta magában bosszúsan és a vála-
szára váró Vendel felé fordult:

– Nem is akartam előbb fejemre kötni! 
De mi lesz a csókkal? A hites uram bármi-
kor előbukkanhat a malacvásár felől.

– Ugyan mi lenne? A sátrak mögé bú-
junk, ahol senki sem láthat, még a hites 
urad sem!

K. Julis félt ugyan, de a káprázatos szín-
ben pompázó ajándék birtoklására gon-
dolva, úgy ítélte, megér ennyi kockáza-
tot. Amikor megkapta, egy ideig elbűvöl-
ten simogatta, nézegette. Volt is mit néz-
ni rajta. A bordó alapszínű kendő négy 
sarkában, négy élénkpiros rózsa tündö-
költ. Gyönyörű pünkösdi rózsák.  E mel-
lett, számtalan kék, sárga virág tette még 
szebbé, még divatosabbá. 

Amikor kigyönyörködte magát, a sátrak 
sora felé figyelt, ahol olyan sűrűen voltak 
kifeszítve a ponyvák, hogy mögéje senki 
sem láthatott.

Fejével intett, menjenek oda. Vendel-
nek nem kellett kétszer sem intenie, meg-
babonázva követte. Amikor megkapta a 
csókot, átölelte az ajándéktól még inkább 
piruló szépasszonyt és így mondta:

– Én nem szeretek tartozni senkinek, 
ezért most is csak kölcsönbe kértem, amit 
máris visszaadok! – suttogta a szépasz-
szony fülébe, és a kapott csók többszörö-
sét visszaadta. 

Julis egy cseppet sem tiltakozott. Tűr-
te, amint az előbbi csókját többszörösen 

kapja vissza, csak sokkal cuppanósabb 
formában. Miért is tiltakozna? Vendel nem 
olyan elvetnivaló ember. Megvan a maga 
valóságában. Ráadásul gazdag és a vásár-
lással most is bizonyította, hogy gáláns. Ő 
biztosan nem költené a kendő árát mala-
cokra, mint ez a fösvény Lajos teszi, aki ál-
landóan csak kuporgat, gyűjtögeti a pén-
zét rakásra.

Az öleléstől egészen lázba jött. Soha 
nem érzett még ilyen forróságot a hitvesi 
csókoktól, ölelésektől. Tudott különbséget 
tenni párja, és a most kapott csókok, ölelé-
sek között.

Vendel, aki érezte a szépasszony testé-
nek finom rezzenéseit, így szólt:

– Kedves Julis! Estefelé, ott vagyok min-
dig a pincémben! Ha arrafelé járnál, sokkal 
nyugodtabban beszélgethetnénk. Nem 
bánnád meg, ha bejönnél hozzám!

K. Julis csak hallgatott és pirult szégye-
nében, de mégiscsak válaszolt: 

– Nem tudom lesz e dolgom arrafelé. 
Ha lesz, akkor majd beszólok – suttogta 
szégyenlősen, miközben lesütötte sze-
mét, máris bűnbánóan nézve a lába előt-
ti földet. 

Az ajándékozó már tudta, hamarosan lá-
togatója lesz. 

Amikor az örömmámorban úszó Julis ki-
pirosodva elköszönt, Vendel visszament 
ahhoz a sátorhoz, ahol az ajándékát elébb 
megvette. Jól emlékezett arra, hogy még 
öt olyan kázsmírkendő maradt, amilyet 
előbb vásárolt.

A ruhaárus kissé meglepődött, amikor 
az előbbi, gáláns embert ismét meglátta. 
Már azt hitte, visszahozza az előbb megvá-
sárolt árut. Ezt semmiképpen sem szerette 
volna, hiszen a mai napon még alig adott 
el valamennyit.

– Mesteruram! Az előbbi fajtából, elvin-
ném még azt az öt kendőt, amit itt hagy-
tam.

– Minek vinne kend abból a fajtából, 
amikor válogathat többféle színben, min-
tában? Van nálam olyan választék, hogy 
egyetlen sátornál sem talál többfélét. Arról 
nem is beszélve, hogy én is jobban szere-
tem, ha mindenfajtából talál nálam a ked-
ves vevő – próbálta lebeszélni az előbbi 
színről, mintáról és rábeszélni egy másikra, 
de Vendel kitartott akarata mellett. Ő tud-
ja miért nem hallgatott a makacskodó ke-
reskedőre.

Amikor a gáláns vevője elköszönt a be-
csomagolt kázsmírkendőkkel, már meg-
bocsátott neki:

– A fene enné meg ezt a bogaras em-
bert, aki egyfajtából hatot vesz, és még 
mutatónak sem hagy belőle! – mormolta. 

Végül nem bánta volna, ha a többit is meg-
venné valaki, hatosával. Ám ilyen jó vevő-
je, ezen a napon, nem akadt több. Lehet, 
hogy a későbbi napokon sem volt ehhez 
hasonló szerencséje.

A szerelmes Vendel nem törődött a ke-
reskedő véleményével. Vidám hangulat-
ban, fütyörészve ballagott hazafelé. Az 
ősök által tufába vájt, több évszázados 
szekérúton haladt lefelé a Mészvölgybe.

Az erdőnek májusban kizöldült lomb-
jai között a madarak vidáman énekeltek. 
Legtöbbjük már a tojásokon ült a zenge-
dező erdőben és ettől volt annyira bol-
dog. Mészhegy erdejéből vadgalamb tur-
békolása hallatszott. A sárgarigó fütyö-
résző énekét távolabbról hozta a máju-
si szellő a kispatakhoz, ahol riadt őzike a 
szomját oltotta. Mészvölgy üde rétje a 
mezei virágok minden színében pompá-
zott. A tarkavirágok szirmain ezerszínű pil-
langók röpködtek, a szorgalmas méhecs-
kék édes nektárt gyűjtögettek.

Csobogó kispatak vizében fürge halacs-
kák úszkáltak, a patakocska partjáról bre-
kegő békák csobbanását hallhatta.

A kendőkkel hazafelé tartó ember 
kalapját félre vágva, szandálját vállá-
ra akasztva, mezítláb, hamiskás mosoly-
lyal arcán, lépkedett e csodás táj szekér-
útján. Ott, ahol csak a szerelemre gondol-
na minden ember, akinek errefelé vezet-
ne az útja.

Ebben az idilli környezetben már nem-
csak fütyörészett, hanem a vidám dalától 
zengedezett a dús lombbú erdő:

„Piros Pünkösd napján kirándultam Véled, 
Rövid volt a szoknyád kilátszott a térded.
Te mentél előttem, én mentem utánad, 
Édes rózsám ajánlottam, 
Vessük le a kékpettyes szoknyádat…”

A fütyörésző, daloló ember teljesen más-
tól volt boldog, mint az éneklő madarak. 
Olykor-olykor ismét nótára váltott, majd 
szavakat suttogott, fiatalasszony neveket: 

 – D. Ilonka, M. Marcsa, T. Rozál, G. Bori, 
Gy. Kati. Ne féljetek, nektek is viszem a 
kendőtöket. Pünkösdkor ti is ott lehettek 
K. Julis mellett a templomban, ha a sza-
vamra hallgattok! – tapogatta, simogatta 
úgy a megvásárolt, nekik szánt ajándéko-
kat, mintha máris a szépasszonyok bájos 
fejein lennének.

Az elkövetkezendő napokban minden-
képpen ajándékba kellet adnia mind az 
ötöt, hiszen már K. Julis a vásárban meg-
kapta a hatodikat. Rohamosan közeledett 
a Pünkösd ünnepe.

Először D. Ilonkával találkozott, akinek 
kérdését feltette:

(Folytatás a 38. oldalon)
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– Szeretnél e Pünkösdre egy szép, kázs-
mírkendőt, ilyet, mint ez? – szólította meg 
a meglepett fiatalasszonyt, miközben elő-
vette kabátja alól és szétterítette, hogy tel-
jes nagyságában pompázzon úgy, mint a 
gyönyörű rózsák.

A meglepett fiatalasszony azt sem tudta, 
zavarában mit válaszoljon. Arra talán vá-
laszolnia sem kellett, hogy szeretne-e, hi-
szen ki az, aki nem szeretne?

– Miért adnád nekem?

– Miért, miért? Hát azért, mert ilyen 
szépasszony, hogyan nézne ki ennek híján, 
a Pünkösd szent ünnepén? 

– És mit kellene adnom cserébe? – kér-
dezte kacéran a piruló Ilonka, aki most pi-
rosabbá vált, mint a mostanság nyiladozó, 
gyönyörű pünkösdirózsák.

– Ugyan mit kellene? Semmit, csak az 
lenne a kérésem, hogy először a pünkösdi 
nagymisén kössed fejedre. Ha úrfelmuta-
táskor, az oltár előtt, csilingelni kezdenek a 
csengők háromszor, fordulj hátra te is eny-
nyiszer és nézzél fel a karba, az orgonához, 
ahonnan figyellek. Ne felejtsd el, tehát há-
romszor, ahányszor a csengők csilingelnek.

És még annyi kérésem lenne, ha a pin-
cém felé jársz estelente, nézzél be hoz-
zám, hogy megkínálhassalak egy pohár 
borocskával – mondta a csábító igen sze-
rény kívánságát, arra gondolva, ha már a 
picéjében láthatja, újabb kívánságával is 
előállhat. 

Az elkövetkezendő napokban, így aján-
dékozta el valamennyi kázsmírkendőt. Már 
csak a Pünkösd ünnepére kellett várni egy 
pár napot, amely gyorsan megérkezett.

A második beharangozás után, K. Julis 
büszke fejtartással, fején a ragyogó kázs-
mírkendővel, lépkedett befelé a temp-
lomba, egészen az oltárig. Ő is hitte, mint 
a többiek, csak neki van ilyen szép ken-
dője. 

Baloldalon, az oltár előtt, az első sorok-
ban hallgatták még ekkoriban a szent-
misét a fiatalasszonyok és a nagylányok. 
Ugyanezen az oldalon az idősasszonyok 
ülve hallgatták. Eközben vizslatekintetük-
kel figyelték a fiatalokat. Ki az, aki illendő-
en és ki az, aki illetlenül viselkedik a szent-
mise ceremóniája alatt. Ekkorában még is-
tenfélő, áhítatosan imádkozó emberek él-
tek a faluban, akikkel telve volt a templom 
belseje minden szentmisén.

A jobboldalon, az oltár előtt, a gyerekek 
álltak, majd a mögöttük lévő padsorokban 
az idősebb férfiak foglaltak helyet.

Fent, az orgonánál, a karban, fiatalembe-
rek és legények gyönyörködhettek az első 

sorokban ülő fiatalasszonyokban és az álló 
lányokban. Itt foglalt helyet D. Vendel is.

K. Julis anyósa, Mari nene, szúrós szem-
mel figyelte a misére érkezőket, miközben 
bütykös ujjaival, áhítattal morzsolgatta a 
megszentelt olvasó borsószem nagyságú, 
felfűzött szemeit. 

Arcának vonásait nem lehetett látni, 
mert fejkendője teljesen eltakarta. Mind-
ez nem jelentette azt, hogy az összekö-
tött kendője túlságosan akadályozná a fi-
gyelésben. Annyi rést hagyott rajta, hogy 
nagy érdeklődéssel figyelje a misére érke-
zőket, akikről mindent tudni akart és meg 
is tudott.

Mellette, hasonló buzgósággal fogla-
latoskodott olvasójával D. Ilonka anyósa, 
Panni nene. Ő sem maradt alul Mari nene 
képességeivel szemben. Érdeklődésével 
túl tett a legjobb kerítőasszonyon. Olyan fi-
atal párokat tudott összehozni, összeháza-
sítani, akik sohasem szerették egymást, és 
soha nem is fogják. Ám egy életen át még-
is együtt maradnak.

Mindezek ismeretében nem lehet cso-
dálkozni azon, ha könyökével hirtelen Mari 
nene oldalába bökött és suttogta.

 – Ejnye, Mari! Nem is mondtad, hogy 
kázsmírkendőt vettetek a menyeteknek! 
De jól megy nektek, hogy még ilyen drága 
holmira is telik.

Mari nene szentolvasót morzsolgató, 
bütykös ujjai, megálltak a látvány miatt. Az 
imát suttogó szája is tátva maradt. K. Julis – 
az ő menye – büszke fejtartással haladt el 
mellettük. Fején a legdivatosabb kázsmír-
kendő díszelgett, a legszebb virágminták-
kal, legpompásabb színekben.

Némi döbbenet után ekképpen súgta 
Panni nenének:

– Hogy a nyavalya törné ki ezt a Lajost!  
Hát, ezért vett csak egy malacot, mert a 
másik árát Julisra költötte – mondta ki szi-
dalmát fiára e szent helyen, még azt sem 
bánva, hogy az eddigi imádsága most kár-
ba vesz, miután könnyen pokolra kerülhet.

Nem sok idejük maradt K. Julis megfi-
gyelésére, mert D. Ilonka – Panni nene me-
nye - haladt el most mellettük. A büszkén 
tartott fejét, ugyanolyan kázsmírkendő ta-
karta, mint K. Julisnak. A négy sarkában 
egy-egy piros rózsa, de a többi virágmin-
ták és színeik is tökéletesen megegyeztek 
az előbbivel.

Talán egy percnyi idő sem telt, amikor M. 
Marcsa, az előbbiekkel teljesen megegye-
ző színű és nagyságú kendővel fején haladt 
el a padsorok között és ült le harmadiknak 
a kázsmírkendős fiatalasszonyok sorába.

Mintha nem lenne elegendő ennyi meg-
lepetés a két anyósnak, újabb fiatalasz-

szonyok csizmáinak kopogása hallatszott 
a templom kövezetén. Fejüket ugyanaz a 
kendő takarta. Mintha maga az ördög ten-
né egyik fejről a másikra, mert az elsővel a 
harmadik is megegyezett. 

Ezután még három fiatalasszony érke-
zett: T. Rozál, G. Bori, és Gy. Kati, kiknek 
ugyanúgy piroslott a fejük, mint azoknak, 
akik már egymás mellett, büszke fejtartás-
sal ülnek az oltár előtt.

Ami sok, az már a két vizslatekintetű 
öregasszonynak is sok. Némán, kérdő te-
kintettel néztek egymásra, mintha valame-
lyikük találna magyarázatot arra, hogy a 
hat kendő miért teljesen egyforma.

– Te, Mari! Érted ezt? – fordult padtársa 
felé Panni nene és tanácstalanul vakargat-
ta homlokát, valami értelmes magyaráza-
tot keresve e rejtélyes esetre.

A templom hívei közül nem értették ezt 
mások sem. A buzgó imádkozás mellett, a 
többi hívő lélek is kitartóan figyelve, fur-
csállotta az esetet. Imájukból kizökkenve, 
kérdőn néztek egymásra. Ám magyará-
zatot egyikük sem talált. A mise közepéig 
sem oldódott meg a nagy talány. 

Nemhogy nem oldódott meg, hanem 
még fokozódott. Amikor az úrfelmutatást 
jelezve, háromszor csilingeltek a csengők, 
a hat kázsmírkendős fiatalasszony, egy-
szerre fordult hátra és nézett fel az orgo-
nához. Mindezt háromszor megismételve.

Fent a karban, Dasu Vendel ravaszul mo-
solygott, mintha egy láthatatlan gyeplővel 
rángatná őket, kényszerítené a felnézésre.

A templomi hívők számára, ahhoz ha-
sonlított az eset, amikor a szomszédos 
Galassy földesúr hat ló vontatta hintajával 
robog végig a falun.  Kocsisa kezében tar-
tott gyeplővel, hol jobbra, hol balra rántja 
a gyeplőt.

A hívek nagy része hamar észrevette a 
láthatatlan gyeplő másik végét, fent az or-
gonánál, D. Vendel kezében. Aztán arra 
is rájöttek, hogy a gyeplő szára, olyan el-
titkolt szerelemből készült, amely az asz-
szonyfejeken teljesen egyformán díszelgő 
kázsmírkendőkkel lehet kapcsolatban. 

Az már csak természetes, hogy a férjek a 
legutolsók, akik minderre rájöttek. 

Pár nap kellett csak hozzá, D. Vendel 
befeketedett, varas fejjel érkezett haza a 
kocsmából.

 Mari nene, az anyósa, amikor meglátta 
megvert vejét, majdnem sajnálkozva, ek-
képpen suttogta:

– Ejnye Vendel, te cudar Vendel! Mit tett 
véled a sok pendel?

{Pendel = parasztkombiné: régi időkben vá-
szonból, házilagosan készített női alsónemű.}

(Folytatás a 37. oldalról)



39

Bükkalja folyóirata

Kereskedelmi forgalomban nem kapható.
Éves előfizetési díj: 1.900 Ft
Felelős kiadó: Dr. Pázmándy László
Kiadó: Civil Szövetség Egyesület,  

Mezőkövesd, Szent László tér 24.
Szerkesztőség: Mezőkövesd, Szent László tér 24.
Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság
Grafika: Fridél Lajos
Megjelenik: negyedévenként
Tördelés: Kósa Nikolett 

 Pető Nyomda, Mezőkövesd, 48-as Hősök u. 2.
Nyomdai munkák: BME Printer Nonprofit Kft.  

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

ISSN 2063-2606

„A KAPTÁRKÖVEK, amelyek szülőföldünk, a Bükkalja 
vidékére jellemzőek, különlegesek, titkokat rejtenek. 
Ez a misztikus, az ember keze nyomát is magán 
viselő természeti képződmény jelképe lehet az 
összetartozás, a közösségi érzés kifejezésénak 

mindennapi életünkben is.”

Előfizethető a 30/277-4037-es telefonszámon

Ember a gáton
(Kállai Ferencre, a Nemzet Színészére gondoltam)

– Szerkesztőség? A főszerkesztőt keresem!
– Az vagyok. Pelikán József.
– Pelikán? Maga nem gátőr?
– De, az vagyok. Pontosabban az is. Főszerkesztő és gát-

őr. Ma ugyanis – ha nem tudná – ember kell a gátra! Illetve 
a szerkesztőségbe is olyan ember, aki… szóval, aki a gáton 
már bizonyított. Ilyen ember pedig ugye csak egy jöhet szá-
mításba, a gátőr. Vagyis én, Pelikán József.

– Hogyhogy miért? Azért kérem, mert a nemzetközi hely-
zet egyre fokozódik, ahogyan azt Virág elvtárs mondaná. 
Úgy bizony! Hogy mást ne említsek, a gát tele van üreg-
lyukkal. Nem is gondolná uram, hogy ezek az ürgék meny-
nyire veszélyesek, mennyi kárt tudnak tenni az egyébként 
stabilnak látszó gátakban. Márpedig, ha ezt megtudják az 
EU-ban, hogy a magyar gátak… arra jobb nem is gondolni.

– Hogyhogy eltúlzom a dolgot? Maga azt csak hiszi! De 
én jól ismerem az ürgéket, nem véletlenül vagyok harminc 
éve a gáton. Oda uram olyan ember kell, akinek nem jár-
nak túl az eszén az ürgék. Nem is hinné, milyen rafinált jó-
szágok ezek! Mindenféle van belőlük. Van magyar és külföl-
di ürge, aztán szürke ürge és fürge ürge. Hite volna, hogy 
még olyan is akad közöttük, aki írni is megtanult, s ezzel 
a trükkel próbálja aláásni a népgazdaságba, akarom mon-
dani a gátba vetett bizalmat. Méghozzá nagyon ravasz mó-
don. Előbb sok-sok lyukat fúr a gát falába, úgy, mint a többi 
mezei ürge, ám aztán dörgedelmes levelet ír nekem, s ab-
ban számonkérően megkérdezi: miért nincs betömve min-
den lyuk? Mert jó magyarnak az számít, aki minden lyukat 
betöm. Aki úgymond ember a gáton, hogy ezt ilyen irodal-
mi fordulattal fogalmazzam meg. Következésképp, aki kép-
telen a lyukakat betömni, az nem is férfi, illetve nem ember 
a gáton, pedig oda ember kell, aki nagy bottal jár! No, de 
én ilyen vagyok! Válaszolok is én az ilyen ürgéknek a gáton 
épp úgy, mint itt a reda… megvan! …itt a redakcióban! Ez-
zel a szóval még csak most barátkozom, nem mondom, egy 
kicsit nyelvtörő, de sokkal elegánsabban hangzik, mint az, 
hogy szerkesztőség.

– Megjegyzem, furcsa ürgék vannak manapság. Nagyon 
furcsák. Úgy is mondhatnám, mostanság már az ürgék sem 
a régiek. Legtöbbje más akar lenni, mint ami! Főnökféle, 
meg politikus, meg jómódú. Unják a szürke ürgeséget. S 
nem riadnak vissza semmilyen eszköztől – lám, még írni is 
megtanulnak! –, hogy olyanok legyenek, s olyan módban 
éljenek, mint például a sas. Szárnyalni szeretnének! Csak 
hát, aki földhöz kötöttnek született, az soha nem tud szár-
nyalni. Ennek ellenében egyes ürgék mégis sas-szerepről 
ábrándoznak. A légtér, a világ urai szeretnének lenni, úgy, 
mint az a nagy madár. De ez nem vágy kérdése! Sasnak szü-
letni kell, nem csoda, hogy a légtér ura le se tojja őket. A 
sas nem csak legyeket nem fogdos, de ürgéket sem! Illet-
ve, csak néha-néha. Úgy is mondhatnám, a többiek számá-
ra figyelmeztetésül. Hogy te, ürge megfoglak, s odaadlak a 
bogácsi cigánysoron Pusoma Aladárnak, aki olyan, de olyan 
ürgepörköltet csinál belőled, hogy nocsak!

Pelikán József alias Kállai Ferenc

- Ezt én mondom, Pelikán József gátőr, s megbízott fő-
szerkesztő. S merem ezt mondani harmincéves gátőri ta-
pasztalatom alapján, s ürgeöntői mesterlevéllel a zsebem-
ben… Egyébként, miért is keresett Ön engem, mint főszer-
kesztőt?

Hajdu Imre
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Miközben a kombájnt nézem – mégpedig itt a dél-
borsodi kisváros társasházainak tőszomszédságá-
ban –, arra gondolok, van annak már 55-60 éve is, 
hogy tejfelszőke hajú kisgyerekként, nyaranta ka-
lászt gyűjtöttem a bogácsi határban. Egyetlen kalász 
sem veszhet kárba! – nevelték belénk kiskorunkban a 
kenyeret adó búzakalász, búzaszem tiszteletét.

Miközben a kombájnt nézem, eszembe jut egy ké-
sőbbi, 35-40 évvel ezelőtti eset, amikor fiatal értel-
miségiek egy csoportja, baráti poharazgatás közben 
arról beszélgetett, hogy melyik a legmagyarabb étel. 
– Természetesen a töltött káposzta – jelentette ki 
nagy magabiztossággal egy fiatal jogász. – Dehogy 
az! – replikázott erre egy gépészmérnök, aki ugyan-
úgy, mint a jogász, a pesti aszfalton nőtt fel. – A pap-
rikás csirke galuskával, annál magyarosabb ételt 
nem ismerek. 

– S neked mi a véleményed? – kérdezték az addig 
csendben hallgató pályakezdő újságírót. – Szerintem 
a legmagyarabb étel a kenyér – mondta ő, mire a tár-
saságban hirtelen nagy csend támadt. Az aszfalton 
nevelkedett mérnök tele töltötte a poharakat és ők 
hang nélkül emelték ajkukhoz. Az újságíró meg, mi-

közben a fanyar kékfrankost kortyolgatta, teknőben 
dagasztó nagyanyját látta maga előtt és a venyigé-
vel tüzesre fűtött kemencét, ahonnan a hatalmas, ke-
rek és pirosra sült négy kenyér mellől, neki is mindig 
kihúztak egy aprócskát, a vakarót. Azóta sem evett 
olyan finom kenyeret, mint amilyen annak íze volt.

Nosztalgia? Az is. Hisz’ emlék, ami vissza soha nem 
tér már. De, ami éppúgy megtapadt az ember gondo-
lataiban, emlékezetében, mint csépléskor a törek, a 
napbarna, izzadt testeken. Miközben a kombájnt né-
zem, itt a dél-borsodi határban, most 2016 nyarán, 
azon tűnődöm, aki ott a háttérben, a társasház máso-
dik, vagy harmadik emeletén lakik, vet-e egyetlen pil-
lantást is a búzatáblában méltóságosan araszló kom-
bájnra? S gondol-e rá néhány másodperc erejéig leg-
alább, hogy itt és most újra „megszületik” az ÉLET?

A kenyeret csak az áruházakból ismerő fiataloknak 
mondom: hazánkban hajdanán a kenyeret adó bú-
zát ÉLET-nek nevezték. Joggal. És nem csupán a ma-
gyar ember vallotta ezt. Az egyik amerikai költő, Ezra 
Pound például ezeket a gondolatokat vetette papír-
ra: „Arany nem tart senkit életben, sem gyémánt / Ke-
nyér a létnek alapja”.

Daruszögi H. Imre

Miközben a kombájnt nézem… 


