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Végeztek egy közvélemény-kutatást a világ-
ban azt tudakolván: melyik a földkerekség leg-
vonzóbb települése. Az összesítés alapján Firen-
ze győzött Róma és Párizs előtt. Az első tíz telepü-
lés között nem volt ott Mezőkövesd, sőt Budapest 
sem. Persze engem nem kérdeztek meg erről, sőt 
minden bizonnyal Önöket sem. Szerintem így nem 
is hiteles ez a felmérés. Mindenesetre a készítőit 
nyugodtan megvádolhatjuk elfogultsággal.

A földkerekség minden lakóját meg kellett vol-
na kérdezniük, akkor talán… Bár akkor minden 
bizonnyal Peking győzött volna, hisz a kínaiak 
vannak legtöbben, s egy ilyen szavazáskor erős és 
„részrehajló” a lokálpatriotizmus. 

Annak idején élt egy Patay Gyula nevű földbir-
tokos, nagy világcsavargó volt az öreg, azt beszél-
ték róla, hogy a pénzét Londonban költötte, Pá-
rizsban Leninnel sakkozott, New Yorkban nége-
rekkel bokszolt. Nos, ez a világfi egy alkalommal 
Mezőkövesden, a főtéren, egy színes sereglés kö-
zepette azt találta mondani: ez a világ közepe!

Ha engem kérdeztek volna meg a felmérők, há-
rom helyet egyszerre említettem volna: az „életet 
hozó” Bogácsot, a sokáig életteret adó Miskolcot, 
és a vágyat ébresztő Firenzét. De az utóbbit hol-
nap, holnapután – biztosan tudom – már Rómára, 
Salzburgra, Rüdesheimre, Prágára, Velencére, Rio 
de Janeiróra cserélném. Casanovának sok szerel-
me volt, így vagyok én is a világgal. Vonz az, amit 
még nem láttam, ahol még nem jártam, de vonz 
az is, ahol már sikerült élményt szereznem, s ezt a 
„szerelmet” bizony jó lenne újból átélni.

Viszont az előbbi kettő, Bogács, Miskolc, sőt ne-
kem egész Dél-Borsod is, az otthont jelenti. Más-
hol, bármennyire is szép, s bármennyire is élményt 
nyújt az a hely, gyökértelen az ember. Firenze, 
Róma, Szentpétervár, Bécs vagy Peking megér egy 
misét, de legjobban ott érzem magam, ahol nem 
otthontalan az ember, ahol nekemnem térkép e 
táj. Vagyis itthon, Dél-Borsodban, a Bükkalján.

A világ legszebb helye

Mezőkövesden, szeptember 3-án 18. alkalommal rendezték meg 
nagy sikerrel az Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozót, melynek 

leglátványosabb része ezúttal is a veterán gépek felvonulása volt.

Fotó: Kovács Mátyás

Gépeink ősei, őseink gépei
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Pető Margit

 Isten köténye
a Kapusi arborétumban Kácson 

  Bükkalja átölelő karja
  féltő ölében tartja
  terülő kötényét, e tájat...
            Természet összhang
             világ valósága,
             ősi szelíd béke,
             -- alkotójának
             büszkesége, éke,
            telisden-teli
             a Jóisten köténye:
 Fák, növények, állatok
 titkokat láttassatok!
             Tisztáson a fű alatt
             somfordáló gondolat,
 Fény kerget táncoló árnyakat,
 tobzódó illatok között
 lopódzó szellő kéjelgőn válogat:
 Fanyar -édes bódító
 szívünket meghódító
 máshol nem található
 valóra vált álmokat.
                Sétáló felhők mosolyában
                 fürdik a „minden”
                nem vágynék sohasem
                 máshová innen...
  Maradjon meg e táj szépsége, fénye
  örökké, mint „Jóisten köténye”.

Bükkaljai táj Fridél Lajos rajza

Czipott György

Szüret(elő)
Bogácsi pinceszeren

Szélen sárgul a szőlő,
perzselve hull le levél,
szálkás, vén tövek alján
szétkotorássza a szél.

Égszínt ölt az othello,
fürtökben mézül az éj,
csillagpor viaszolja,
gyöngybe bezárva a mély.

Ásít, csöndes a présház,
óborok illata leng,
borcsap szögre akasztva,
volt szüretekbe mereng.

Kondul, korran a hordó,
kénfüsttel égeti kín,
éhét tölteni újbor
hoz feledést tavalyin.

Téglán agg a penész már,
kuporgat zöldreve-pénzt,
fátyolt gyertyakorom von,
dalt az idő elemészt.

Kádon vár a daráló,
nyújtózik benne erő,
mustot hajtana már ki,
moccan a vas tekerő.

Lentről hűs kiszivárog,
palackba ért bora fér,
kortyot visszakínálni
földre a gazda kimér.

Ballag, gyűl szüretelni
kaláka, éled a táj.
Borban nap tüze éled,
szél viszi bármi ha fáj.

Dr. Árvai Judit

Zápor
Bársonyszirmú rózsa,
Kertem ékessége.
Illatos liliom,
Álom édessége.

Muskátli piroslik,
Pillét csalogatva.
Bogár szava hallik,
Szárnyát csillogtatja.

Zebracsíkos darázs
Szomjazik, keresgél,
Harmatcseppnyi varázs,
Virágbibén megél.

Tornyosuló felhő
Dörögve morajlik,
Zúg a záporeső,
Égen tűz villámlik.

Szomjúhozza a föld
Égi áldás cseppjét,
Ragyogó smaragdzöld
Villant meg levélkét.

Vizek fodrozódnak,
Muzsikál az eső.
Madarak dalolnak,
Szertefut a felhő.

Szivárványhíd feszül
Az ég boltozatján,
Esőfüggöny mögül
Kikukkant Napkirály.

Gyémántpor csillámlik
A búzakalászon,
Feje kényesen ring,
Tovatűnt a zápor.
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Felejthetetlen évek
Részlet Velenceiné Sárvári Judit (Babci): Család a viharban c. könyvéből

Mindenki, aki átélt egy világhábo-
rút, úgy, mint mi, magyarok, nem úsz-
szák meg lelki sérülés nélkül. Úgy ér-
zem, hogy ha a sebek be is gyógyultak, 
a helyei örökké megmaradtak. Isten 
őrizzen attól, hogy ezek a sebek felsza-
kadjanak, mert öreg vagyok már ahhoz, 
hogy még egyszer begyógyuljanak.

Magyarországon az emberek nagy ré-
sze nem is tudta, hogy kitört egy hábo-
rú 1939 szeptemberében. Mi még gye-
rekek voltunk, Ottó negyedik, én meg 
második elemista. 

Anyut Mayer Laci Miskolcra vitte a Fi-
attal vásárolni. Egy üzletben voltak, és 
Anyu hallja, hogy egy ember arról be-
szél, mit látott a Tiszai állomáson:

– Egy egész szerelvény zsúfolva, tele 
férfiakkal, nőkkel, gyerekekkel, akik 
Lengyelországból menekültek. A Vö-
röskereszt kíséri őket, hogy hová, nem 
tudom. A magyar utasok kínálják őket 
cigarettával, amit hálásan el is fogad-
nak.

Anyunak se kellett több, gyorsan 
bevásárolt egy kosárra való cigaret-
tát meg csokoládét, és már vágtattak 
is Lacival az állomásra, de mire odaér-
tek, a vonat továbbment. Bementek az 
állomásfőnökhöz érdeklődni, aki azt 
mondta, a vonat egy pár órára meg fog 
állni Mezőkeresztes-Mezőnyárádon.

Adalék a lengyel-magyar barátsághoz

Indulás a vonat után. Sikerült is a vo-
nattal találkozni, és Anyu kiosztogat-
ta a kosár tartalmát. Az egyik csokolá-
dét egy 11 körüli srác kapta, aki egyből 
megtetszett Anyunak. A gyerek kétszer 
is sorba állt az ajándékért, és másod-
szorra cigarettát kért. Anyu ellenkezett 
vele, de a kölyök kézzel-lábbal magya-
rázta, hogy az nem neki kell, hanem az 
édesapjának. A nagy magyarázkodásra 
odament egy tolmács, tisztázta a dol-
got, és Anyu elbeszélgetett vele. Meg-
tudta tőle, hogy most folyik a tárgyalás 
Kácsfürdővel, mennyi menekültet tud-
nának befogadni. A többieket meg vi-
szik tovább, amíg mind el nincs szállá-
solva. Anyu azonnal vállalkozott ennek 
a 11 éves fiúnak a befogadására, de az 
nem volt olyan egyszerű, szülőtől nem 
lehet a gyereket elválasztani. Anyu ad-
dig nem nyugodott, míg ezt az ügyet 
le nem bonyolította. Megismerkedett 
a papával, megtudta, hogy a mama le-
maradt a transzportról Lengyelország-
ban. A papa egy kisvárosnak a polgár-
mestere volt, és ő a legutolsó busz-
szal akarta elhagyni a várost. A mama 
az utolsó percekben visszaszaladt az 
ékszereiért, az oroszok kezdték lőni a 
buszt, aminek muszáj volt elindulnia. A 
papa majdnem megőrült ettől, és a fia 
tartotta benne a lelket.

Végül is a papa belekerült a kácsi cso-
portba, és mivel Daróc olyan közel van, 

úgy döntöttek, hogy 
a gyerek mehet 
Anyuval, de másnap 
jelentkezzen a tábor-
ban, aláírni a papíro-
kat a felelősség-vál-
lalással kapcsolat-
ban.

Bizony, már késő 
este volt, mikor 
Anyuék beállítottak 
az új jövevénnyel, 
akit mindnyájan sze-
retettel fogadtunk.

Én nem is tudom, 
hogyan csináltuk, 
szinte azonnal meg-
indult a kommuni-

Bencés kolostor  
(Barokk épület, valamikori teremfürdővel és erdei stranddal)

káció közöttünk. Kisült, hogy Apu tu-
dott valamit oroszul, ami az I. világhábo-
rúban Odesszában ragadt rá, Jasu meg 
éles eszű, figyelmes fiúcska volt, aki na-
gyon akart megérteni bennünket. Mi 
meg őt.

Az első héten Apu hazahozott három 
füzetet. Jasunak, Ottónak és nekem. Az 
első lapra Apu rajzolt egy házat, ajtót, 
ablakot, kerítést, kaput, minden le volt 
rajzolva. Nyilakkal volt a kép megjelöl-
ve. Az ajtóra irányuló nyíl mellé írva: ajtó 
és így tovább. Ottó meg én ugyanezt raj-
zoltuk, de nekünk lengyelül kellett oda-
írni, hogy mi az. Abban Jasu segített. Le-
rajzoltunk egy kutyát, mi odaírtuk len-
gyelül (persze fonetikusan), Jasu pedig 
magyarul.

Mi tanítottuk őt magyar dalokra, ő 
meg bennünket lengyelre. Jasu már 
másnap reggel Anyu tudtára tudta adni, 
hogy a tejeskávéhoz a tejet le kell szűr-
ni, mert ő nem szereti a pillét. A Mamusa 
mindig leszűrte az övét!

Apuék beíratták a daróci iskolába. 
Így legalább hozzá hasonló korú gyere-
kek társaságába került. Gyorsan megta-
nult magyarul. Mi is kezdtük érteni a len-
gyelt. Minden vasárnap Jasu édesapja, 
akit mi is Tatunyunak hívtunk (ami Apu-
kát jelent), nálunk ebédelt két-három 
barátjával együtt.

Meghívtuk az egész lengyel tábort 
szüretre. Teherautóval hozták el őket 
Kácsról. Volt nagy dínom-dánom! Apu 
sok pénzt áldozott a lengyelekre. Volt 
nálunk egy nagy vendégeskedés, kb. 30 
főnek volt terítve, alig fértünk el a ház-
ban. Nagyon tudtak a lengyelek inni. Va-
csora után folyt a pálinkázás. Apu jól el-
társalkodott velük, hol németül, hol oro-
szul, de megértették egymást. Egyszer 
csak Apu felfigyelt rá, hogy egy négy-öt 
tagból álló csoport elkezd zsidózni. Kis 
gondolkodás után Apu felállt, a kanállal 
megcsörgette a poharát és csendet kért. 
Valami ilyesmit mondott:

– Uraim! Akarom, hogy tudják: maguk 
egy zsidó ember otthonában vannak és 
az ő vendégei.

(Folytatás a 4. oldalon)
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Azt tudni kell, hogy a mi házunkban 
semmi utalás nem volt vallásra. Szüle-
ink tiszteletben tartották egymás vallá-
sát ezen a téren is. Így a lengyelek nem 
tudhatták, milyen vallásúak vagyunk.

A nagy csend után ment a bocsá-
natkérés, és soha többé ilyen incidens 
nem történt. A legnagyobb tisztelet-
ben tartották Aput.

Emlékszem egy másik érdekes sztori-
ra a lengyelekkel kapcsolatban:

Egy nagyon hideg, jeges délután fel-
hívtak bennünket Kácsról, hogy meg-
hívjanak egy kis forralt borra meg egy 
kis ünneplésre. Az egész család el-
ment. Lacinak kétszer kellett fordul-
ni az autóval, hogy mindenkit leszál-
lítson, mert jöttek Anyu húgai is: Baba, 
Márti és Elza. Fogalmunk sem volt, mit 
fogunk ünnepelni. Egy kis borozgatás 
után felgyújtanak egy kinti reflektor-
lámpát, vesszük a kabátunkat és kime-
gyünk. Még csak azt kell tudni, hogy 
a Tatunyunak a két legjobb barátja itt 
egy ügyvéd volt, Belcsiknek hívták, 
a másik meg egy neves lengyel szob-
rász (akit én imádtam), a neve Vákumi 
volt. Ez a szobrász jégtömbből faragott 
egy gyönyörű női aktot. Annak leleple-
zésére voltunk meghíva. Márti volt fel-
kérve, hogy húzza le a lepedőt a szo-
borról. Mindenki tapsolt, egyszer csak 
Anyu megszólalt:

–  Márti! Ez te vagy!

Mindenki elismerte, hogy a Klima lá-
nyok közül Mártinak volt a legjobb és a 
legszexisebb alakja. Ő egyáltalán nem 
örült ennek, és mindig úgy öltözkö-
dött, hogy takarja a vonalait. De úgy 
látszik, egy ilyen szobrászművészt nem 
tudott félrevezetni.

Mikor mindenki megcsodálta és kör-
bejárta a szobrot, Vákumi elővett vala-

mi szerszámot, levágta a szobor fejét, 
és papírba csomagolva Mártinak adta. 
Egy tolmács segítségével megmagya-
rázta, hogy ő nem akarja a Márti jó hír-
nevét kockáztatni. A szobor még az ut-
cáról is látható, s a falusi emberek még 
azt hiszik, hogy Mártika csupaszon pó-
zolt neki.

Biztos vagyok benne, hogy ezt Márti-
ka sem felejtette el soha!

Anyu igen odafigyelt arra, hogy Jasu 
csak szépet és jót tanuljon tőlünk. 
Igen szégyellte volna, ha a gyerek el-
tanul valamilyen káromkodást vagy 
bármilyen csúnya szót. Apu még mér-
gében sem használt goromba szava-
kat, de Anyu szájából néha kicsúszott 
úrinőhöz nem illő megjegyzés. Jasu 
pajkos gyerek volt, és egyszer Anyám 
mögé osont, aki éppen keverte a rán-
tást a sparhelten. Kioldotta az Anyu kö-
tényét, az ráesett a tűzhelyre és bele a 
rántásba. Anyu felkiáltott: Menj az Is-
ten nyilába! Jasu azonnal felfogta a fü-
zetet és leírta, amit mondott Pipi néni. 
Szaladt Klima nagymamáékhoz a fü-
zettel, kérdezte Mártit: mit jelent az, 
hogy Menj az Isten nyilába!

–  Ó, te biztosan rosszul értetted. Pipi 
néni az isteni lábadat említette.

–  Nem, nem, ő mérges volt! Akarom 
tudni, az micsoda!

Hasonló incidens többször is előfor-
dult. Végül is Anyukánk úgy belejött a 
mismásolásba, hogy a következőkép-
pen szidta Jasut:

–  Te drágaság, szemem fénye, drága 
bazsarózsám...

Jasu nem győzte elég gyorsan írni 
ezeket a szavakat, míg rájött, hogy hü-
lyét csinálnak belőle. Már rég nem volt 
velünk Jasu, de néha nosztalgiából 
Anyu velünk is így veszekedett.

Rengeteg kedves emlék és epizód 
maradt meg a lengyelekről. A nagy szü-
letésnapi zsúrom, amikor a kácsi tábor 
minden lengyel gyereke meg volt híva. 
Mutattak nem egy emigrációs lengyel 
újságot, amiben meg voltunk említve. 
Itt van egy vers, amit Mártika írt az első 
karácsony emlékére: 

Jánoska 

Csillagtalan volt felettünk az ég,
Jánoska, drága emlékszel-e még?
Álltunk a vaksötét falu felett
(— úgy esteli hat óra lehetett —)

havas volt minden, a hegy tetején
csöndben méláztunk ketten, te meg én... 
Te a hazádra gondoltál, melyért 
hiába hullott annyi lengyel vér, 
mely fehér leple alatt sírva nyög... 
Polszka szent! Mégis balsorsa örök…
–  S, Mamusa otthon maga mit csinál, 
hogy siratja távoli kisfiát...?
Én arra gondoltam, hogy most talán – 
a karácsonyfát díszíti Anyám, 
s mire megtérünk a ródlizásból 
szobánkban sok apró gyertya lángol... 
és béke lebeg a kis lakásban 
mert nálunk még béke és boldogság van... 
Majd elmesélted –  s szertehullt a csend –, 
hogy milyen a lengyel karácsonyest. 
S ahogy meséltél, egy-egy nóta szállt, 
idézve hazád szent karácsonyát. 
Dalod vágyón sírva szállt az éjben, 
hogy fájó szívünkben visszatérjen... 
Csodálatos szép volt az est! 
Köd borított be fehér szirteket, 
s a szirtek fölött szép nyúlánk gyermek 
szívgyötrő szláv dalokat zengett... 
s a sötét égen a fiú felett 
csillag gyúlt ki: a hazaszeretet... 
Jánoska, otthon vagy azóta már, 
s a mamád örömmel csügg a kisfián. 
Kisfiú? Ej, azóta nagy legény, 
s fényes ígéret Lengyelhon egén! 
Jánoska drága, azért ne feledd, 
hogy milyen a magyar karácsonyest! 

Már nem emlékszem rá, meddig volt 
itt Kácson a lengyel tábor. Egy-két évig, 
és utána Balatonboglárra vitték át őket. 
1944-ben megszakadt a kapcsolat. 1945 
tavaszán egy nyárádi ember juttatott el 
hozzánk egy cédulát, amit Jasu írt. Itt ha-
ladt el a vonatuk Mezőkeresztesnél, vi-
szik őket vissza Lengyelországba, nem 
tudják, mi vár rájuk. Remélik, életben 
maradtunk, és még fogunk hallani egy-
másról. 

A Nemzetközi Vöröskereszt segít-
ségével sikerült is kontaktust terem-
teni velük. Hála Istennek, összejött a 
Padehovich család: Mamusa, Tatunyu és 
Jasu. Azóta Jasu többször nyaralt itt Ma-
gyarországon, még mindig jól beszéli a 
magyart. Valamikor a 70-es évek elején 
Húgocskám meg is látogatta őket.

Ahányan vagyunk, mindenki más-
képp élte meg a háborút. Vannak hát-
borzongató történetek, amelyek olyan 
hihetetlennek tűnnek, hogy sokan azt 
mondták, nem lehet igaz, ilyesmi nem 
történhetett meg. Pedig igaz volt. Arra a 
meggyőződésre jutottam, hogy ebben 
a háborúban minden megtörténhetett. 

Kácson, a lengyel táborban. Elöl Ottó 
és Jasu. Ottó mögött Jasu édesapja, 

Edmond Padehowich.

(Folytatás a 3. oldalról)
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Holló József

Végül 
Lesem a tájba gyűlt ezerarcú szépet. 
Színek, formák, árnyak vegyülnek a fényben. 
S fut, szalad a szemem – amíg lába alól 
el nem fogy az út a kinyílt messzeségben. 

A panoráma könnyű szelekben imbolyog. 
Fölötte az egek nagy, vibráló kékje 
cipeli ölében az izzó napkorongot, 
amely törölgeti arcát a felhők szennyesébe’.

A bokrok alatt fényszeplős aljnövény 
kötözi magát az indák kötelével 
s mint a kimerevített kép: olyan a pillanat, 
ahogy összeér benne a magasság a méllyel. 

A látvány agyamban érzéssé szelídül 
és szavaim a tájat kimondhatják végül. 

Ő Pető János rajza

Laboda Kálmán

Kolompár Teréz 
halálára

a kocsi, az udvaron
elhagyatottan áll
nem moccan már
sokat-járt kereke
Teri – Terézia, ez a „vad”,
elszánt vándor
már nem járja
a várost vele
/mint egy vad
zarándok, ki
a Gonoszra támad,
lehajtott fejjel tolta,
a kocsin ruha,
hegyben, rengeteg!/
biztattam: veszek majd

- ha a sors lottóval segít
nekem -
kicsi házat Neki,
ne kelljen háromhavonta
költöznie
most mindennek vége
sovány, elfáradt teste
a koporsóban pihen
a lelke pedig, mint hófehér
sirály
messze száll már
el, Isten ölébe
/a kocsi n égy kerekéről
a megszáradt sár
lassan pereg…/

(Itt élt közöttünk Köves-
den egy alacsony, sovány 
cigányasszony, aki elnyűtt 
babakocsival járta a várost, 
fáradhatatlanul, adomá-
nyokat gyűjtve.)

Dr. Pázmándy László

Rá gondolok
Rá gondolok, ha felhők vándorolnak,
S ha a hold küldi ezüst mosolyát,
Mikor a nyíló rózsák álmodoznak,
S lepkéknek adnak esti nyoszolyát.

Szemében mindig lázas látomás volt,
Szavaiban elrejtett verssorok.
Túl volt már minden élet-állomáson,
Hová talán én már el sem jutok.

Úgy élte napjait, mint a balladák
Magányos hősei, rejtőzködőn.
Őrizte csendjét, szavai aranyát
Talizmánként, mégis elengedőn.

Tudtam sóhajai mit rejtettek el,
S mi lehet szép mondatai mögött.
Egy nyáron rég, lepkékről beszélt nekem,
Ami emlékeimbe költözött:

Nézd a lepkék, hogy szállnak részegülten,
Szépség és szabadság jött el velük.
És virágok illatában elmerülten,
Szirmokkal együtt hull le életük.

Egy alkonyatkor végleg visszatérnek,
Mint elűzött emlékek, csendesen.
Itt a kertben találnak menedéket,
És szép nyarunkkal együtt mennek el.

Rá gondolok, ha felhők vándorolnak,
S ha a hold küldi ezüst mosolyát,
Mikor a nyíló rózsák álmodoznak,
S a lepkéknek adnak esti nyoszolyát.
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A borsodi falu (melynek ne-
vét „személyiségi jogok” mi-
att nem árulom el, ugyanis az 
onnan vett példát nem éppen 
dicsérőleg hozom szóba) főte-
rén található egy meglehető-
sen megkopott, mohával gazdagon be-
nőtt mellszobor. Ez a szobor egy, a te-
lepüléshez több szállal is kötődő, életé-
ben országos hírnevet is kivívó szemé-
lyiséget ábrázol. Igaz, ma nem nagyon 
emlegetjük. Nem fér bele például a Szé-
chenyi nevével fémjelzett tervkoncep-
cióba, hisz tőle, mármint az illető nevé-
nek említésétől – úgy ítélik meg manap-
ság az erre illetékesek – a haza nem de-
rül fényre.

Nyilván kommunista volt – gondol-
hatják. Mivel az illető a 19. században 
élt, ezt joggal kétlem. Az igazsághoz 
persze az is hozzátartozik, hogy Hornék, 
sőt Kádárék sem kultiválták nagyon az 
illetőt. Sőt, sehogyan sem kultiválták!

Tény, nem volt olyan híres, mint Szé-
chenyi, Petőfi vagy Szent István. Tulaj-
donképpen akkor vagyok az ügyben el-
fogulatlan, ha azt mondom: talán nem 
is az imént említett országos napi poli-
tikacsinálóknak kell(ene) vele foglalkoz-
niuk, citálniuk, megemlékezni róla, ha-
nem ott helyben, ahová kötődik, ahol 
azért valamikor csak beszéltek róla, em-
lékeztek rá, hisz íme, ez a mohával be-
nőtt szobor ott az ősidők óta álló szo-
morúfűz takarásában, csak egyfajta ér-
tékítéletet jelent.

A mellszobor posztamensén – ha fel-
teszem a szemüveget – még azt is kibe-
tűzhetem: állíttatta a hálás utókor. Va-
gyis azok, akik utána következtek, úgy 
ítélték meg akkor momentán, amikor az 
illető halála után ötven évvel a szobor 
elkészíttetése mellett döntöttek, hogy 
elődjük nem élt hiába, hisz tett olyat, 
míg élet szóval, cselekedettel, sőt akár 
még mulasztással is, melyért érdeme-
sült az utókor hálájára.

Nézem ezt a szobrot egyedül (a fűz-
fák engem is eltakarnak), s azon töpren-
gek hallgatagon történelmi emlékeim-
ben, s főleg tanulmányaimban kutatva, 
hogy mennyire is hálás, sőt úgy teszem 
fel a kérdést: valóban hálás-e az utókor?

Hááát… a kérdésre nincs megnyugta-
tó pontos felelet. Mint ahogy arra sincs, 
hogy a szóban forgó falu nyolcvan év-
vel ezelőtt élet népe, miért tisztelte szo-
borral jeles elődjét, ez a mostani meg 
– a „jel” átlagából nem nehéz levonni a 
következtetést – legfeljebb csak eltűri. 

Nem gondozza, hanem hagyja az enyé-
szetnek, s az idő(járás) kíméletlenül dol-
gozik.

Persze hozzá is nyúlhatnának, még-
hozzá nem építőleg! Akár el is bonthat-
nák! Tudunk ilyenekről is, sőt ezek nem 
is egyedi példák. Az utókort a következő 
utókor revidiálja! Nem kell messze men-
nünk sem az időt, sem a helyet illető-
en. Itt, Dél-Borsodban, Tiszaújvárosnak 
is volt egy jó nagy feje bronzból (egy 
közepes méretű harang kitelne belőle), 
amit egy időben, mint karón varjút, nyil-
vánosan is „csodálhatott” az itt élő nép, 
aztán mégiscsak úgy döntöttek az ép-
pen soron lévő döntéshozók, hogy et-
től még egy „szakadt csavarhúzó” is job-
ban ékesíti a várost, Azóta az irtó nagy 
fej egy raktárban pihen, s a „csavarhú-
zó”  meg dísze a korábban Leninváros-
nak nevezett település főterének.

A „hálás utókor” (nem is egy gene-
ráció, hanem több egymás után!) bi-
zony csináltatott elég sok Sztálin, Lenin, 
Marx, Clara Zetkin, Ságvári Endre, Ró-
zsa Ferenc, Lékai János, Kun Béla vagy 
még korábban – mint a megyénk beli 
Szomolyán is – például Gömbös Gyu-
la szobrot. A posztamensekre, az em-
léktáblákra „hálás utókor” felirat is ke-
rült, valójában azonban inkább nyalós, 
képmutató utókort kellett volna oda-
vésni. Nyalt az ország vezetése az ötve-
nes évek elején például Sztálin elvtárs-
nak, méghozzá igen nagy nyelvcsapás 
számmal. Még az első budapesti trolit is 
hetvenesre keresztelték a nagyvezér 70. 
születésnapja alkalmából. De ugyanúgy 
nyalt a kisebb színtű vezetés a magyar 
nagyvezírnek! Rákosi pajtás nevét sok 
intézmény viselte akkor, hogy csak egy 
közeli példát említsek, a miskolci Rákosi 
Mátyás Nehézipari Egyetem is.

Aztán egyszer csak valaki(k) hálátlan-
ná, másvalaki(k) – szobor márványtáb-
la képében – méltatlanná váltak. Néha 
bizony nehéz követni ki, mikor és mi-
ért? Miért történt úgy, ahogy történt, s 
kiben mi, miért gyújtott „világosságot” 
egy adott pillanatban. Egyik városunk-
ban – Ózd a neve – például az történt, 
hogy a vitézi előnevet újra elő- és felve-
vő szobrászművész, maga verte le a fal-
ról a korábban saját művészkezével ké-
szített Lenin portrét.

Tulajdonképpen a napi po-
litika „bronzba öntötteinek” 
(minden történelmi szemé-
lyiség az, vagy azzá válik) sor-
sán, napfényen tartásukon, 
vagy árnyékba tételükön, oly-

kor jogos vagy jogosnak vélt „eltünteté-
sükön” el kellene tűnődnünk. Az utób-
biak, az „eltüntetettek” kapcsán például, 
hogy egyáltalán hogyan minősülhettek 
korábban „értékteremtőknek”? Ki itt az 
igazán bűnös? Az, aki szobrot, utcane-
vet kapott, vagy aki(k) úgy döntött(ek), 
hogy ez megtörténhessen?

A történelmet – amióta világ a világ 
– mindig a napi politika manipulálta, 
manipulálja, sokszor piti, önös érdekek-
től vezérelve. S benne a történelmi sze-
replőket is! Az egyiküket az isten tudja 
miért (mi azért sejtjük) az égbe emeli, 
másikukat ezzel szemben a mélybe ta-
szítja. Az utóbbiakhoz hasonlóan azok 
helyzete sem jobb, akiket ugyan nem 
bánt, ám nem is dicsőit, hanem egysze-
rűen csak elhallgat. S ebben a folyamat-
ban senkinek, a legeslegnagyobbaknak 
sincs biztos pozíciójuk.

Mondok példákat! Az ötvenes évek-
ben – amikor én gyerek voltam – bűn-
baknak számított Görgey, Mindszenthy 
József, nem volt népszerű Deák Fe-
renc. Szent István a félhomályban ma-
ximum I. István lehetett, s a másik Ist-
vánról, Széchenyiről is csak szőrmen-
tén lehetett beszélni. Bezzeg a forradal-
márok (persze a legfelületesebb beska-
tulyázás alapján!), Dózsa, Táncsics, Pe-
tőfi, Kossuth képe ott virított minden 
május elsején hatalmas transzparense-
ken. (Rákosi az országgyűlés 1949. au-
gusztus 17-i ülésén például azt mond-
ta: „Különösen őrizzük és ápoljuk azokat 
a történelmi tradíciókat, melyek dolgozó 
népünkkel függnek össze. Ezért keltettük 
újra életre az annyit ócsárolt és rágalma-
zott Dózsa György emlékét.”

Emlékszem, akkoriban Petőfiből nem 
a költő, hanem a forradalmár volt az ér-
tékesebb. Csepeli Szabó Béla nevű köl-
tőről viszont sokkal többet hallottunk 
(s tanították is velünk az ő által írt ver-
seket), mint Babitsról, Kosztolányiról, a 
Nyugat polgári generációjáról. Az ak-
kori érának József Attilából is a „kom-
munista beütés” tetszett, Adynak pedig 
nem tanították istenes verseit. Juhász 
Gyula a „munkásotthon homlokára” köl-
tője volt, holott ma már tudjuk, Erdély 
elvesztését, s szerelmét, az örök Annát 
sokkal gyönyörűbb versekkel, sokszor 
siratta el.

A hálás utókor?
Daruszögi H. Imre
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A Kádár-éra (Aczél Györggyel 
fémjelezve) csupán finomított, 
mondhatnám úgy is, józanított 
valamit az előző rezsim „szemé-
lyiség kultuszán”. Akkor már le-
hetett Németh Lászlóról beszél-
ni, Déry Tiborról is, Dózsa, Tán-
csics – azt hiszem reálisan, mert 
nem voltak ők olyan fenenagy 
hősök és történelemformá-
lók – valamivel hátrább kerül-
tek a kirakatból, viszont a veze-
tő helyét tartó (ez esetben talán 
nem is jogtalanul) Kossuth mel-
lé „feljött” Széchenyi. Legalább-
is a második helyre. Itt jegyzem 
meg, hogy Kossuth, a jelen kor-
ban viszont bánhatja a kommu-
nisták által kinyilvánított elis-
mertségét. Ugyanis amióta az 
ő nevét és tetteit ismeri a ma-
gyar nép, ennyire elhallgatva 
még soha sem volt, mint mos-
tanság. Nem elég, hogy a papír-
pénzről is lekerült a képe, egy 
művésznek zseni, „politikusnak” 
eszelős színművészünk, még 
a Kossuth térről is el akarta távolíttatni 
a szobrát. Ráadásul, pechjére, mármint 
Kossuth pechjére, a rendszerváltás után 
a liberálisok tűzték zászlajukra, s amikor 
születése 200. évfordulóját egy ország-
nak kell(ene) ünnepelni, ők „sajátították 
ki” szellemi elődjüknek. S ez a napi po-
litika – kimondom nyíltan – tisztesség-
telensége, hogy egyeseknek van mer-
szük kisajátítani, úgymond hangzato-
san szellemi elődjüknek tekinteni törté-
nelmünk csorbíthatatlanul nagy értékű 
óriásait! Kossuthot a liberálisok mond-
ták szellemi elődjüknek. Egy frászt az! 
– már elnézést a kifejezésért. Kossuthot 
nem sajátíthatta volna ki se az SZDSZ, 
se más, de ugyanúgy a Fidesz sem hall-
gathatja el! 

A nagyokkal bánjunk már méltóan! S 
ahol ezt nem teszik, ott akkor a népnek 
szólnia kell! Nagyatádi Szabóval, Baj-
csy-Zsilinszkyvel, Kovács Imrével pedig 
ne példálózzon már egyetlen kisgaz-
da imitátor sem! S Barankovics István-
ba se próbáljon már belekapaszkodni 
egy-két parlamentbe vágyó, hozzá ké-
pest epigon „kereszténydemokrata”!

Ez az egész, a történelmi múlt napi 
megítélése, a történelem szereplői-
nek reflektorfénybe állítása vagy ép-
pen süllyesztőbe taszítása, valójában 
rövidtávú érdekazonosságokat, vagy 
érdekellentéteket tükröz. A haszonhú-
zás reményében kártyázik a „hálás utó-

kor” a nagy és kevésbé nagy elődökkel. 
Mondjuk ki nyíltan: az a bizonyos há-
lás utókor nem más, mint a mindenko-
ri napi politikai érdek. Ugyanis kellenek 
zászlaikra a nagy vagy annak kikiáltott 
hősök, akik természetesen beleegyezé-
sük nélkül kerültek oda. Istenem, ha ők 
valami csoda folytán feltámadhatná-
nak! Előbb néznének nagyot, de utá-
na nagy ribillió lenne! Így viszont csak 
forgolódtak, illetve forgolódnak sírjuk-
ban.

Vegyük végre tudomásul: a „hálás 
utókor” – hiába áll ott egyes talapzato-
kon felírva – nem hálás utókor, tisztelet 
a kivételnek. Sokkal inkább önös érde-
keket szem előtt tartó utókor. S szelek-
tíven, ráadásul felületesen ítélő, dön-
tő utókor. Olykor cinikus is, mert ha azt 
kérdezik tőle: miért?, azt feleli rá: MIÉRT 
IS NE?. Ugyan ki adta, illetve ki hagyta 
jóvá annakidején a már említett város-
nak Leninnel összeházasított nevét? Ki 
adta és miért az ottani művelődési ház-
nak a Derkovits Gyula nevet? A miér-
tekre általában tudom a feleletet. Min-
dig voltak, lesznek hitbuzgó, felelőtlen, 
felületes ötletadók, döntéshozók. Ezért 
lehetett például Cserépváralján annak 
idején Zalka Máté nevét viselő művelő-
dési ház (semmi köze nem volt „Lukács 
tábornoknak” a bükki faluhoz), viszont 
a gyermekkora egy rövid idejét 1849-
ben ott töltő Munkácsy Mihályról egy 

utca nem volt elnevezve a köz-
ségben. Persze hogy nem! Hisz 
erről – a későbbi világhírű fes-
tő ott tartózkodásáról – illett 
volna a vb-titkárnak, a tanács-
elnöknek, a pártitkárnak, vagy 
legalábbis az ottani tanítónak 
tudnia. De nem tudtak, bár az 
sem kizárt, hogy mégis, ám ak-
kor Munkácsy neve nem illett 
bele az akkori politikai koncep-
cióba.

Állok a kis falú jeles személyi-
ségének mohával benőtt, mál-
ladozó orrú mellszobra előtt. 
Tudom, pénz kellene nekik sok 
mindenre, infrastrukturális be-
ruházásokra, pályázni azonban 
nemigen tudnak, az a fránya 
önerő hiányzik. Volna, lenne 
most a szobornál fontosabb is. 
Különben is, ha van szobor, ha 
van szép felújított szobor, ak-
kor mivan? – kérdezhetik. Több 
munkahely nem lesz, több mé-
ter járda sem. Nem lesz korsze-

rűbb a villanyhálózat, s nem lesz több a 
portalan utak hossza.

Az önbecsülésünk viszont gyarap-
szik! Tudják, hogy egy emberi közös-
ség önbecsülésének mértékét hol tud-
ják lemérni legjobban? Ott, ahol a sír-
jaik domborulnak. A temetőben! A je-
leknél! Hogy azokkal hogyan törődnek. 
Gondozzák-e, ápolják-e? S minden más 
tett ebből az önbecsülésből gyökere-
dzik. Mit mondjak? Vannak e téren ná-
lunknál előrébb tartó nemzetek.

Nézem ezt a mohás, töredezett orrú 
szobrot, s arra gondolok, hány és hány, 
az átlagosnál jóval jelesebb magyar-
nak, elődünknek nincs emlékműve, 
mementója, míg másoknak ellenben 
százszámra. Igazság ez?

– Nem egyforma volt a tett! – felel-
hetik erre joggal. Petőfi például száz-
szor nagyobb, jelentősebb költő, mint 
mondjuk Szabolcska Mihály. Ez igaz, 
s nem is arra gondoltam, hogy miért 
nincs szobra, s ha van, miért csak any-
nyi Szabolcska Mihálynak. De mond-
juk Petőfinél maradva, a kiskőrösi po-
éta nem volt annyiszor nagyobb költő 
Vörösmartynál, Babitsnál, Csokonainál 
vagy Vajda Jánosnál, amennyivel több 
szobor, emléktábla, utcanév őrzi a ne-
vét, szemben az előbb felsoroltakkal.

(Folytatás a 8. oldalon)

Ha az utókor úgy akarja, az egykori nagy, vagy nagynak hitt 
ember is arctalanná válik. (Fotónk csupán illusztráció)
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Íme egy másik példa, ami jól szemlél-
teti, hogy a hálás utókor mennyire igaz-
ságtalan. Elgondolkodtak-e már egyszer 
is azon, hogy amíg az egyik, valóban leg-
nagyobb magyarnak, Szent Istvánnak 
(főleg az utóbbi húsz évben) ezer jelet 
állított az ország, addig a munka legne-
hezebbjét, úgyis mondhatnám, a „pisz-
kos munkát”, sok-sok belső vívódással, 
de mégis állhatatos következetesség-
gel elvégző atyjának, Géza fejedelem-
nek talán egyet sem. Pedig István, atyja. 
Géza által lett nagy, s itt nemcsak a szü-
letés genetikai részére gondolok. A fun-
damentumot a mocsárban Géza rakta 
le, a szilárd alapokat ő építette, erre rak-
ta István a valóban nagyon erős falakat. 
De még azok is leomlottak volna, halá-
la utáni zivatarokba (pogánylázadások), 
ha nem jön I. András (Endre) és I. Béla, 
akik megértették mindenkivel, aki ad-
dig nem értette meg, hogy a Géza és Ist-
ván által elkezdett, s megvalósított átala-
kulás élet-halál ügye, s ha az élet mellett 
szavazunk, akkor visszafordíthatatlan fo-
lyamat. Mindezek ellenére hány emlék, 
mennyi jel őrzi – a tihanyi apátságon kí-
vül – I. András emlékét? Ha őrzi is, nem 
sok. És I. Béláét? Még kevesebb.

Nem sorolom tovább a „hálás utókor” 
megtett és elmulasztott tetteit. Mind-
össze még arra hívnám fel mindannyi-
unk figyelmét, hogy minket is követ, mi-
utánunk is jön majd egy „hálás utókor”. 
Hogy jól, pontosabban tisztességesen 
fog-e minket mérni, azt nem tudom. Ez 
persze két dologtól függ, s az egyik raj-
tunk áll. S ilyenkor mindig Gárdonyi Géza 
sorai jutnak eszembe, amit leghíresebb 
regényében Dobó Istvánnal mondatott 
el: „…ne mondhassa azt ránk a jövendő 
nemzeték, hogy azok a magyarok, akik 
1552-ben itt éltek, nem érdemelték meg a 
magyar nevet.” Csak az évszámot kell ki-
cserélni a mostanira! A többi ugyanúgy 
aktuális kell hogy legyen, mint akkor, 
ott, 1552-ben. S ha a tett dicső, vagy leg-
alábbis emberi, akkor van esély rá, hogy 
a hálás utókor pozitívan ítél. De ha nem – 
mert az is majd érdekorientált lesz –, ak-
kor sincs nagy baj. Sőt, semmilyen nincs. 
A legeslegfőbb bíróság ugyanis – oda-
fent – tényleg független ítélőszék. S nem 
érdekli őket, hogy ebben az ügyben itt 
a földön ki, hol, hogyan, mikor bohócko-
dik, manipulál, szemfényt veszt, él vissza 
hatalmával, vagy csupán hallgat.

Mert hallgatni is bűn! Babits nevét már 
említettem ebben az írásban. Ő írta: vét-
kesek közt cinkos, aki néma!

(Folytatás a 7. oldalról)

Maradni könnyebb, mint visszajönni Fridél Lajos rajza

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!



9

„Molnárrá lettél, Kövesdi Krisztus vagy!”
Szemelvények a mezőkövesdi amatőr színjátszásról (3. rész)

A gimnáziumban folyó színjátszással 
párhuzamosan a községben is kialakult 
egy színjátszó csoport. 

A háború előtti szép hagyomány nem 
ment veszendőbe. A gimnáziumi elő-
adások sikerei, és a kultúra iránti éh-
ség, hozzájárult ahhoz, hogy az 1950-
es évek végén ismét szárnyakat kapott 
a községben is az amatőr színjátszás. Az 
előző ciklusban szereplő Varga házas-
pár gyermekei, akik az amatőr színját-
száshoz jó indítatást kaptak, felcsepe-
redtek. A háború után Varga István ve-
zetésével, nagy lelkesedéssel kezdtek 
- őseik példájára - színjátszó csoportot 
szervezni.

Új fiatal tehetségek kerültek a cso-
portba, akik méltó utódai lettek a nagy 
múltú egyesületnek.

A szereplők között volt olyan, aki ké-
sőbb a színpadot választotta hivatásá-
nak. Ilyen volt Kovács János, aki, ké-
sőbb a szegedi színház tagja lett, a Liszt 
díjas Jablonkay Éva a Magyar Opera-
ház tagja, Kovács Jenő  pedig a Falurá-
dió bemondója.

Egymás után arattak sikereket, A nó-
tás kapitány, Iglódi diákok, Aranycsil-
lag, Bástyasétány 77, a Néma Levente, 
Jobb,   mint otthon, Zimberi - zombori 
szépasszony és még sok más darabok-
ban.

A csoport előadásaihoz az Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület nyújtott segítsé-
get, melyet a Műkedvelő Gárda azzal 
hálált meg, hogy a háborúban tönkre-
ment tűzoltók lakásait felújította, és be-
rendezte. Ebből is látszik, hogy sikereik 
voltak hiszen, renoválni csak bő bevé-
telből tudtak.

Közben Varga István elvégezte a ren-
dezői szakot, és így   még szakszerűbb 
irányítás alá kerültek a „világot rengető 
deszkákat” koptató fiatalok. 

Színre került többek között az Ár-
mány és szerelem, és a Bánk Bán. A klasz-
szikus darabok mellett előtérbe kerül-
tek a helyi vonatkozásokat feldolgo-
zó darabok. „A közelmúlt summás életé-
nek keservei, az 1848-as szabadságharc 
kövesdi emlékeinek felidézése, a lassan 
világhírre szert tevő matyó népművészet 
eredetének bogozgatása ad témát a he-
lyi szerzőpáros: Kiss Gyula író és Varga 
István rendezői fantáziájának.” Megszü-

letik, és színre kerül a „Hív a haza” „Se-
reg András” „Matyó rózsa” színdarabok. 
Valamint Laczkó Pető János: „Matyó la-
kodalom” és Lajos Árpád: „Matyó aratás” 
című műveik.

 Az Észak Magyarország 1953. ápri-
lis 2-án hírt ad a miskolci Színjátszó cso-
portok fesztiváljáról. Többek között ezt 
írja: „A fesztiválon a megye legjobb üze-
mi, illetve területi csoportja szerepel. A 
mezőkövesdi járási kultúrotthon színját-
szó csoportja Kiss Gyula „Hív a haza”…. 
című színdarabot mutatja be. Majd a 
megyei lap 1953. április 7-én az előadás-
ról így számol be: „A mezőkövesdi járási 
kultúrotthon színjátszói Kiss Gyula „Hív 
a haza” jelenetét adták elő nagy siker-
rel…a hazafiasságra nevelő nyelvezeté-
ben is irodalmi darabban a szereplők já-
téka lelkes, őszintén meggyőző volt.”

  Szintén a megyei lap tudósít 1954. 
november 9-én arról, hogy ünnepi be-
mutató volt Mezőkövesden. „A kultú-
rotthon színjátszó csoportja Kiss Gyu-
la „Sereg András” c. két képből álló drá-
máját mutatta be. A darab a mezőköves-
di matyó summásmunkások életét ábrá-
zolja a harmincas évek elején. 

Ugyancsak bemutatták a „Matyó ara-
tás” népi játékot. Lajos Árpád összeállí-
tásában, a földműves szövetkezet kultúr-
csoportjának előadásában. 

Mindkét darab komoly felkészültséget 
kívánó rendezését Varga István oldotta 
meg teljes sikerrel.

Helyes lenne, ha az egész estet betöl-
tő matyótárgyú s színvonalas színpadi 
műveket miskolci színpadon is bemutat-
nák.” 

 Közben megalakul a Matyó Néptánc 
Egyesület, melynek közreműködésével 
még színesebbek lettek az előadások.

Nem is marad el a siker. A községi és 
járási elismeréseken túl megyei, sőt or-
szágos hírnevet is szereztek. Vendég-
szereplésre meghívták őket a miskolci 
Déryné Színházba, és az országos ama-
tőr színházi versenyen díjat nyertek.

A megyei Észak Magyarország napi-
lap - mely többször hírt adott az elő-
adásokról – mellett országos lapok is 
megemlékeztek a sikerekről. A „Népmű-
vészeti Híradó”, a „Széphalom”, a „Szabad 
Nép” is hírt ad. A „Művelt Nép”-ben Kürti 
László méltatja a bemutatót. Kiemelte, 

hogy „ez a mű ízes szép nyelven íródott. 
Alkalmat ad kitűnő alakításokra. Ebben 
aztán nincs is hiány. Az előadáson meg-
látszik, hogy a rendező is, a szereplők is 
világosan megértették feladataikat.” 

  Mihályfi Ernő népművelődési mi-
niszterhelyettes választói beszédében 
is hivatkozott a mezőkövesdiek kulturá-
lis eredményeire: „Büszke lehet Mezőkö-
vesd, az egész Matyó vidék és egész Bor-
sod megye azokra a nagyszerű eredmé-
nyekre, melyeket a legutóbbi kultúrverse-
nyen értek el.”

Ez volt a mezőkövesdi amatőr színját-
szás második aranykora.

  Közben 1964-ben felépült egy mo-
dern kultúrház, 600 férőhelyes színház-
teremmel. Az Országos Rendező Iroda 
segítségével folyamatosak lettek a hi-
vatásos színészek előadásai.

Mindez hozzájárult ahhoz, hogy az 
amatőrszínjátszásnak nem lett létjogo-
sultsága.

 Volt még egy próbálkozása Varga Ist-
vánnak,- mely funkciójában megegye-
zett az előzőekkel, -hogy újraélessze 
az egykor sikeres amatőr színjátszást. 
1985-ben átadott új Városi és Járási 
Könyvtárban Irodalmi Klubot indított. A 
klub célja között első helyen szerepelt a 
helyi írók és költők bemutatása és mű-
veik megismertetése a lakossággal. 

A Matyóföldi alkotók műveinek meg-
zenésített verseiből és a matyó dalok-
ból összeállított „Matyó líra, matyó dal” 
című irodalmi műsor hamar népszerű 
lett. Nemcsak Mezőkövesden, de a járás 
minden községében is előadták műso-
rukat. A szereplők között meg kell em-
líteni Bán Gáspárnét, Farkas Erzsébetet, 
Domán Ferencet és Varga Istvánt.

     A mezőkövesdi amatőr színjátszás 
harmadik aranykora, napjainkban zaj-
lik. Mint az elején említettem, több cso-
port is folyamatosan szórakoztatja Me-
zőkövesd lakosságát.

 A Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó 
Kör /MASZK/ 1999. március 6-án a Pe-
tőfi látomásai irodalmi verses összeállí-
tással mutatkozott be a város lakóinak. 
Majd folyamatosan minden évben egy 
- két előadást láthatott tőle a közönség 
Budai Károly rendezésében.

(Folytatás a 10. oldalon)
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Egy-két előadást kivéve, minden be-
mutatójukon ott voltam. Sok lenne fel-
sorolni a darabokat, és azt is, hogy me-
lyik volt a legjobb előadás és legjobb 
rendezés díszletet is beleértve. 

Tamási Áron: Énekes madár, Móricz 
Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nél-
kül, Sütő András: Advent a Hargitán, 
Moliére: Képzelt beteg, Euripidész: Tró-
jai nők vagy az Erdélyi Csillagok irodalmi 
összeállítás.

Nekem és talán a közönségnek is, - mi-
vel a legtöbb látogató ezen az előadá-
son volt -     rendezésben, előadásban, 
díszletben és a szereplők összefogásá-
ban is legjobban a 2005–ben bemuta-
tott Martos – Bakonyi – Huszka: Bob 
herceg című daljátéka tetszett.

 Lehetett látni, hogy a szereplők önfe-
ledt, felszabadult játéka a közönséget is 
magával ragadta. Az előadás után szűn-
ni nem akaró taps mindenért kárpótol-
ta azokat, akik hatalmas energia befek-
tetéssel megrendezték a darabot. Drotár 
Gabriella zenei tehetsége, Mozerné 
Horga Stefánia és a zeneiskola tanára-
inak kitűnő énekbetétei, Budai Károly 
hozzáértő rendezése, és az amatőr szín-
játszók hivatásosokat megszégyenítő já-
téka, magas színvonalra emelték a dara-
bot. 

A Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó 
Kör előadásai.

  1999. március 6. Petőfi látomásai iro-
dalmi verses összeállítás

2001. március 3. Tamási Áron: Énekes 
madár

2001. december 8. Erdélyi csillagok. Er-
délyi szerzők műveiből összeállított iro-
dalmi est.

2001 Vendégszereplés Egerlövőn. Ta-
mási Áron: Énekes madár.

  2002. február 9. Vendégszereplés 
Egerben. Erdélyi csillagok irodalmi ösz-
szeállítás.

2002. március 23. Nagy Endre: Tóni. 
Heltai Jenő: A nagy nő. Molnár Ferenc: 
Az ibolya.

2002. Vendégszereplés Miskolcon. Er-
délyi csillagokkal.

2002 Vendégszereplés Mezőcsáton. 
Tabarin: Megóvott szüzesség vásári ko-
média.

2002. Tabarin: Megóvott szüzesség. 
Vásári komédia a Zsóry Fesztiválon.

2003. január 12. MTV1 „Főtér” című 
műsorának felvétele.

Csirmazné Cservenyák Ilona

(Folytatás a 9. oldalról)

Jaj a legyőzöttnek! Pető János rajza

Holló József

Köszönő tizennégy soros 
… a verseimet mondó Marjai Virág színművésznőnek

Érzelemmel teli hangod dallamán 
oly könnyen beívódik a vers a lélekmélybe. 
Te szárnyakat tudsz kötni a leírt gondolatra, 
hogy a hangsúlyok válláról az égmagast felérje. 

Az elmém ködéből kitalált képeket 
így világítja meg a közlés tisztasága
és az adni tudás könnyed, oldó művészete: 
melyből kihallik a lényeg, s a részletek paránya. 

Így csapongsz az átélt hangulatok között
kacagsz, sírsz – kimondva az érzések gyönyörét
sajogva, mint a vágy a pőre test fölött. 

És a múló pillanat lesz… áhítat, öröklét. 
Mondd! Csak mondd a verset, én szótlan hallgatok. 
S mint a csínyen kapott gyerek: oly zavarban vagyok. 

Pocsai Piroska

Örökül...
Hej, de sokszor megkísértett
búbánatával az élet.
Legyűrni nem hagytam magam,
mosolyom lett védőfalam.

Tudtam, ha gondomba bújok,
fájdalmamba belefúlok.
A bánat köröttem nyüzsgött,
reményt ölve élősködött.

Mindig kaptam egy égi jelt,
mi arcomra mosolyt sminkelt:
„Ne feledd, ha bánatos vagy,
második esély a holnap...!”

Egyszer majd emlékké válok.
Felhőszeletekkel szállok,
hisz` új kezdete minden vég.
Sírsz? Kacagj! Az évek tollpihék.
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Újra szól Kóbi prímás hegedűje
A kis hegedű egy szekrény mélyén la-

pult. Lassan kezdte elfelejteni, hogy is 
került oda, mert akit sötétség vesz körül, 
annak a szíve belefárad a bánatba, a vá-
gyakozásba, az emlékezésbe.

Húrjai megereszkedtek, fényes teste 
megfakult. Jaj, és a vonó, ami régen úgy 
táncolt, siklott a húrokon, hol zokogott, 
hol réti pacsirtaként egekig szárnyaló 
zenét varázsolt szerelmes fiúk és piruló 
lánykák fülébe, most szárnyaszegetten, 
aléltan bújt meg a kopott tokban.

Olykor mégis megrezdült egy-egy 
húrja, könyörögve, mintha tücsök he-
gedülne a végtelen pusztákon, ezüst-
holdfényes éjszakán elveszett párja 
után sírva.

Felébredt dermedt álmából és egy 
gyermekre gondolt, aki valaha megkap-
ta őt, mert annyira vágyott rá, hogy ci-
gányprímás legyen! Úgy szorította szívé-
hez kincsét, hogy az majd megszakadt a 
gyönyörűségben. Az öregapja, az apja is 
cigánymuzsikus volt, de ő prímás akart 
lenni, húzta is a vonót, mikor csak te-
hette, mert a nagy szegénységben neki 
is bele kellett állni a vályogvetésbe és 
más falusi munkákba, de ha valahol fü-
lébe csendült egy nóta, azt este már el-
játszotta kedves „játékszerén”.

Viharszárny-röptű madarak az évek, a 
szép szál barna cigányfiú igazi hegedű-
re vágyott, ujjai kinőtték a rövidke hú-
rokat, a vonót is hosszabban kellett vol-
na húzni, hogy előcsalogathassa a világ 
leggyönyörűbb hangjait.

A kis hegedű egy faluszéli ház mester-
gerendájára került, ott hallgatta sajgó 
szívvel a nagy, az igazi hegedű hangja-
it, mikor az a barna fiú, akit Kóbinak hív-
tak, eljátszotta az újonnan tanult ma-
gyar nótákat.

Egy este már égett a petróleumlám-
pa, érezte a kesernyés füstszagot, hall-
gatózott. Cigányzene szűrődött be hoz-
zá, több hegedű is szólt, még jobban fü-
lelt: ez a nagybőgő, ilyet már hallott, mi-
kor a fiúcska elmehetett apjával a kocs-
mába, ott gyönyörködhetett, hol a bú-
gó-remegő bőgőhangban, hol a citera 
zengésében. Pohárcsengést is hallott, 
zajongást, éljenzést.  „Isten éltessen so-
káig fiam, prímás lettél!” Büszkén kihúz-
ta magát tokjában a kis hegedű, az ő 
húrjainak hangján szárnyalt magasba ez 
a barna cigányfiú.

Teltek az évek, a Tisza parti kis házban 
gyereksírások, gőgicsélések, futkározá-
sok zaja vegyült a hegedű zengésével. 
Egy napon az erős barna kéz leemelte 
gyermekkori kis társát a mestergeren-
dáról, végigsimított a porlepte tokon. 
Egy hat év körüli gyermek áhítattal vár-
ta, hogy a neki ígért „játékszert” kibont-
sák és kezébe vehesse.  Álla alá szorítot-
ta a hangszert, húzta-vonta a rövidke 
vonót. „Ne úgy, finoman, érzéssel, fiam! 
Halld a hangot, mily ékesen zeng?” Pró-
bálkoztak nap, mint nap, újra és újra, 
de a fiúcskának nem sikerült megfogni 
a hangokat, kezecskéje ügyetlenül fe-
szült a húrokra, a vonó lépten-nyomon 
leszaladt a hangszerről, nyekergett, re-
megett. Szegény prímás apa a fejét fog-
ta, minden hiába, az alma messze esett 
a fájától.

Fájdalom, a kis hegedű ismét felkerült 
a mestergerendára, szíve-lelke összetör-
ve, meggyötörve. Összehúzódzkodva la-
pult meg a tok sötétségében.

Kóbi prímás bandájával fáradhatat-
lanul járta a házakat ünnepeken, név-
napokon, mikor egy nagyobb születés-
napra készültek a doktorék, mert a há-
zaspárnak és két fiuknak is októberben 
volt a születésnapja. A nyolc éves Béla, 
aki igen eleven gyermek volt, bátran 
odaállt a zenészek elé és megszólította 
a prímást: – Kóbi, taníts meg engem he-
gedülni! – Megpróbálhatjuk, öcskös, de 

kicsi vagy még ehhez a nagy hegedű-
höz.  Másnap megdobbant a hegedű-
szív, vitték nagy örömmel a tanítvány-
nak. –Bécikém! Nézd csak, neked adom 
az első hegedűmet, gyere, gyakorol-
junk! Nagy volt a lelkesedés, de a hege-
dű ebben a gyermekkézben sem enge-
delmeskedett a vonónak. Nyöszörgött, 
kesergett, szinte könyörgött: Ne kínoz-
zatok, inkább újra tegyetek a fényte-
len, ablaktalan tokba, hadd pihenjek 
tovább! 

Így aztán felkerült a doktorlakás egyik 
szekrényének legmagasabb, szinte so-
sem használt polcára. Csak az vigasztal-
ta, hogy két elegáns orvosi diplomate-
kercs lett a társasága, azok még régeb-
ben szundikáltak az éjszakai sötétben, 
háborítatlanul. Néha kinyílt a szekrény 
ajtaja, gyermekkezek kutakodtak, han-
goskodtak, nevetgéltek, keresték a tár-
sasjátékokat, a hegedűhöz még csak 
nem is nyúltak, ami nagyon fájt neki.

Irdatlan hosszú csend következett, 
már az ajtót sem nyitotta ki senki, esz-
méletlen álom borult a kis hangszerre. 
Húrjai megereszkedtek, karcsú nyaká-
nak tartása megfáradt, a vonó végképp 
megadta magát, a lószőrök elszakadtak. 
Néha azért még álmodott szép ünne-
pekről, csengő kacagásról, kérésről: „Az 
én nótámat húzd el kicsi Kóbi!” Tovább 
szendergett.

Nem élhetünk muzsikaszó nélkül. (A fotó csupán illusztráció az itt leírt történethez)

(Folytatás a 12. oldalon)
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 Megrebbent, óvatos lépteket hal-
lott, szíve megdobbant, ki lehet a lá-
togató? Az ajtó kinyílt, reszketve várta: 
most mi lesz? A jövevény érte nyúlt, le-
vette a poros polcról, óvatosan végigsi-
mította a tokot, majd felnyitotta. Érez-
te, hogy a kéz szakértően fogja, lassan 
megforgatja, megpendíti húrjait, meg-
kopogtatja testét, felveszi a vonót is, de 
jaj, nem lehet vele egy húzást sem ten-
ni. Mégis, elindultak vele, le a lépcsőn, 
puha ronggyal tisztogatták megfakult 
testét. 

Hallotta, ahogy a látogató kéri: – Ju-
ditka! Elvihetem a hegedűdet megja-
víttatni?–Igen, végtelenül boldoggá 
teszel, ha újra régi fényében tündöklik 
majd.

Vonaton utaztak, hallotta a kerekek 
zakatolását, a mozdony füttyét, so-
kat járt ő Kóbival és az idősebb ban-
datagokkal távol a falujuktól a vas-
masinával. Egyszerre megszűnt a za-
katolás, az a kéz fogta és vitte, amely 
megszabadította fogságából. Benyi-
tott egy ajtón, kinyílt a tok és hallotta 
a beszélgetést: „Egy hegedűt hoztam 
javításra.”-„Honnan jött az úr?” „ Kecs-
keméti vagyok, de most Poroszlóról 

jöttem.” –„Poroszlóról? Nekem nagyon 
kedves gyermekkori emlékeim vannak 
Kóbi prímásról!” Álmélkodva remegett 
meg a kis hegedűt fogó kéz. „Kóbiról? 
Hiszen nincs egy hónapja, hogy a ked-
vesem egy cikket írt róla, most pedig 
Kóbi gyermekkori hegedűjét hoztam, 
amit ajándékba adott a doktornő fi-
ának, s a doktornő megőrizte, itt van!”

Rácz Pál aranykoszorús hegedűkészí-
tő mester megforgatta: „Meglátja, mi-
lyen szép lesz ez a hangszer! Két hét 
múlva jöhet is érte!”

Határtalan boldogság töltötte el min-
den ízében a hegedűt, úgy simult nya-
kával a mester kezébe, mint szerelmes 
hattyú a párjához. Hozzáértő kezekben 
csillogott-villogott, húrjai feszültek, 
lángoló szívvel várta, hogy végre meg-
szólaltassák, megmutathassa milyen 
pompás hangszer ő valóban megfia-
talodva, megújulva. Elérkezett a várva 
várt nap, meghallotta a hangot, meg-
érezte újra azt a kezet a testén, ami ki-
hozta börtönéből.

 A hegedűkészítő mester is kézbe vett 
egy hegedűt és már együtt húzták a szí-
vet gyönyörködtető magyar nótákat, 
örökzöld melódiáját számtalan operett-
nek.  Édes ez az érzés egy hangszernek!

Hamarosan finoman visszahelyezték 
tokjába. Na, nem az ütött-kopottba, ha-
nem egy szépséges, bársonyos belsejű-
be, élvezettel helyezkedett el benne.

Poroszlóra érvén ismerős hangot hal-
lott, a doktornő boldog szavait, aki alig 
várta, hogy megláthassa őt és hallhassa 
újból zengeni húrjait. Felhangzott a leg-
gyönyörűbb dal, oly édesen, halkan, Pe-
tőfi versére:

 „Fa leszek, ha fának vagy virága, Ha 
harmat vagy én virág leszek. Harmat le-
szek, ha te napsugár vagy, Csak hogy lé-
nyink egyesüljenek.”

Végre ismét vendégek jöttek, a kis he-
gedű lelke mennyekbe repült, mikor azt 
hallotta:” Nekem a kis hegedű hangja 
jobban tetszik!” Tudta, hogy többé nem 
lesz magányos, mert megkezdődött az 
Ő Új Élete! Minden dalban, minden vo-
nóhúzásában újra átéli Kóbi cigány ke-
zének érintését, húrjai őrzik első gazdá-
ja emlékét. 

Egyszer majd megszületik az a gyer-
mek is, aki elhúzza Kóbi prímás legked-
vesebb nótáját az újjászületett kis hang-
szeren: „Eltörött a hegedűm, nem akar 
szólani,”

Dr. Árvai Judit

(Folytatás a 11. oldalról)

 Korpás Károly fotói

Mezőkövesd Bükkábrány Tibolddaróc

Templomtornyok
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Gyökerek
Egy augusztus végi napon történt. 

Szülőfalumban, Kiskőrösön. Ügyes-ba-
jos dolgaimat elintézve maradt egy ke-
vés szabadidőm. Örültem, hogy talál-
kozhatok a testvéreimmel. Elindultam, 
de csak a Felsőcebe felé mutató tábláig 
jutottam el.

Az útjelzőnél megálljt parancsolt a lá-
bam. Emlékek sora rohant meg. Egy bel-
ső hang azt „súgta”, hogy keressem fel 
a tanyát. Nem tudtam a „hívást” vissza-
utasítani. Kitettem az irányjelzőt és el-
indultam régen látott otthonomba. Ifjú-
ságom, eszmélésem földje felé, melyet 
hűtlenül elhagytam. 

Gyorsabban dobogott a szívem, ami-
kor a gazdátlan portára léptem. Olyan 
érzésem volt, mintha csak tegnap men-
tem volna el, és most visszatérek, aho-
gyan ezt hosszú éveken át tettem. A „ka-
puban” a velem egyidős, házra boru-
ló eperfa fogadott. Árnyékából a vályú 
ugyan hiányzott, de az ásott kút tovább 
dacolt a múló idővel. Igaz, már csak az 
ostorát vesztett kútágas nézett bele. A 
nyári tűzhelyet is régi helyén találtam és 
a mellette álló asztal sem látszott sok-
kal öregebbnek. A szín alatt még ott 
hevert néhány darab tűzifa, a kémény 
egyik téglája mögött pedig a gyufa. Az 
ajtaját veszett baromfi ól sem volt lakat-
lan. Fecskék, galambok vertek benne ta-
nyát. Az élet élni akarását jelezte a zöld-
séges kertben hírmondónak maradt né-
hány szál petrezselyem, a gyümölcsös-
ben meg a kedvenc almafám, a londo-
ni pepin.

Boldog voltam, hogy a tornácon is 
egy régi bútordarab, a kecskelábú asz-

tal fogadott. A nagy asztal most kicsinek 
tűnt, pedig csak egyedül ültem mellé. A 
régi helyemre ültem, szemben a bezárt 
konyhaajtóval, jobbomon a házat őrző 
öreg, de még mindig termő körtefával. 
Gondolataim a családom körül jártak. Az 
együtt töltött évek küzdelmes, de még-
is nagyon szép időszaka. Lelki szemeim-
mel anyámat láttam a konyhában sür-
gölődni és apámat, amint a szőlőbe in-
dul permetezni. A testvéreim nevetése 
olyan közelinek tűnt, hogy tényleg azt 
hittem, valahol az udvaron játszanak. 
Hallani véltem a vacsorájukra váró mala-
cok sivalkodását, a tejétől megszabadul-
ni vágyó Cifra segélykérését és a mindig 
hangos gyöngytyúkok veszekedését.                

Füttyentettem is egyet és vártam Boj-
tit, hogy farkát csóválva rohan hozzám. 
Hívásomra azonban nem a házunkat vi-
harvert idős koráig őrző kutya jött, ha-
nem egy éhes cinege szállt le az asztal-
ra. Megosztottam vele az uzsonnám. A 
jó tettemért egy farkából kihullott tollal 
ajándékozott meg. A tollat – melyet az 
állatok mennyországába távozott Boj-
ti üzenetének tekintettem – a zsebem-
be tettem.

Csak a múltat akartam látni, gyűlöl-
tem a jelent. Nem akartam tudomásul 
venni, hogy a ház pusztul, az udvaron a 
gaz vette át hatalmat és az elvadult bok-
rok nemsokára megfojtják azt is, ami 
még élő.

A múltban való kalandozásomnak 
motorzúgás vetett véget. Megfordul-
tam és láttam, hogy egy autó közeledik 
a földúton. Lassított, majd megállt. A hú-
gom szállt ki belőle.

Meglepett az érkezése. Igyekeztem jó 
képet vágni a váratlan találkozáshoz. Ki-
csit kényelmetlenül éreztem magam, de 
nem sebezhetőnek. El kell hinnie, hogy 
a jó szándék vezényelt a tanyára.

– Mit keresel itt?
– Nem tudom! Amikor megláttam a 

Felsőcebe táblát, egyszer csak eszembe 
jutott a tanya. Nem terveztem, hogy ki-
jövök. Valahogy mégis ide keveredtem. 

Néhány percig szótlanul álltunk. A 
csendet azonban most nem éreztem kí-
nosnak. Egyszerűen nem volt mit mon-
dani. Csak néztük az árva házat, meg a 
gazdátlan udvart.

– Mennem kell – törtem meg a hallga-
tást. Elindultam, de aztán hirtelen meg-
álltam. 

– Ne haragudj, hogy szó nélkül akar-
tam elmenni. Bocsáss meg!

Nem tudtam többet mondani. Meg-
öleltem a húgom és kavargó gondo-
latokkal útra keltem, abban a remény-
ben, hogy egykori otthonom nem lesz 
az enyészet martaléka, és még sokáig 
láthatom azt a házat, ahol gyermekko-
rom legszebb éveit töltöttem és felnőt-
té váltam.

Szlovák Sándor
(a szerző Mezőkövesd  

díszpolgára – szerk. megj.)

(A kép illusztráció)
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Élet a barlanglakásokban 
Emlékek Tibolddarócról

A fotó 1938-ban készült, a „hétszintes“ partoldal egy részéről

Ezt az anyagot az édesanyámmal 
még a 2000-es évek elején készítet-
tem, azért, hogy a barlanglakásokban 
évszázadok során kialakult életmód 
ne tünjön el az utolsó még ott szüle-
tett, illetve ott élt lakók halálával.

Sajnos, azóta az édesanyám is eltávo-
zott az élők sorából, de örömmel tölt el, 
hogy annak idején az általam feltett kér-
désekre a választ papírra vetette.

Most ezt osztanám meg a kedves ol-
vasókkal, de mielőtt ezt megtenném, rö-
viden  szeretném áttekinteni  a barlang-
lakások irodalmát, illetve szemezges-
sünk abból. Széleskörű az irodalma (le-
xikonok, leírások, történeti és néprajzi 
dolgozatok …). A barlanglakások igen 
széleskörben terjedtek el a világon, ha-
zánkban, azon belül is a Bükkalján.

Döntő többsége szükséglakásként ké-
szült, volt, ahol a helyi földesúr alakítot-
ta ki azzal, hogy az elnéptelenedett fal-
vaikba – török dúlás, pestis – munkáso-
kat telepítsen.

Bükkalján nagyon sok településen 
volt barlanglakás, de a legtöbb barlang-
lakó Tibolddarócon élt, a legmagasabb 
létszám: 1459 fő volt. Sajnos, ma meg-
közelítőleg ennyi a falu teljes lakossága.

A barlanglakások nem csak vidéken-
ként, de falvanként, és egy–egy falun 
belül is eltérőek voltak. Ezt döntően a 
kőzet és a terep adottságai szabták meg. 
Az amelyről az édesanyám írt, a “jobb” 
adottságúak közé volt sorolható.

Lakóház
„Általában egy szobából, egy konyhá-

ból, egy kamrából és egy-két ágú pincé-
ből állt.

A lakóházak világítását a petróleum 
lámpa szolgáltatta, míg a kinti helyiséget 
viharlámpával világították meg.

Mindenhol volt falbarakott sparhelt, 
csak platni volt rajta, volt benne sütő. 
Majd kezdett terjedni a „csikó sparhelt”. 
Kemence mindenhol volt, vagy kivájt, 
vagy rakott. Szabadkémény nem minden-
hol volt. Néhol igen hosszú volt, melyet 
egy hosszú rúdra erősített félhold alakú 
vas forgatásával furták ki.

A szabadkéményben füstölték és tárol-
ták az oldalast, szalonnát, sonkát, kol-
bászt.

A lakások fűtésére elegendő volt a főzés 
vagy sütés után bennmaradó hő.

A barlanglakások zárását könnyen 
megoldották: ha egy seprő keresztbe volt 
téve a bejárati ajtóban, az azt jelentette, 
hogy nincsenek odahaza. Ezt mindenki 
tiszteletben tartotta.

A rakott vagy kivájt kerítés tetejére galy-
lyat vagy iziket /a tehén által lerágott ku-
korica szára, amit kemence fűtésére is 
használtak/ raktak, arra kőport tettek. Ez-
zel a kerítésről levezették a vizet, majd a 
kövirózsa is megtelepedett rajta. A házak 
és kerítések falát minden tavasszal, de leg-
inkább húsvétra fehérre meszelték.

A barlanglakók számára nagy érték volt 
a víz. Nagy távolságokról, meredek, sok-
szor csúszós utakon kellett az iváshoz, fő-
zéshez, mosáshoz, tisztálkodáshoz, az ál-
latok itatásához biztosítani. Igen nehéz 
munka volt. Vállon, Darócon „kamó”, más-
hol „gamó” segítségével vittek egyszerre  
két vödör vizet. A váll nem szerette ezt a vi-
seletet!”

Volt a faluban néhány nevezetes köz-
kút:

„Szentelt – kút”: nevének eredete isme-
retlen. Ez a báró-féle kertben volt. Lágy 
vize miatt a faluból ide jártak vízért a 
babfőzéshez.

„Vermek-közi kút” – ez közel volt a bar-
langlakások egy részéhez. Az utcáról 

kapta a nevét /Ma Víg út./

„Fösvénykút”, igen mély volt. Nem a ki-
ásásakor fizetendő pénz miatt alakult ki 
a neve. Utána, ha olyan ment aki nem fi-
zetett, annak akkor kellett fizetni.

„Gencsi–kút” – a Gencsi kertben, a te-
rület gazdájáról kapta a nevét.

A mosásnál nagy segítség volt a falu-
ban a vízimalmok miatt két ágban fo-
lyó Kácsi patak, mely szinte sohasem fa-
gyott be.

Talán a bővíze, gyorsfolyása és mély-
sége miatt./ A forrásnál télen is 26 fokos 
volt.

„A faluban két darab közvécé volt. A 
többség az istállóba, trágyacsomóra járt 
elintézni a kisebb – nagyobb dolgát.”

Az oroszok bejövetelekor az édes-
anyámat és két hasonlóan 15-16 éves 
lányt bújtattak el egy malacólban, ahol 
3-4 hónapot töltöttek el, és a külvilág-
gal a „kapcsolatot” két darab tégla ki-be-
vételével tartották. Szörnyű lehetett, de 
még szörnyűbb lett volna, ha felfedezik 
őket.

Állatok
„Az állatoknak egy istálló, egy malacól, 

tyúkól; ahol ló volt, ott kocsiszín is volt”. 
Természetesen az állatok is „barlangla-
kók” voltak.
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Az állatok ellátását úgy tudták megol-
dani, hogy negyedes kukorica földet fog-
tak fel az uraságtól, kapálták, letörték és 
minden negyedik mázsa, de inkább ne-
gyedik csomó volt az övék.

Így volt a széna, vagy a bükköny is, ők le-
kaszálták, forgatták, boglyába gyűjtötték 
és a negyedik  boglya volt a sajátjuk. Ura-
sági kocsival szállították haza.

Állatok: ló, tehén vagy kecske, sertés, 
liba, tyúk, néhol egy-két bárány, pár házi-
nyúl.“

Együtt, egyszerre persze ritkán.

Munkalehetőség
„A lakosság túlnyomó része mezőgaz-

dasági munkából élt: Elég sokan az urasá-
gi szőlőkben summásként dolgoztak, na-
gyon sokan eljártak Mezőhegyesre, Fejér 
megyébe hathónapos summásnak, néhá-
nyan családostúl. Ott teljes ellátást kaptak 
és így megvolt az évi kenyér és szalonna. 

Itthon volt, aki a nagyobb uraságok-
nál kocsisként dolgozott, hiszen egy-egy 
uradalomnak jó pár lovas és ökrös foga-
ta volt.

A bárónál, illetve a grófnőnél volt két 
parádéskocsis, három-négy kertészeti 
dolgozó, egy-két szobalány, két mosónő, 
két szakácsnő, két-három mindenes, két 
konyhalány, egy tyúkász.

Akinek lova volt, az döntően fuvarozás-
ból élt.

Egynéhányan jártak a vasgyárba, bá-
nyába, és az erdőbe fát kitermelni.

Értelmiségi családoknál egy - két szol-
gálólány dolgozott.

A nagy uradalmakban (báró Bottlik, 
gróf Zichy) 15-16 aratópár dolgozott. 

Az a csépléssel együtt eltartott  1-2 hó-
napig. Részes munka is volt, ebből aztán 
megvolt az egész évi kenyérnek való búza. 

Minden ilyen csapatnál volt egy kepe-
gazda. Ő adta az utasításokat az egész 
munkamenet alatt.

Az aratás alatt minden szombaton este 
már sötétedés után elindultak a csapa-
tok hazafelé a határból dalolva, gyönyörű 
aratódalokat énelkeltek, a kaszások pen-
gették a kaszájukat egész úton. Négy-öt 
csapat jött a határ minden részéből. Min-
den csapat a saját kepegazdájához ment, 
ott várta őket 50-60 liter bor, amit az ura-
ság adott nekik áldomásként.

Az aratás alatt meglátogatta őket egy-
szer az úr, máskor az intéző. Akkor egy le-
ány mezeivirágból, búzakalászból csokrot 

kötött és a karjára kötötte. Ezért ismét ál-
domást kaptak.

Amikor befejeződött az aratás és a 
cséplés, az aratók búzakalászból gyö-
nyörű nagy díszes koszorút kötöttek, 
négy személy vitte vállon, és az egész 
csapat ment köszönteni az uraságot és a 
grófnőt. Ott, a kastély udvarán újra nagy 
vendégség fogadta őket, amely belenyúlt 
az éjszakába.”

A leírtak alapján látható, hogy min-
denki önellátó volt. A boltból csak ece-
tet, sót, cukrot, borsot, paprikát és pet-
róleumot kellett venni.

„A mosás hamulúggal történt és szép fe-
hér volt a ruha tőle.

A szappant mindenki saját maga főz-
te: faggyúból, hulladék zsírból mosó-szó-
dával.”

Kenyérsütés
„A kenyeret mindenki saját maga sü-

tötte, saját lisztjéből. A kis Kácsi patak 
mentén 6 vízimalom volt és mind a hat-
nak volt mit őrölnie, sőt még nagyon so-
kat kellett várni az őröltetőnek, hogy sor-
ra kerüljön. Volt belőle: kenyérliszt, fi-
nomliszt, és korpa, amit a sertések fo-
gyasztották. Kenyérsütés általában két 
hetente volt. Természetesen nagy csalá-
doknál sűrűbben. Négy kenyér sült egy-
szerre, egy lepény és egy cipó (vakaró).

Amikor már jól ki volt fűtve  a kemence, 
a jól megkelt tésztából elvettek 1-2 lán-
gosra valót és a kenyér-sütő lapáton el-
nyújtották, villával megszúrkálták és a 
kemence földjén megsütötték. Fokhagy-
mával mindkét oldalát bedörzsölték és 
fagyoszsírral megkenték. Nem szeletel-
ték, hanem „tépve” fogyasztották. Utá-
na berakták a kenyeret, lepényt, cipót. 
Míg a kenyér két óráig sült, addig a le-
pényt, cipót (vakarót) egy óráig sütötték. 
Akkor kivették a lepényt, cipót, amit ket-
té törtek, lekenték fagyoszsírral és a lán-
gos meg a vakaró volt a reggeli -de na-
gyon finom volt!

A vakaró neve onnan jött, hogy a da-
gasztókendő aljáról, oldaláról kanállal 
vakarták le a tésztát.”

Egyéb reggeli
„Télen: sültszalonna, rántotta, sült 

krumpli zsírral vagy kisdarab vajjal, dinsz-
telt hagyma, fokhagymás pirítós, hársfa 
tea, frankkávéból feketekávé, vagy cuk-
ros lőre.

Nyáron: hideg tej, beleaprított kenyér-
rel; tejeskávé, tejfeles túró, vajaskenyér, 

lecsó, ritkán mézeskenyér, sűrűbben 
lekvároskenyér.”

Ebéd
„Télen vasárnap: füstölt húsleves, füstölt 

oldalas dinsztelt káposztával, tyúk vagy 
marhahúsleves, fánk.

Hétköznapokon: hétfőn, szerdán, pén-
teken bab- vagy lencseleves. Második va-
lamilyen tészta: derelye, lekváros gom-
bóc, lekvárral pirított tészta, krumplilaska, 
néha palacsinta egy alkalommal sonkás-
tészta.

Nyári vasarnapi ebéd: csirkehúsleves, 
paprika csirke nokedlivel, de legtöbbször 
borjúpörkölt. Pite, főttkukorica, töltött 
paprika, paradicsomos káposzta, tejberizs

Hétköznapokon: sóska-, birs-, büszke-, 
meggy-, cseresznye-, almaleves, savanyú 
tojásleves, zöldbab-, zöldborsó-, zöldség-
leves, lebbencs leves.

Többféle főzelék: tök, kelkáposzta, 
krumpli, zöldbab, zöldborsó, paradicso-
mos káposzta, ez mind feltét nélkül!

Az ünnepnapokat nem lehetett vol-
na töltöttkáposzta és kocsonya nélkül el-
képzelni. Mivel ebben a kisfaluban három 
hentesüzlet volt, nem csak sertéskocsonya 
volt, gyakran marhakörömből is főtt ko-
csonya, és egyenrangú volt a sertéskocso-
nyával.

Télen, nyáron, ünnepnapon a vacsora 
mindig az ebédből maradt étel volt.

Ősszel megkezdődött szombatonként 
a hízottliba vágás: az olyan volt mint 
egy kisszerű disznóvágás. Abból minden 
nagyon finom volt, de a legfinomabb a 
libahájtepertő és a libazsír volt. A libákat 
4-5 hétig tömték kukoricával naponta két-
szer reggel és este. Azért volt olyan szép a 
mája.

Egy-egy családnál 15-20 darab libát is 
neveltek, abból aztán néha 10 meghízott 
libát is eladtak. Általában a helyi zsidó 
családok vásárolták meg.” 

Disznóvágás
„Novemberben-decemberben megkez-

dődtek a disznóvágások. Hajnalonként az 
egész falu disznósikítástól volt hangos. A 
disznóvágáson ott volt az egész rokonság 
apraja nagyja. Akkor még mindenki szal-
mával perzselt, a gyerekek ápolták a kis 
tüzet, abban tudták meggyújtani  disznón 
a szalmát, mivel többször elaludt rajta, 
mert többször meg kellett kaparni a disz-
nó bőrét.

(Folytatás a 16. oldalon)
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A férfiak disznóölés előtt pálinkát, köz-
ben meg a forralt bort iszogatták.

Az asszonyok mosták a disznóbelet 
a kútnál. Azt hiszem ez volt a legnehe-
zebb munka, amikor nagyon hideg volt, 
ráfagyott a ruhájukra a víz. Háromszor - 
négyszer vittek ki melegvizet, akkor ami-
kor  ki- és beforgatták, a melegvízben 
könnyebben csúszott.”

Disznóöléskori étkezés:
„Reggeli: frissen sült pogácsa, sült vér, 

az esze és a gerinchúr sütve hagymával, 
kenyérlángos

Délben: toroskáposzta, pecsenye
Disznótor – vacsora: a disznótoros va-

csorára még az is meg volt híva, aki nap-
pal nem volt ott, nászok, komák, sógo-
rok, rokonok.

A vacsora ételei: húsleves, töltött ká-
poszta, sült hurka, kolbász.

Mivel maradt még elegendő pálinka 
és bor is, igen gyakori volt a nótázás az 
egésznapi munka után.

Másnap volt a zsírsütés és a kóstoló 
szétküldése. A hurka elvitele a gyerekek 
dolga volt, de ők annak nagyon örültek, 
mert egy kis pénzt kaptak attól, akinek 
vitték a kóstolót.

Legtöbbször alig maradt hurka, meg 
pecsenye. Rendszerint csak az maradt 
meg, amit lesóztak. De ez oda-vissza volt 
és így mindig volt friss hús, meg húrka.”

Család
„Nem volt ritka, hogy két-három gene-

ráció lakott együtt. A gyermekek száma 
öt-tíz fő, de volt olyan is, hogy tizenket-
tő volt. Ennélfogva nem kellett öregott-
hon. Így aztán legtöbbször a nagyszü-
lők nevelték a gyerekeket, sütöttek, főz-
tek, mostak, a szülök mentek dolgozni 
a határba. De nemcsak a családok ér-
tették meg egymást, hanem a rokonok, 
a szomszédok is. Nyugodtan állíthatom 
az összes barlanglakó, de az egész falu 
egy nagy család volt. Mindenki segített 
mindenkinek. Segítséget nem is kellett 
hívni, mindenki ment szó nélkül segíte-
ni. Együtt ásták a krumplit, együtt törték 
a kukoricát, együtt szüreteltek. Az asszo-
nyok holdvilágos este a kapu előtt fejtet-
ték a babot. Ha az uradalmi kocsis hoz-
ta az arató részt, öt-hat szomszéd mind-
járt ott termett és percek alatt behordták 
a búzát, árpát.

A kukorica törést követte a fosztás. Ez 
a munka inkább szórakozás volt, főleg a 

fiúknak és a lányoknak. Akkortájt nem 
volt kukoricaszárító, padlásra, ágasokra 
és nagy diófára, vagy eperfára rakták fel 
a koszorúba befont kukoricát. Leginkább 
a fiúk fonták, és az volt a dicsőség, hogy 
ki tudott minél hosszabb koszorút fonni 
és természetesen azt fel is kellett a fára 
rakni. Szégyen lett volna, ha valame-
lyik nem bírta volna feltenni. Majd fosz-
tás közben találtak üszkös csövet, azzal 
a fiúk bekenték a lányok arcát.  

Amikor egy családnál végeztek, meg-
kínálták, ha még volt gyenge csöves főtt 
kukoricával, ha már ilyen nem volt, ak-
kor főtt szemes kukoricával, megcukroz-
ták, ritkán még darált mákkal is meghin-
tették.

Utánna a fiúk, lányok párosával el-
indultak dalolva egy másik család-
hoz. Három-négy helyen is végez-
tek egy este. Az utolsó helyen előke-
rült egy tangóharmónika vagy egy 
szájharmónika és táncoltak. Nem túl so-
káig, mert reggel korán kezdődött a ku-
koricatörés. Ezek nem csak a barlangla-
kókkal volt így, hanem az egész faluban.”

Ünneplés, szórakozás
„Annak idején nem csak a munka, ha-

nem az ünneplés is közös volt. A rokon-
ság, komák, sógorok és a szomszédok 
mindig együtt ünnepeltek.

Vasárnap délelőtt és délután minden-
ki ment a templomba, gyerekek, fiatalok, 
öregek egyaránt. A délutáni templom 
után a férfiak bementek a kocsmába, 
vagy a pincébe, elbeszélgettek, az asszo-

nyok kiültek a kapu előtti padra (tőcikre). 
A lányok és a fiúk estig sétáltak. Gyakran 
előkerült egy harmonika és egy-egy hí-
don táncoltak. A gyerekek játszottak. Ez 
egy általános vasárnap volt.

A Karácsony akkor is családi ünnep 
volt. Természetesen ajándék nélkül. 
Egyedüli ajándék a karácsonyfa volt.

A mi falunkban volt egy jóságos gróf-
nő (Péchy Margit), aki minden cselédjé-
nek és annak egész családjának aján-
dékokat adott. A szegényebb öregeknek 
egy-egy kocsi fát. Az iskolában megkér-
dezte a tanítókat a szegényebb gyere-
kekről, hogy kinek van cipőre, vagy ruhá-
ra szüksége és azt egy alkalmazottjával 
elküldte. De még az egész iskolának két 
ruháskosár diós, mákos bejglit is küldött.

A szilveszter már az más. Újra együtt a 
szokásos társaság. Az úgy telik: evés, ivás, 
gyönyörű magyarnóták dalolása, kártyá-
zás, malmozás és dominó. A fiatalok min-
denképpen táncolni mentek, ha nem volt 
rendezett nagy bál, egy-egy háznál nyolc-
tíz pár megtalálta a módját. 

A farsangra mindig nagyon készült 
a falu. A tanító vagy tanítónő min-
dig három felvonásos színdarabot 
taniítottak be. A próbák eltartottak há-
rom-négy hétig, ami kellemes estéket 
adott, mert nemcsak a szereplők vol-
tak ott esténként, hanem a legények is, 
és hogy hogy nem, mindig előkerült egy 
szájharmónika és egy kis tánccal fejező-
dött be az este.

Rendezett bál három-négy alkalommal 
volt egy évben. Bármilyen jellegű is volt a 

(Folytatás a 15. oldalról)

Az egykori barlanglakások napjainkban
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bál, a farsangi bál, minden farsang kedd-
jén volt. Ez a bál viszont nem tartott csak 
éjfélig, amikor megszólalt a harang, meg-
szűnt a tánc, mindenki hazament és eltet-
te a harmonikáját, hegedűt, és nem vette 
elő csak húsvétkor.”

Húsvét
„A nagyböjt hét hétig tartott és addig 

tiltott volt a zenés mulatság, de akkor 
minden fiatal be is tartotta. Betartották 
a pénteki böjtöt is, sőt akkor még nagy-
szombaton sem ettek húst, csak hús-
vét reggel, amikor a templomból haza-
hozták a megszentelt ételt. Ez egy egész 
hátsó füstölt sonkából, egy kalácsból, 
tojásból és sóból állt, persze ez csak a 
katólikusokra vonatkozott.

Húsvét hétfőn aztán megkezdődött  
a locsolkodás. Idős férfiak, legények, fi-
úcskák, mindenki ment locsolni. A fiúcs-
kák piros tojást kaptak; a férfiakat, le-
gényeket megvendégelték. Az asztalra 
nem szeletelve, hanem egészbe tették le 
a sonkát, kalácsot, főtt tojást, néha még 
fasirtot is, bor és pálinka mindig volt. 

A locsolkodás nem kölnivel történt, ha-
nem kútvízzel, és az volt a dicsőség egy 
lánynak, ha minél többször át kellett öl-
töznie. Ez azt jelentette, annyiszor kel-
lett egy lánynak átöltözni amennyi csa-
pat fiú volt locsolkodni. Akkor még nem 
volt annyi ruha, ezért a tűzhely körül szá-
rították.”

Lakodalom
„Ha rendezett bál évente három-négy 

volt, annál több volt a lakodalom.
Volt farsang idején, májusban, de a 

legtöbb novemberben volt. Valószínűleg 
azért, mert falun akkor értek rá az embe-
rek. 

Volt egy olyan mondás: „a téli kutya, 
meg a nyári menyasszony egy se jó!” 

MIndig nagy lagzik voltak. Tizenöt-húsz 
koszorúslány a párjával. négy tanú és fia-
tal házasok idősekkel, gyerekek úgy száz-
százötven személy. Az egész rendezését 
a vőfély intézte. A lagzi előtt egy héttel 
meghívott minden vendéget verses szö-
veggel. A koszorúslányt, akkor még úgy 
nevezték, hogy nyoszolyólány, a tanukat 
meg a násznagyokat. Ezeket külön rig-
musokkal hívták meg. A lagzi reggelén is-
mét elment a vőfély meghívni a nyoszo-
lyólányokat és akkor minden lány fejken-
dővel ajándékozta meg a vőfélyt, és azt a 
zakója oldalára tűzték fel.

A lagzi előtt pár nappal, vagy egy héttel 
megvolt a csigacsinálás. Az a következő-
képpen zajlott le: mindenki vitt egy mély 
tányér vagy kisebb tál lisztet, és ameny-
nyi ráfért a lisztre, telenyomkodták tojás-
sal. Természetesen mindenki vitte magá-
val a közvetlen csigacsináláshoz szüksé-
ges eszközöket. A csigacsinálás alatt két-
szer végig kínálta a menyasszony kalács-
csal, a vőlegény cukrosborral a  jelenle-
vőket. Másodszor diós-mákos bejglivel és 
ismét cukros borral. A végén egy kis tánc 
volt, mondván, hogy megtapossák a csi-
gavégét.

Aztán visszaadták a háziak a tányért, 
tálat, rajta egy nagy szelet kalács és egy-
egy szelet diós-mákos bejglivel.

A lagzi reggelén vitte mindenki az 
ajándékot: egy tyúk, egy korsó bor (2-3-5 
liter), egy tányér sütemény.

A vitt ajándék minimális volt, négy tá-
nyér, vagy egy fazék, vagy egypár ve-
der, két szék, egy ötös húsdaráló, két-há-
rom bögre, egy konyhamérleg, de ez 
már nagynak számított. A keresztszülők 
szentképet vittek. Akkortájt nemcsak a 
barlanglakók ajándékoztak ilyen keve-
set, mások is. Az ajándékvivőket reggeli-
vel kinálták meg: pálinka, meleg bor, te-
jeskávé kaláccsal. E nélkül nem is lehe-

tett volna elképzelni az ajándékvitelt, 
de akkor olyan nagyon jó volt a tejeská-
vé. Igaz akkor még a tej is igazi házi tej 
volt. A lagzi többi része úgy zajlott mint a 
többi háznál, talán csak az különbözött, 
hogy az étkek sorát fahéjas tejberizzsel 
zárták le.

Akkortájt a lagzik rendszerint hétfőn 
voltak, véletlenül sem volt szombaton, 
így nem zavarta a vasarnapi templomba 
menést. A gyerekeknek pedig nem kellett 
iskolába menniük. A lagzik után kezdőd-
tek a csendes téli napok, főleg a téli esték. 
Mivel akkor még nem volt rádió, maradt 
az újság, olykor a könyv, de legfőképp a 
kártyázás, malmozás.”

Sem a barlanglakásoknál, sem a falu-
ban nem alakult ki népszokás, hagyo-
mányos viselet, hogy miért ezt nehéz 
lenne megfejteni. Persze egy olyan te-
lepülésen amelyet akkortájt 

„az öt kastély falujának” neveztek 
nem illett a népviselettel foglalkozni.

„Építészetben” a barlanglakásokat 
a terepadottságok döntötték el. A fa-, 
léckerítéseken a tulipános motívumok 
ismétlődtek.

Utószó
A barlanglakásokról betéve fújjuk: ki-

csik, nedvesek, penészesek, levegőtle-
nek, sok betegség okozói voltak.

Most, hogy elolvastam édesanyám le-
írását, erről nem szólt. Szólt viszont az 
egymás tiszteletéről, szeretetéről, az ön-
zetlen segíteni akarásról, odaadásról, vi-
dámságról. A szegénységgel megbarát-
koztak, azt elfogadták, de igyekeztek a 
legjobbat kihozni belőle. Tudták, hogy 
ez csak együtt, összefogva, összetartva 
sikerülhet. Ez már egy letünt világ.

Dósa Sándor



18

Nagyapó feltámadása Szomolyán
(Részlet a kisregényből)

Somogyi Dénes

A második világháború után, 1948-
ban, az életétől elköszönni készülő 
Nagyapa, unokáját kéri, ha ő is eléri a 
nagyapakort, írjon neki levelet a Túl-
világra, a megboldogulása óta történt 
dolgokról. 

Az egykori unoka — a nagyapakort 
elérve—, megírja és elküldi levelét a 
hajdani nagyapának. 

Nagyapát annyira felzaklatja e levél, 
hogy Teremtőjétől kéri a beígért feltá-
madásának előbbre hozatalát, hogy ő 
maga győződhessen meg, az 54 évig 
tartó megboldogulásának ideje alatt, a 
Földön történt változásokról. 

„…Miután sikeresen kimászott a sír-
ból, a közeli nagy kőkereszt talpazatá-
ra állt, és kémlelte a völgyben hosszan 
elnyúló falut, amely oly sokat változott 
megboldogulása óta, hogy először azt 
hitte, nem a régi falujában támadt fel. 
A falu túl oldalán alig ismerte meg a 
Nagyvölgy tetőt, ahol ő a régi időkben 
— gyerekkorában — a nyáját legeltet-
te. De hogyan is ismerte volna meg, 
amikor annak lejtőin már olyan nagy 
fenyőfák nőttek, hogy régen eltakarták 
a legelésző állatok lábnyomait is.

Közelben a templom, az iskola, a plé-
bánia falai a régi helyükön álltak, csak 
némelyik épületnek a színe változott 
az eltelt időkben történt tatarozások 
miatt. Távolabb, magasabb házak piros 
cseréppel fedett tetői látszottak, ame-
lyek az apró nádfedeles házak helyett 
épültek, amelyek az ő idejében, még 
úgy sorakoztak egymás mellett a falu 
utcáiban, mint manapság az autók so-
rakoznak. Pár perces szemlélődés után, 
elindult a dombról lefelé, egyenesen a 
temető kijárata felé. 

Alig tett meg néhány lépést, amikor 
egy anyóka — virágcsokorral kezében 
— lassan csoszogott a temető keskeny 
útján fölfelé ziháló tüdővel és kutató 
tekintetével méregette az aggastyánt. 
Volt is mit nézni rajta, ki lábán bőr-
ből készült, fűzött bocskorban csoszo-
gott lefelé a dombról. Az öregasszonyt, 
gyermekkorára emlékeztette ez az öl-
tözködés, és máris megborzadt, ami-
kor az ősz szakállát, vászonnadrágját, 

vászoningét, vászonkötényét is felfe-
dezte az ismeretlen idegennek, aki kö-
rül igen erős kriptaillatok terjengtek a 
meleg nyári nappalon. 

— Adjon az Isten jó napot és békes-
séget édeslányom! Hová igyekszel eb-
ben a furcsa ruházatodban, amelyhez 
hasonlót istenöccse sose sem láttam? 

Az öregasszonynak még gyanúsabb 
lett ez a furcsa aggastyán, aki őt édes-
lányának szólítja. Hiszen a faluban nem 
él már olyan koros személy, akinek a lá-
nya lehetne. E szavakra lábai olyan rez-
gésbe jöttek, hogy a falu legjobban 
főző asszonya sem főzne olyan kocso-
nyát, amely ennyire tudna remegni, de 
azért mégis remegő hangjával próbált 
felelni a hozzá intézett kérdésre:

— Virágot viszek az uram sírjára! — 
válaszolt és tovább remegett, azon-
ban a kíváncsisága legyőzte félelmét 
és máris ő kérdezett:

— Honnan jön a bácsi? Melyik falu-
ból? Hiszen soha nem láttam magát er-
refelé! 

—  Onnan jövök a nagykereszt mel-
lől! Most támadtam fel a Teremtő aka-
ratából — válaszolt Nagyapa és muta-
tott a sírhely irányába. Erre a beszéd-
re az öregasszony kezéből kiesett a vi-
rágcsokor, majd gyorsan visszafordult 
abba az irányba, amelyről érkezett és 
rémülten futott a temető kijárata felé. 
Nagyapa látva az idős asszony rémüle-
tét, utána kiáltott:

— Ne fussál el, édes lányom! Nem 
bántok én senkit, csak azt kérdezném: 
ki most a bíró a faluban? 

De az öregasszony nem állt meg e 
szavakra sem, hanem úgy futott, mint-
ha ijedtében legalább ötven évet fiata-
lodna. 

Így aztán Nagyapa hiába is kiabált a 
menekülő asszony után mégsem állt 
meg. Rémületében úgy futott, ha a föl-
dön fekvő virágcsokor nem árulkodott 
volna előbbi ittlétéről, akár álomnak is 
lehetett volna mondani, az előbbi pár-
beszéddel együtt. 

A feltámadó mielőtt folytatni akar-
ta a lakásához vezető utat, köténye alá 

nyúlt, hogy vászonnadrágjának zsebé-
ből pipáját, és a hozzá tartozó kellé-
keket előkotorássza, és eközben máris 
morogni kezdett:

— Milyen jól megvoltam ötvennégy 
évig a pipám nélkül, mostan meg alig 
bújtam elő a sírból, máris pipálni aka-
rok! A teremtésit ennek a földi világ-
nak, ahol máris a Sátán környékez! 

Azonban hiába kotorászott akár a bal 
zsebben, akár a jobb zsebben, nem ta-
lált ott semmit sem. 

— A teremtésit azoknak a cudar gye-
rekeknek, akik még az utolsó kívánsá-
gomat sem teljesítették! 

Megmondtam, hogy a pipámat, a 
tűzkövet, csiholó vasat, meg a tap-
lót tegyék a nadrágom zsebébe, egy 
zacskó dohánnyal együtt, amikor elte-
metnek. – bosszankodott és a kalap-
ját földhöz vágta úgy, mint aki máris az 
unokája leveléből olvasott stresszt íz-
lelgetné. 

Amikor befordult az alvégi utcába, 
már több járó-kelő emberrel is talál-
kozott, akik, megbámulták az idegent, 
mint ahogyan ő is bámulta azokat. 

— Édes fiam! Ki most a bíró a fa-
luban? — ismételte meg egy hetven év 
körüli embernek a temetőben válasz 
nélkül maradt kérdését. 

— Bíró? Nincsen már olyan, több 
mint ötven éve! Tanácselnök lett he-
lyette, mostanság meg polgármester, 
hiszen 2002-es esztendőt olvasunk a 
kalendáriumban. Hát maga honnan 
jött, hogy még ezt sem tudja? — kér-
dezte elképedve az idős ember Nagy-
apát. 

— Hát onnan-e! Most támadtam fel 
a kegyes Teremtő akaratából. — muta-
tott a temető irányába. 

— Ne viccelődjön már velem! On-
nan még senki sem jött vissza mió-
ta az eszemet tudom, de még a köny-
vek sem tesznek róla említést, és még 
a biblia is csak a Jézuskrisztust említi 
meg a feltámadással kapcsolatban. 

— Elég bajod az Neked édes fiam, 
hogy nem hiszel! Pedig a temető kapu-
ja fölé már régóta ki van írva: Feltáma-
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dunk. Meg aztán a bibliában is 
olvashattál róla, ha jó keresz-
tény vagy! 

L János, — idős ember — ke-
resztet vetett magára és mély-
séges sajnálattal nézett az ag-
gastyánra, aki szerinte meghib-
bant, ám az tovább beszélt:

— Édes fiam! Mondd meg ne-
kem, ki fia — borja vagy Te? Mi 
volt az apád becsületes neve? 

— L Ferenc volt az, amíg meg 
nem hót. Nyugosztalja a Terem-
tő ott, ahol éppen van! 

— Nem, de Te volnál Jani-
ka, kinek a fenekét sokszor ki-
poroltam, amikor a kertemben 
baracklopáson kaptalak? Ne 
haragudj, hogy rögtön nem is-
mertelek meg, de majdnem 
hatvan éve már ennek és ez idő 
óta, úgy meg ráncosodtál, mint 
az aszalt szilva, de meg is őszül-
tél, mint télen a havas Gyűrte-
tő. Egyszóval édes fiam, eljárt 
feletted az idő. Soha nem felej-
tem apádnak milyen két fájin-
tos lova volt. Különösen a de-
res, amelyik még a szántás köz-
ben is el akart szaladni. 

Most aztán a régi Janikán — a meg-
öregedett Jánoson volt a sor, hogy az 
ámulatában történt szájtátogatás után, 
végre dadogjon is valamit:

— Csak nem S Péter bátyám szelleme 
űzi velem a gonosz tréfáját? 

— Nem a szelleme az édes fiam, ha-
nem maga a hús-vér valóságában, S. 
Péter áll most veled szemben: 

— Ami igaz az igaz, hasonlít is rá csak 
annak az öregembernek, mindig a szá-
jában füstölgött a pipája. 

— Füstölögne az most is, de azok cu-
dar gyerekeim nem tették a zsebembe, 
amikor megboldogultam. 

— Még ilyet, még ilyet! Ki hallott már 
ilyet, hogy S Péter bátyám feltámadott! 
— kiabálta L János idős ember, akit 
Nagyapa édes fiamnak szólított és ke-
zeit csapdosta ámulatában, úgy, hogy 
a többi járó-kelők is mind oda csődül-
tek. 

— Hallottátok?! Hallottátok? S Péter 
bátyám ötvennégy évig tartó megbol-
dogulás után most feltámadott! 

Bizony, többségük még nem is élt ak-
kor, amikor Nagyapa megboldogult, 
éppen ezért azt hihették, hogy János 
bátyó meghibbant. A nagy csődületre 

odaérkezett Róza nene, aki már a nyolc-
van évén is túl járt és igen gyanakvó te-
kintetével figyelni kezdte Nagyapát, 
majd ámulatában egy nagyot kiáltott:

— Péter bátyám! Hát maga az? 
— Én ám! Bizony én! De, Te mondd 

meg ki vagy, mert az én időmben még 
fiatal tüzes menyecske lehettél, ma 
meg olyan ráncaid vannak, amiket ak-
kor még nem láthattam, mivelhogy 
nem is igen voltak. 

— Hát én lennék G. Róza, aki nem 
messze lakott magához az alvégen. De 
maga nem öregedett semmit, olyan, 
mint halála előtt. 

— A sírban nem öregszik senki sem! 
Úgy támad fel mindenki — azzal a test-
tel, ahogyan megboldogult. 

Már 25-30 ember kísérte Nagyapát, 
amint az alvég közepén még mindig 
megtalálható háza elé érkezett. A há-
zára még ráismert, pedig sok minden 
másképpen nézett már ki a kopottas 
házikón, amelyről a nádfedelet is régen 
cserépre cserélték és az udvaron, kert-
ben burjánzott a gaz. Ebből is láthatta, 
régóta nem lakják. 

— Hát az Imre fiam hová ment lakni? 
— kérdezte azt az idős asszonyt, akit az 
imént ráncaira figyelmeztetett. 

— Odament ő is, meg a lá-
nyai is, ahonnan maga jött! –
válaszolt és mutatott a temető 
irányába, amelyet innen nem 
lehetett látni, mert az alvég há-
zai eltakarták. 

— Noha én ezt tudom egé-
szen biztos, hogy megkeresem 
odaát, mondta a feltámadott, 
majd hírtelen a fejéhez kapott:

— Hát persze! Hogyan is kér-
dezhetek ilyet, amikor ezt az 
unokám a levelében megírta. 

— Bizony 131 éves korában 
az ember már feledékenyebb 
és nem jut úgy eszébe minden, 
mint amikor az ember még 
csak 77 éves, mint Te lányom, 
aki alig múltál 80 éves. – ma-
gyarázkodott Róza nenének 
Nagyapa. 

De nem látok libákat az ut-
cában, amelyek itt fürödtek ak-
kortájt az utca porában. Nem 
látok lovat, tehenet, kecskét, 
birkát és semmilyen szekeret 
sem, amikkel én is jártam ak-
koriban a határban. Csak nem 
dögvész pusztította el az álla-
tokat? 

— Nem volt dögvész, csak nem ne-
velünk már annyi állatot, mint régen, 
amikor még azokat az ártalmas son-
kákat ettük, amelyek úgy hemzsegnek 
a koleszterintől, mint a trágyadomb a 
gilisztától. De nemcsak koleszterinnel 
van telve, hanem a bacilusoktól is hem-
zsegnek úgy, mint hangyaboly a han-
gyáktól. 

— Hát akkor mit esztek, hogy mégis 
életben vagytok?

— Esszük azokat az újfajta tubu-
sos ételeket, melyeket hatalmas üzle-
tekben — szupermarketekben — lehet 
vásárolni, mert azt mondják azok na-
gyon egészségesek és így majd örökké 
élünk. – tájékoztatta Róza nene Nagy-
apát erről a nagy változásról. 

— No, és az unokáim merrefelé él-
nek?—kérdezett tovább Nagyapa. 

— A két idősebb itt lakik a faluban, 
de már azok is megöregedtek, elmúl-
tak már hetven évesek. A két fiatalabb 
meg elment lakni Eger városába, mint 
sok más fiatal a faluból. 

— Ugyan minek mentek el? Tán utál-
ják már a kapálást, vagy büdös nekik 
a munka és ezért gazosodtak el a föl-
dek?...}

Nagyapó Mezey István rajza
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Az ´56-os forradalom után a „SIMA” is-
kolába jártam. Ott tanított földrajzot és 
mértant a szép emlékű Antal Árpád ta-
nár úr. Számomra ma is ő a nagybetűs 
pedagógus. Udvarias, elegáns, kissé va-
gány, nagy szívű férfi volt, aki igazán ér-
tette és szerette hivatását. Nem érdekelte 
a szigorú tanrend, de a tárgyai megtaní-
tása igen. Jó előadó volt és a tárgyai kö-
zül a földrajzot jobban és hamarább meg-
tanultuk. Vártuk a következő földrajz órát, 
mikor a tanár úr a hóna alatt  a naplóval, 
a fából készült táblai körzővel, nagymére-
tű háromszögekkel, vonalzókkal belépett 
az osztályba és közölte: „Fiúk, mértanórát 
tartunk!” Sóhajtva tettük el az atlaszo-
kat és vettük elő a mértan füzetet. Ez sok-
szor megtörtént. A tanár úr a földrajzórák 
terhére megtanította velünk tisztessége-
sen a mértant is. Nem érdekelte az óra-
rend, az iskolai  szabályzat, csak a tanulók 
és a tárgyai. Neki köszönhetem, hogy ké-
sőbb  a gimnáziumban nem volt gondom 
a tárgyaival. Szerette a sportot és fiaiból 
(Ottó, Feri és Ede) híres futballistákat ne-

Eszünkbe jutott Antal Árpád tanító úr

„Fiúk, mértanórát tartunk!”

Antal Árpád

velt. Feri később elismert edzővé vált. Évti-
zedekkel később, mint nyugdíjas, rendsze-
resen hosszú sétákat tett a mezőkövesdi 
főutcán. Elegánsan, egyenes, büszke tar-
tással, sétapálcával, ráérősen sétált. A vá-
rosban szinte mindenkit ismert. Fogadta a 
köszönéseket és ha volt diákjával találko-
zott megállt vele beszélgetni. Felnőttként 
később is  mindent tudott rólunk, mert ki-
faggatott további életünkről. Most is előt-
tem van derűs alakja. Barátaimmal, ha 
emlegettük viccesen mondtam, hogy Ár-
pád bácsi, a tanár úr úgy sétál nyugodtan, 
méltósággal, mint azok az emberek, akik-
nek „rendezett anyagi hátterük van”, akik-
nek nem kell sietni. A valóságban mint a 
pedagógusok, Ő sem volt gazdag, „nagy 
anyagi háttérrel rendelkező”. De mégis 
gazdag volt emberségben, tudásban, az 
emberek szeretetében. Az élete teljes volt. 
Igen, Antal Árpád a pedagógus hivatásra 
teremtett ember volt, a nagybetűsek közül 
való! Emlékét szeretettel őrzöm.

 Dr. Pázmándy László

Az én első emlékem, őrzött élményem 
a bogácsi elemi iskola kapcsán, jóanyám 
(Hilóczki Anna) által oly sokszor emle-
getett tanítóhoz köthető, akit én sze-
mélyesen nem ismertem. Antal Árpád-
nak hívták, aki 1925-ben került Bogács-
ra, s itt a bogácsi iskolaszék 1925. szep-
tember 6-ai jegyzőkönyvéből szó sze-
rint idézem: „Az iskolaszék egyhangúlag 
Antal Árpád okleveles tanítót, egri lakost 
választja meg bogácsi római katolikus ta-
nítónak.” A történeti hűség kedvéért el-
mondom, hogy 10 jelölt közül választot-
ták ki őt az iskolaszék tagjai.

Hogy miért emlegette jóanyám, még 
80 éven túl is Antal Árpádot? Egyrészt, 
mert számára ő volt az úgynevezett 
„nagy tanító”, másrészt meg azért, mert 
Antal Árpád szerette volna elérni anyám 
szüleinél, hogy az Annus gyereket tanít-
tassák tovább, mert nagyon jó esze van. 
Sajnos, a szülők – az én nagyszüleim – 
sok „okos” vénasszon-rokon tanácsára, 
akik azzal érveltek nagy bölcsen, hogy 
„úr úgysem lesz belőle, ha tovább tanul, 
ráadásul akkor már parasztnak sem lesz 
jó”, nem teljesítették Antal tanító úr ké-
rését. Anyám, gyerekként akkor ezt tu-

domásul vette, később viszont, felnőtt-
ként, amikor az örökös fizikai munkától 
megfáradt kezeit, imára kulcsolva meg-
megpihentette, olykor kibuggyant be-
lőle az elkeseredés. Rossz korban, rossz 
időben, rossz helyre (?) született. Igen, 
ha csak 30-40 évvel később születik – tu-
dom – sokra vihette volna. Antal tanító 
úr emléke, az iránta érzett tisztelet ben-

nem viszont örök. Szerény hálámat csu-
pán azzal tudom kifejezni, hogy a fel-
kutatott, Miskolcon élő lányától kapott 
fényképét, s itt ebben a cikkben közre 
adom, hisz már Bogácson is kevesen él-
nek, akik még emlékeznek Antal Árpád 
tanító úrra.

Most pedig következzen róla néhány 
életrajzi adat.

Egy másik fotó a tanító úrról Esküvői képe
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Antal Árpád, aki Javorinában, 1903. 
szeptember 4-én, Antal Imre és Bolkay 
Jolán gyermekeként látta meg a nap-
világot. Már bogácsi tanítóként, 1926. 
május 8-án, Bogácson kötött házassá-
got Verner Rozáliával, aki szegedi szü-
letésű volt.

Esküvőjükön Blanár Sándor, a bo-
gácsi kántortanító és Antal Alfréd Eger-
ből voltak a tanúk.

Az Antal családnak a következő gyer-
mekei születtek, valamennyien Bo-
gácson:

Olga 1927. február 20-án (meghalt 

2002-ben), Ferenc 1928. március 23-án 
(meghalt 2012-ben), Ede Árpád 1930. 
január 1-én (meghalt 2006-ban), Ottó 
Imre 1931. június 4-én (meghalt 1989-
ben), Teréz Mária 1934. március 22-én. 
Utóbbitól tudom, aki dr. Grenda An-
dor Ferencné néven Miskolcon él, hogy 
édesapja 1938-tól Mezőkövesden taní-
tott, 1985-ben halt meg, s Miskolcon, a 
Mindszenti temetőben nyugszik.

S még egy szubjektív gondolat az 
Antal családról, egészen pontosan An-
tal Ferencről, akit gyermekkoromban 
Miskolcon mindenki csak Antal Feri-
ként ismert, s aki akkor az 50-es évek-

ben a Miskolci Honvéd, majd az MVSC 
NB II-es labdarúgó csapatainak kivá-
ló – ma úgy mondjuk – középpályása, 
akkor fedezete volt. Később edzőként 
is szép sikereket ért el. Mint MVSC szur-
koló, Antal Feri bátyámat soha nem fe-
ledem el!

Végül egy szerény ötlet. Ha Mezőkö-
vesden tisztelik a múltat és a nagy elő-
döket, akkor a városi stadiont Antal Fe-
rencről, mint az egyik legsikeresebb 
kövesdi labdarúgóról lehetne elnevez-
ni. Gondolkodjanak el ezen a javasla-
ton az erre illetékesek!

Hajdu Imre

Az egykori bogácsi iskola, a Glóner épülete. Ebben tanított sokáig Antal Árpád.

Antal Árpád gyermekei (balról jobbra): Olga, Ferenc, Ede Árpád, Ottó Imre és Teréz Mária
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Kövesdiek a Gulágon
Kevesen tudják már, hogy Mezőkö-

vesdről 1945. január 8-án 12 helyi lakost 
vittek el Oroszországba kényszermun-
kába, azaz a hírhedt „málenkij-robotra”. 
Még tartott a háború, de a megszállt or-
szágrészekből már gyűjtötték az embe-
reket. Előző napon jött egy rendőr, aki 
név szerint elsorolta a családtagokat és 
közölte apámmal: - Fridél Úr! Holnap, azaz 
január 8-án reggel 8 órára a családnak a 
községháza udvarán kell jelentkezni, há-
rom napi élelemmel, három váltás meleg 
ruhával és takaróval. 

Megdöbbentünk a felszólításra. Egész 
éjjel sírtunk, kétségbe voltunk esve. Nem 
mondtak semmit, hogy hová visznek, mit 
kell majd csinálnunk és főleg azt, hogy 
miért. Azt beszélték az emberek, hogy 
származásunk, a svábos hangzású ne-
vünk miatt. Nem értettük, hisz mi magya-
rok voltunk, még a dédszüleink is itt Me-
zőkövesden éltek és itt haltak meg. 

Édesapámmal mentünk reggel 8-ra a 
mai közösségi ház helyén lévő községhá-
za udvarára. Két bátyám Frigyes és Zol-
tán akkor hadifogságban volt. Két nő-
véremnek már kicsi gyermekei voltak és 
nem laktak Mezőkövesden. Apám akkor 
72 éves volt, ő nem kellett, így csak en-
gem vittek el a családból. Akkor 1945. 
január 8-án reggel három napi élelem-
mel, három váltás ruhával, egy dunnával 
és egy párnával, 12 mezőkövesdi lakos-
sal együtt, két lovaskocsira pakoltak fel. 
Báder Sándor, Kressing Gyula, Linz Dezső, 
Rass Erzsébet, Reiter István, Szolomájer 
József és testvére, Tranzik Zoltán és még 
három társam, akiknek a nevére már nem 
emlékszem.

Iparos család tagjai voltunk, asz-
talos, kötélgyártó, kovács, pék-
mester, csizmadia, suszter. Édes-
apámat még nem láttam úgy sír-
ni, mint akkor ott, hangosan zoko-
gott. Ez mindig előttem van, soha 
nem tudom elfelejteni. Ő Fridél Fri-
gyes asztalosmester volt aki egye-
dül nevelt fel ötünket, mert édes-
anyánk meghalt, amikor én még 
csak 3 éves voltam. 12 éves korom-
tól a kereskedelembe dolgoztam, 
a Matyóház sarkán lévő edény-
boltban. boltvezetőm Galambos 
György volt. Mielőtt elindultunk 
az orosz tiszt közölte: – Ne sírjanak, 

csokoládégyárba visszük őket. Akkor már 
éreztük, hogy nem 3 napra megyünk, sőt 
nem is biztos, hogy valaha hazajövünk, 
hisz a zsidó lakosságot néhány hónappal 
korábban hurcolták el. Most jöttek a sváb 
hangzású nevek és a foglalkozások, füg-
getlenül attól, hogy ki, mit tett a háború-
ban. 

Mezőkövedről Kálba vittek. Egy üres 
szobában szállásoltak el, ahol a pad-
lón aludtunk, másnap vagoníroztak be 
bennünket, és egy teljes hónapig utaz-
tunk állati körülmények között. A szerel-
vény talán 30-40 kocsiból is állhatott. A 
marhavagon két oldalában voltak desz-
kák összeszögelve, amin aludtunk kb. 
30-an voltunk egy vagonba. Ablak  nem 
volt csak felül egy kicsi, amin rács volt és 
nem láttunk ki. Sem világítás, sem fűtés, 

de még WC sem volt. Erre a célra két db. 
vödör szolgált. A vagont kívülről lezárták 
és elindultunk. Senki nem mondta, hogy 
hová megyünk, meddig megyünk, hová 
tart az utunk. Az élelmünk hamarosan el-
fogyott. A fekvőhelyen csak felhúzott lá-
bakkal tudtunk aludni, mert így fértünk 
el. Az illemhelyet a „priccs” alá tettük, de 
a priccs leszakadt és a „tartalom” kiborult, 
onnantól iszonyú bűzben utaztunk to-
vább. Romániában egy magyar fiú bekia-
bált, onnan tudtuk merre tartunk. 

Mindig éjjel állt meg a szerelvény és 
megnézték van-e halott közöttünk, mert 
nagyon büdös volt  a vagon. Szerencsé-
re nálunk nem halt meg senki. Másik va-
gonokban voltak halottak, őket amikor 
megállta a vonat kitették a sínek mellé 
és mentünk tovább. Tél volt, majd meg-
fagytunk. Amikor átszállítottak bennün-
ket a széles nyomtávú orosz vagonokba, 
ott tettek be egy kályhát. Beadtak egy 
félig nyers, füstölt, sós fél birkát, azt et-
tük, kínzott a szomjúság. Innen már két 
férfi is volt a vagonban. Az egyik Reiter 
István volt. A vagon alján baltával vág-
tak lyukat, ez volt a WC, megszünt körü-
löttünk minden, közömbössé váltunk. A 
vonat csak ment az ismeretlenbe. Nem 
volt tisztálkodás, sőt még ivóvíz sem. Éj-
jel ha megállt a szerelvény faltuk a havat. 

Február 3-án, a Szovjetunió területén, 
vadidegen tájon leszállítottak bennünket 
a vonatról. Nem ismertünk egymásra hiá-
ba néztünk, olyan fekete volt arcunk, ke-
zünk, mindenünk. Egy havi utazás alatt 
nem volt  mosakodás, nem volt világítás, 
nem volt WC, csak sós birkahús., a hó és 
a borzalom. A láger, amely Sztalinovo ha-

tárában volt, két épületből állt. A 
női barakkban kettő szobában vol-
tunk elhelyezve kb. 90 nő össze-
zsúfolva. A máik épületben a fér-
fiak voltak. Minket orosz női fegy-
veres őrök őriztek éjjel-nappal. Szé-
les, emeletes deszka-priccsen alud-
tunk. A helyiség falai nedvesek 
voltak, látszott nem régen építet-
ték. Az ablakokról állandóan folyt 
a pára. Tetvesek voltunk, a prics-
csek fejrésze alatt patkányok vol-
tak, de nem tudtunk semmit sem 
tenni. Fürödni 2-3 hetente kísértek 
fegyveres őrök. Éjjel egykor indul-
tak a férfiak, mi nők 3-kor. Úgy 2-3 
km-re volt a fürdőhely, ahová gya-

Fiatalkori kép Fridel Katalinról.  
22 éves volt, amikor elvitték a Gulágra.

A Gulág utolsó kövesdi túlélője,  
Gulyás Lászlóné Fridel Katalin ma 93 éves.
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log mentünk. Sietnünk kellett, mert reg-
gel hatkor indultunk dolgozni és iszonyú 
hideg volt. Első évben építkezésen dol-
goztunk, maltert, követ, homokot hord-
tunk szilkével. Ha éjjel hozták a cementet 
felköltöttek és akkor nekünk kellett kirak-
ni vagy pakolni a vagonokat. Reggelen-
te kaptuk meg a napi kenyéradagot, amit 
be kellett osztani kb. 25-30 cm-es darab 
volt és 80 dkg. A rozs és a búza szára bele-
akadt az ínyünkbe. A fő élelem a savanyú 
káposzta volt, és az árpakása. Néha bű-
zös apró halat tettek rá. Ezt én soha nem 
tudtam megenni, olyan büdös volt. Nyá-
ron káposztaleves minden nap volt, va-
lamint sóska, amit sok fűvel együtt főz-
ték meg. Első év végén a Rass Erzsi meg-
betegedett és hazavagonírozták. Akkor 
borzasztó nehéz volt, hisz együtt vol-
tunk mezőkövesdről lányok. Igaz, káliak, 
kompoltiak, zebegényiek, kismarosiak, 
nagymarosiak és egriek is voltak velünk, 
de Rass Erzsi hazajövetelét nehezen visel-
tem el. 

A második évben szénbányában dol-
goztunk. A csilléket kellett telepakol-
ni, itt többen meghaltak balesetben. Az 
egyik mezőkövesdi társunkat, Tranzik 
Zoltánt is összenyomta a csille. Borzal-
mas volt végignézni. A halottakat min-
dig éjjel stráfkocsin vitték ki. Báder Sa-
nyi bácsi is ott halt meg. Sokan megbe-
tegedtek és ha már nem bírtak dolgoz-
ni hazaküldték. Nem mindenki élte túl a 
hazafelé utat, főleg az idősebbek közül.

Esténként, mikor lefeküdtünk mindig 
sírva imádkoztunk. Hangosan énekeltük 
a himnuszunkat és fohászkodtunk, pró-
báltunk bizakodni, hogy valamikor újra 
magyar földre léphetünk.

 1947. januárban súlyosan megbe-
tegedtem, mellhártya- gyulladást kap-
tam. A többi beteggel együtt bevago-
níroztak. Nagyon lázas voltam, az útra 
nem is emlékszem, csak arra, hogy Deb-
recenbe értünk és kaptunk kétszersül-
tet és azt mondták, hogy ne egyek csak 
keveset egyszerre. 44 kg voltam, amikor 
1947. február 5-én hajnalban bezörget-
tem a házunk ablakán. Édesapám ült az 
ágyon és amikor meglátott, örömében 
ugyanúgy zokogott, mint mikor elvittek. 
Még az ágy is rázkódott bele. 90 éven 
felül már az egyedüli élő vagyok ebből 
a transzportból. Az utolsó Gulág túlélő 
Mezőkövesden.

Gulyás Lászlóné Fridel Katalin vissza-
emlékezését feljegyezte és most közre adja 
lánya:

 Jacsó Lászlóné

Ünnep, ha helyi szerző új könyvéről adhatunk hírt. Most is örömmel tu-
datjuk, hogy a mezőkövesdi Sebe Imre tollából, Csirmazné Cservenyák Ilo-
na szerkesztésében egy kiváló művet vehetünk kézbe.

A könyv rövid történelmi korrajz Magyarországról a XVI. századtól nap-
jainkig. A Sebe családokon keresztül mutatja be a társadalomban elfoglalt 
helyüket, életüket, párhuzamot vonva a székely és matyó nép közötti ha-
sonlóságra, kitekintve munkájukra, művelődéstörténetükre, kultúrájukra, 
hagyományaikra, népszokásukra, művészetükre.

A könyv bemutatóját szeptember 30-án, 16 órakor tartják a Hajdu Ráfis 
János Mezőgazdasági Gépmúzeumban, ahová minden érdeklődőt szere-
tettel várnak. A kötet a helyszínen megvásárolható.

Könyvbemutató lesz  
a Gépmúzeumban
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Leventeévek emléke
– Bóta Ferenc ma 88 esztendős 

nyugdíjas pedagógus. Sok mindent 
megélt, a második világháború ide-
jén volt tinédzser. Akkor persze nem 
volt ismert ez a fogalom. Más világ 
volt. A fiatal fiúk a Levente mozga-
lom keretein belül készültek a honvé-
delemre.  Meséljen ezekről az időkről 
Feri bácsi! Mi volt a Levente mozga-
lom célja?

- Ennek bizony már hetven éve, nem 
sokan élünk már az akkori fiatalok kö-
zül.  Akkor, a tizennégy évet betöltött 
fiúknak kötelező volt Leventébe járni, 
egészen a sorkatonai szolgálatig, ami 
természetesen szintén kötelező volt.  
Három korcsoportra osztva folyt a kép-
zés és az oktatás hazaszeretetről, vi-
tézségről, helytállásról. Céllövő kispus-
ka legfeljebb három volt az egész fa-
luban, de ennyi is elég volt az ahhoz, 
hogy minimális ismereteket szerezzen 
a fegyver természetéről mind a hat-
van-nyolcvan levente, akik egy faluban 
összeverbuválódtak. Volt egy sötét szí-
nű egyensapkánk is, azt is viselni kel-
lett. Később egy orosz katona leverte a 
fejemről. Mi vagy te, katona? Ezt üvöl-
tözte, mert sehogy nem tetszett neki 
a hamvas arc és a durva posztó kény-
szerházassága.

– Csupán eljártak oda, mint mai 
gyerekek a szakkörökre, vagy volt 
konkrét feladatuk is?

- Hogyne lett volna, háború volt! Ne-
kem például az volt a feladatom, hogy 
figyeljem a rádióadást, ami egy tégla-
nagyságú anódtelepről működtetett 
szerkezet volt. Akkor még nem volt 
áram a faluban, a villamosítás csak a 
felszabadulás után történt meg. Azért 
kellett figyelni az adást, mert ezen ke-
resztül figyelmeztették a lakosságot az 
ellenséges repülők közeledtére. Olyan-
kor a templomtoronyban félreverték a 
harangot és az emberek a kastély pin-
céjében vészelték át a kritikus órákat, 
vagy napokat. Ahogy Petőfi is mondta, 
„félrevert harang zúgása vert fel”. Árvíz, 
vagy légiriadó esetén a harang nyelvét 
mindig csak ugyanarra az oldalra ütöt-
ték. Nem volt bim-bam, veszély volt.

– Szerette ezt a megbízatást?
- Persze. Éreztem a felelősségét és ér-

dekelt a szerkezet is. Sok lyuk volt raj-
ta. Rájöttem, hogy nemcsak a hang-
erősség szabályozóval lehet a hang-

erőt változtatni, hanem más-más lyu-
kakat igénybe véve egyre tisztább, ért-
hetőbb volt az adás. Kipróbáltam min-
den variációt, összevissza nyomkod-
tam mindent. Egy tizenéves fiút érde-
kel a technika, de sok időm nem volt 
a csúcstechnika tanulmányozására, a 
hanglámpa hirtelen kiégett, a készülék 
elhallgatott.

– Nagyon megijedt?
- Nem gondoltam, hogy mekkora 

baj lesz belőle. Valami szakértő, hipp-
hopp, megcsinálta, de engem szabá-
lyosan felpofozott a kántor úr, aki egy-
ben a Levente mozgalom helyi pa-
rancsnoka is volt. Ráadásul pünkösdva-
sárnap lévén, tódult ki a tömeg a temp-
lomból és ott mindenki szemeláttára… 
Nagyon kínos volt. És még nincs vége! 
Beterelt az aznap üres iskola épületébe 
és le akart lőni. Szitkozódott, engem 
felállított, felemelte a fegyvert, az ujja 
a ravaszon… A céllövő puska ólomgo-
lyóval elég lett volna ítélete végrehaj-
tásához. Valami más hiányzott.

– Gondolom, nem a tárgyalás. 
- 1944-ben? Nem. Talán nem ölt még 

embert, elbizonytalanodott. Nem ordí-
tott már, inkább bosszankodott. Miért 
nem tudom megtenni, miért? Ezt mon-
dogatta. Pedig én már gondolatban el-
búcsúztam az egész családtól, mind a 
tizenöt és fél évemtől. A kántor úr el-
magyarázta, hogy ezerháromszáz em-
ber biztonságát veszélyeztettem, mi-
attam nem lehetett volna riasztani a 
falu lakosságát, ha közben jöttek volna 
az ellenséges repülők. Ezért halál jár. 
Annyit mertem csak mondani, hogy 
mondják meg anyámnak, hogy a pad-
lásfeljáró kulcsát az ablakba tettem. A 
többit úgyis megtudták volna.

– Mi történt utána? 
- Lehet, hogy feltámadt a lelkiismere-

te, de bocsánatot soha nem kért. On-
nan gondolom, hogy legbelül belátta 
túlkapását, hogy engem is kiválasztott 
a bőcsi leventetáborba delegált fiata-
lok közé, ugyanebben az évben. Oda 
csak 3-4 fő mehetett egy – egy falu-
ból, ez komoly kiváltságnak számított. 
Szép élményeket ígértek, de én másra 
emlékszem. Ózdot nem bombázták, a 
gyár sem szenvedett háborús károkat, 
de sok nélkülözhetetlen gépet lesze-
reltek, előbb Győrbe, majd Németor-
szágba szállítottak. Ennyi is elég a ter-

melés megbénításához. Boforce, svéd 
gyártmányú üteg védte a várost. Volt, 
hogy visszafelé takarodva a támadó re-
pülők a várkonyi káposztaföldet szór-
ták meg mérgükben. Miskolc nem volt 
ilyen szerencsés. Még a tábor felé lát-
tuk a szétbombázott várost. A Búza 
téren - akkor is ez volt a neve - akko-
ra kráter éktelenkedett, amilyet elkép-
zelni sem tudtam addig. Civil halot-
tak, ki tudja hány áldozat. Felháborod-
tam, azonnal be akartam vonulni ön-
kéntes légvédelmi tüzérnek. Majd én 
adok nektek! Szálasi kiadta ugyan a pa-
rancsot 1944 tavaszán, hogy a 16 évet 
betöltött fiúkat be kell sorozni, de én 
még nem voltam annyi. Valamit azon-
nal szerettem volna tenni.

– Bevonult?
- Nem. Anyám meggyőzött, hogy fö-

lösleges lenne az áldozat. Volt a moz-
galomnak egy lapja, Szebb jövőt! – volt 
a címe. Abban információk, adatok is 
voltak például a világ nyersolajkészle-
tének megoszlásáról. 5 % volt a mi ol-
dalunkon, 35 % az ellenségnél, a töb-
biek nem vettek részt a háborúban. Eb-
ből a falusi parasztasszony édesanyám 
azonnal levonta a következtetést, ezt a 
háborút is elvesztettük. Hiába próbál-
tam érvelni, hogy a hazaszeretet, meg 
a vitézség, a hősiesség, a meglepetés 
ereje, meg minden más, amit a Leven-
tében tanultunk. Nem kard meg vitéz-
ség kell ide, fiam, hanem olaj és pénz. 
Ezekből rosszul állunk. Eggyel több 
hősi halott nem változtatja meg a há-
ború végkimenetelét.

– A kántor úrral tisztázták később a 
történteket?

- Sokáig nem láttam, máshová köl-
tözött. Jó húsz év múlva egy pedagó-
gusüdülés során találkoztunk ismét, ő 
volt a gondnok. Még mindig kántor úr-
nak szólítottam, amit azonnal letiltott. 
Hagyjuk már ezeket a régi időket, szó-
líts Pali bácsinak! Több szó nem is esett 
azokról az évekről, amikor hajszál híján 
ketté törte, mert ketté törhette volna, 
egy kamasz életét. Egy héten át vártam 
egy mondatot legalább. Nem tudta ki-
mondani, nem kért bocsánatot. Ami-
kor lejárt az egy hét pihenő, már nem 
mentem be hozzá külön elköszönni. 
Nem akartam vele kezet fogni.

B. Mester Éva
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Drabon József versei

Még tombol 
a nyár

Nyár tüze tombol, lángoló az ég,
hegyes dárdákkal mered a tarló,
valószínűtlen fent kéklő messzeség,
nyarunk hője bőséges, pazarló.

Régi emlék kel életre bennem,
tűzpiros nyárral, bő aratással,
azóta sokkal öregebb lettem,
évek szaladtak, szilaj futással.

Felém bókol sok érett, dús kalász,
belőlük élet reménye árad,
így nem lehet úr sötét elmúlás,
a létezés utat tör magának.

Arcomon érzem élet forró tüzét,
egyre inkább úrrá lesz a hőség,
felszítom újabb remények tüzét,
szívem mélyén megterem a hűség.

Pilinszky János 
emlékezete

„a tények mögötti valóság maga  
az Isten”

Ott van Ő, himnuszunk szavában,
könyörgésben, örök imádságban,
mert kinyújtja karját védelmezőn
rőt-vörös lánggal égő mezőn.
Ezért is jó hinni, hogy a lélek
Isten által él, tehát remélek.
Végtelen, roppant távolságon át
ha soha nem is hallhatjuk szavát,
Te már rég tudod, mögötted ki áll,
lelked égi szférákban messze jár.
A túlvilági, lét-derengésben
szellemed áll világító fényben,
mert felsugárzik hited varázsa,
ebben van életed folytatása.
Dermedt ködben tűnő éveken át,
megőrizzük verseid szózatát,
hiszen mindben hitednek lángja ég,
amelynek hazája végtelen ég!Fridél Lajos rajza

A Hungarovox Kiadó gondozásában jelent meg az Irodalmi pálya-
udvar körinterjú kötet második része. A második kötetben, melyhez 
Botz Domonkos írt előszót, Alföldy Jenő József Attila-díjas kritikus, 
irodalomtörténész esztéta, Ádám Tamás író, költő, szerkesztő, Ágh 
István Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, műfordító, Bányai Ta-
más író, újságíró, Bereti Gábor költő, író, Bistey András Gábor An-
dor-díjas költő, író, Dr. Bitskey István magyar irodalom- és művelő-
déstörténész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, Büki Attila köl-
tő, író, festőművész, Cságoly Péterfia Béla költő, főszerkesztő, Csáji 
László Koppány író, költő, kulturális antropológus, néprajzkutató, 
jogász, Csukás István, Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, a Ma-
gyar Írószövetség örökös tagja, Dobozi Eszter József Attila-, Pilinszky 
János-, Arany János- és Príma-díjas költő, Madarász Imre irodalom-
történész, italianista, író, P. Papp Zoltán költő, főszerkesztő, Payer 
Imre József Attila-díjas költő, irodalomtörténész, újságíró, szerkesz-
tő, egyetemi oktató, Pomogáts Béla József Attila- és Széchenyi-dí-
jas író, kritikus, irodalomtörténész, az irodalomtudományok doktora, 
a Magyar Írószövetség korábbi elnöke, Radnai István költő, novel-
lista, Szarka István költő, orvos, Zsille Gábor József Attila-díjas köl-
tő, műfordító, publicista, a Magyar Írószövetség Műfordítói Szakosz-
tályának elnöke, Zsirai László költő, író, publicista, szerkesztő, vé-
gül pedig, de nem utolsó sorban, lapunk a Kaptárkövek szerkesztője 
Hajdu Imre író, újságíró, könyvkiadó válaszolt a szerkesztő kérdése-
ire. Az interjút – terveink szerint – karácsonyi számunkban közöljük.

Varga Rudolf

Megjelent az Irodalmi pályaudvar II. 
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Krúdy birkagulyása
A nyárról – mivel sokat megéltem 

már belőlük – ezeregy dolog eszem-
be jut. Izgalmak és élmények, remé-
nyek és csalódások, szabadság, kirán-
dulás, lazulás, és persze jó borok a sop-
roni pincesorról, vagy a hajósi pince-
faluból, ízes halászlevek Szegedről, ro-
pogós sült keszeg a tapolcai Gabriella 
Szálló teraszáról, juhtúrós és káposztás 
sztrapacska, nem is olyan messziről, a 
bódvaszilasi kisvendéglőből.

Igen, a nyárról a vendéglátás mindig 
eszembe jut, méghozzá az elsők között. 
Kiskocsmák, kockás terítők, laza fröcs-
csök, kitunkolt sertéspörköltek, for-
ró húslevesek sok zöldséggel és csiga-
tésztával.

A nyár az ízélmények tárháza, de min-
den ízt, minden illatot a nyomkeresők 
izgalmával kell felkutatnunk, felfedez-
nünk, és ha megleljük, boldogok va-
gyunk. Ám ez ma már nem felhőtlen 
öröm, hiszen ott lapul bennünk a ké-
tely, hogy a jövő nyáron vagy még ké-
sőbb ugyanott, ugyanazt, újra megta-
láljuk-e? Ugyanazt az ízt, ugyanazt a 
csodás illatot, azt a különleges gaszt-
ronómiai vegykonyhát. Félelmünk már 
jó ideje indokolt, mert nem kizárt, hogy 
jövőre vagy azután, már nem találjuk 
meg ugyanazt, illetve egészen mást ta-
lálunk helyette.

Mert ma minden másképpen van, mint 

régen volt! Ma ugyanis, ha nyílik egy új 
vendéglő, egy ideig ízletes ételekkel, ud-
varias kiszolgálással, tiszta, rendezett kör-
nyezettel várja vendégeit, de ahogyan 
telnek, múlnak a napok, úgy válik az étel 
egyre sótlanabbá, a pincér flegmává, a 
hely lepusztultabbá.

Mindez magyar jelenség lenne? Sajnos, 
manapság elmondható, hogy az. Pedig 
nem volt ez így mindig! Az egyik legna-
gyobb gasztronómiai szakértő, mellesleg 
az egyik legkiválóbb magyar író, Krúdy 
Gyula még ismerhette a fennkölt ízek ál-
landóságát. Például egyszer, egy átmula-
tott pesti éjszaka után, miután a konflis 
az éppen ügyeletes kiskocsma előtt vár-
ta Gyula urat, hogy rangjához méltóan 
hazaszállítsa őt pihenni óbudai házába, 
az akkori magyar irodalom pápája, miu-
tán kényelmesen elterpeszkedett a hátsó 
ülésen, odaszólt a kocsisnak, és csak any-
nyit mondott: Székesfehérvárra!

S a konflis elment. Krúdyt két napig 
nem látták Pesten a barátai. Viszont a har-
madik napon újra megjelent törzshelyén, 
ahol rajongói rögtön nagy kíváncsiság-
gal faggatták: merre is járt az elmúlt két 
napban, Gyula úr?

Mire Krúdy – miközben cigarettáját 
szívta, és szórakozottan nézte annak füst-
jét – elmélázva így szólt: - Tudjátok, 25 év-
vel ezelőtt egy Fehérvár melletti kiskocs-
mában ettem a vendéglős remekbe sike-

redett birkagulyásából. Tegnapelőtt haj-
nalban, hogy-hogy nem, a szél felém fúj-
ta annak a hajdani remek gulyásnak az il-
latát. Rögtön vágyat éreztem utána, ezért 
lementem hát abba a kiskocsmába, hogy 
megnézzem, van-e még belőle. Volt.

Ilyesmi ma szinte lehetetlen. Elképze-
lem, hogy Mezőkövesd lakóinak vala-
melyike az egyik nyári nap délutánján, 
a Szomolya felől fújdogáló langyos szél-
ben megérzik az egykori Béke Étterem 
sertéspörköltjének illatát, s hirtelen vá-
gya támad azt újra megkóstolni. Ám en-
nek ma már ezer akadálya van. Minde-
nekelőtt az, hogy már nincsen Béke, sőt 
már az utódja a Matyó Rózsa Étterem is 
megszűnt. A helyén működő bankban 
pedig nem árulnak sertéspörköltet. Nos, 
ő csak egyet tehet, odaszól a feleségé-
nek: - Te, mama, csinálnál már nekem va-
csorára egy jó sertéspörköltet? Tudod, 
olyat, amilyen anno ettünk a Békében, 
amikor még fiatalok voltunk. Aztán majd 
rá megiszunk egy igazi Krúdy fröccsöt.

Megjegyzem, egyetlen stabil pont 
azért van ebben a történetben is. Ne-
vezetesen a „mama”, aki harminc-negy-
ven év múltával is valószínűleg ugyan-
az. Annyiban legalábbis, hogy a szemé-
lyi igazolványa alapján most is: született 
Kropacsek Piroska.

Hajdu Imre
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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.

Dr. Szedresi István

Hangszerem
   Idegeim zengő húrja
           minden neszre megrezzen,
   Észreveszi mosolyodban,
           hogy mit mondasz énnekem.
   Rögtön érzi, hogyha lelked
           nyomja kétség, avagy bú,
   Ne titkolj el semmit drágám,
           ne légy soha szomorú !
   Ez a húr, ha kell-trillázik,
           játszi, könnyed dalba fog,
   De ha kell, egy pillanat csak--
           s már is keservesen szól.
   Húrjaimon te játszhatsz csak,
           te kezedben a vonó!
   Vigyázz nagyon, drága lányka,
           könnyen elszakítható!

       

Szeptember
    (Réka unokámnak)

Elmúltál hat éves, vár az iskola,
íróasztal, iskolatáska, ott meg sok csoda.
Mint egy pöttyös labda, elgurult a nyár, 
Mi gömbölyű, könnyen gurul, megtanultuk már.

Előbb ismerkedtek, majd hangosan mondd neved!
Aztán kiszíneztek mindent, amit lehet,
a nyár labdájáról elveszett pöttyöket,
vízkéket, fűzöldet, napsugár tincseket.

És jönnek a betűk, néhányat ismersz már.
A neved is leírod, de most több a talány,
szavakká vált betűk, versekké vált szavak,
nagyon erős háló, mindig veled marad.

Elszámolsz vagy százig, de ez csak a kezdet,
hírét sem hallottad még a képleteknek.
Kiszámolhatsz bármit, az életet mégsem.
Tele lesz neked is meglepetéssel.

A felnőtt is téved, ettől se ijedj meg!
Van, hogy magányukban napokig töprengnek,
aztán nem mondanak sem igent, sem nemet,
te meg angolul is, mindkét feleletet.

Az első piros pontot cukrászdába visszük,
a tudásmorzsákat megünnepeljük!
Indul a szeptember, veled tarthatok?
Hátha pótórákat még én is kaphatok.

 Varázslatos 
nagyi

Nyár van, vagy karácsony,
nagymama  varázsol,
csiribít - csiribát,
sok apró kis csodát:
kötélből karikát,
kalapból kislibát,
seprőből paripát,
semmiből vacsorát.

Magokból palántát,
zöldszoknyás salátát,
gumókból dáliát,
tüskétlen a világ.
Betűkből verseket,
versekből könyveket,
könyvekből várakat,
könnyekből vágyakat.

Napsugárfonatot!
Tuskóból vonatot,
deszkából székeket,
díszletnek kék eget
garázsból  színpadot,
tapsvihart, jó nagyot,
felhőből királylányt,
hipp és hopp, szivárványt!

B. Mester Éva versei



28

Szerelem, Kövesd(d)!
  Szombat, reggel  7 óra. Ébreszt a te-

lefon, Szundi 5 perc, újra, Szundi, csak 
még öt perc! Szombaton ilyen korán? 
Próbálok lelket verni magamba. Most 
még az sem dob fel, hogy igazán tar-
talmas szórakozás  ígérkezik mára. Az 
ablakhoz támolygok, borús ég, sze-
merkélő eső. Remek! Úgy tudom mára 
szép időt ígértek. Még egy kis zsörtölő-
dés, morgás, aztán csomagok a kézbe, 
levánszorgunk a kocsihoz, néhány ru-
tin mozdulat, aztán irány Budapest.  Az 
autó halk moraját csak a rádióból szű-
rődő  hangfoszlányok törik meg.  „Kö-
nyörgöm, legalább valami zenét!” Most 
meg a férjem morog. Szépen indul a 
nap! Alig egy negyedórája haladunk 
az autópályán, mikor villogó fények 
tűnnek fel „Na, még ez is!” Kicsit meg-
nyugszunk, amikor látjuk, csak felújítás 
zajlik, azért terelnek el. „Hol járunk?”-
Próbálom tágabbra nyitni szemeimet. „ 
Ó, ez Kövesd! Kövesdet szeretem!” Éve-
ken keresztül  legalább nyaranta egy-
szer eljártunk ide a családdal fürödni!  
A Zsóry remek hely! Általában vonat-
tal érkeztünk, így a városból nem so-
kat láttunk, de a népviseleti ruhát vise-
lő, bicikliző nénik lenyűgöztek. Az igazi 
szerelem, már nemcsak a város iránt, a 
70-es évekre datálódik. Pontosan 1973! 
De jó is visszaemlékezni. Mosoly jele-
nik meg arcomon, férjem meg is kér-
dezi: – minek örülsz ennyire? – Semmi 
különös, csak eszembe jutott valami! 
Szememet újra lecsukom, de már nem 
alszom, hanem visszaidézem azt a má-
morosan szép hetet!

Előző évben érettségiztem, aztán ké-
pesítés nélkül dolgoztam egy általá-
nos iskolában. Jó szervezőképességű, 
olyan „minden lében kanál” lány vol-
tam, így aztán egy megyei továbbkép-
zésre nyugdíjas kolléganőm maga he-
lyett engem delegált. Mezőkövesd egy 
hét! Igen, ez kell nekem! Majd kiugrot-
tam a bőrömből! Nagyon jó lesz! Ami 
aztán ott rám várt, minden képzele-
temet felülmúlt! Sok új arc, jó progra-
mok, jó társaság,buli,buli,buli és…..sze-
relem! Már a megérkezés percei is kel-
lemesek voltak, hisz’ a középiskolai kol-
légium folyosóján nem más jött velem 
szembe, mint Zupkó igazgató úr. Előző 
évben ő volt az érettségi elnököm, és 
barátságos, segítő egyénisége kedves 
emlékeket hagyott bennem. A mai na-

pig jó szívvel gondolok Rá!
Az első napi program nagyon ru-

galmas volt, délelőtt 3 órás előadás jó 
hosszú szünetekkel, ebéd, szabadprog-
ram. A mi kis társaságunk gyorsan ki-
alakult közös ismerősök révén. Egyko-
ri osztálytársaim középiskolai tanárai 
és ismerőseik, úgy  4-5-en összetartot-
tunk. Nagyon előkelő társaságba kerül-
tem. Felnéztem rájuk, sok jó tanáccsal 
láttak el hivatás és az ÉLET dolgaival 
kapcsolatban egyaránt! Hálából ők pe-
dig élvezhették az előnyöket, amihez a 
„pimasz kis szőke” révén jutottak. Na-
gyobb adag a konyhán, esetleg repe-
ta a szakács fiútól, ráadás fagyi a stran-
don! És az extra: bejutni a Matyó Ró-
zsába  a Matyó-lagzi idején!  A „Szőké-
nek” nem került  semmibe. Egy mosoly, 
egy kihívó vagy éppen egy sejtelmes 
vagy szemérmes pillantás, és  a többi 
„lányos” praktika alkalomhoz illően. A 
„pimasz……” becenevet  egy udvarol-
ni próbáló, de az ismerkedésnek nem a 
számomra szimpatikus módját válasz-
tó fiatalembertől kaptam, aki pillana-
tok alatt megkapta beosztását! Ráadá-
sul a barátai előtt. A lányok a háttérben 
pukkadoztak a nevetéstől, de azért fi-
gyelmeztettek: „egy kicsit nagyon bá-
tor voltál!” Az igazsághoz azért az is 
hozzátartozik, hogy férfi kollégáim is 
gondoskodtak róla, hogy időnként za-
varba hozzanak! Annyira naiv voltam, 
kellett a tapasztalat. Jött is szépen!

Már az első délutáni strandolás első 
két órájában úgy rendesen megpirul-
tunk ketten, és elhatároztuk, nem vár-
juk meg a buszt. Sacival mezítláb, há-
tunkon vizes törölközővel elindultunk, 
gyalog haza. Alig mentünk pár tíz mé-
tert, megállt mellettünk egy Skoda:

– Hová lányok? - jött a kédés.
– Csak a városba – válaszoltam.
– Elvihetünk benneteket? – újabb 

kérdés.
– Hát, persze! – mondtam határozot-

tan.
Saci riadtan nézett rám, hisz’ ő már 

férjes asszony volt. „Ugyan, ne parázz 
már!” - mondtam neki, és a forgalmas 
3-as úton, gyorsan magammal húztam 
a hátsó ülésre. Jóképű sofőrünk gázt 
ad, belenéz a belső tükörbe és lazán ki-
jelenti: – nekem a szőke kell! Saci arcá-

ról azonnal eltűnik a friss nappír, a ke-
zemet olyan erősen szorítja, mintha el 
akarná törni. Egy „nyugi” pillantást ve-
tek rá, /különben is én vagyok a sző-
ke!/, aztán egy „csodálkozót” a tükör-
be. Kaján vigyor, élcelődő kérdések 
onnan, rövid, „állítsd le magad, apu-
kám” válaszok innen. Meglepett fickó 
ott, egyre érdeklődőbb csajszi itt! Saci 
remeg, próbálok metakommunikálni 
vele, de lehetetlen. 

A rövid út végére megtudtuk, edző-
táboroznak a közelben, csak a haver-
nak van egy kis dolga a városban. Bú-
csúzásnál sofőrünk megkérdezte nem 
lenne-e kedvünk este…..,Saci a kér-
dés végét sem várta meg, fejvesztve 
rohant a szobába. Szóval randiajánlat 
estére! Talán!/Úgysem jössz el!/ Sze-
rencsére ujdonsült barátnőm beleva-
ló, vígkedélyü csajszi volt, könnyű volt 
kiengesztelni. A többieknek már ne-
vetve mesélte el a „horrort”. Az ebédlő 
zengett a kacagástól vacsoránál, ami-
kor elmesélte, hogy abban a tíz perc-
ben már halálközeli állapotban is el-
képzelte magát. „Még hogy pimasz 
Szőke, ez egy őrült Szőke”!

Vacsora után sétálni indultunk. A 
főút forgalma lényegesen csendesebb, 
kellemes nyári este, gyönyörű nap-
lementével! Még mindig a délutáni 
stoppolás a téma, Saci azért szorosan 
mellettem, hirtelen elkapja a kezemet: 
-odanézz, a srác a kocsival! Tényleg Ő! 
Üdvözöljük egymást.

– Rád várok! – kérdőn néz rám.
– Sétálni megyünk, tarts velünk! 
– Velüünk! – Olyan döbbenet ül ki az 

arcára, hogy elmosolyodok.
– Persze, beszélgetni tudunk, nem?
– Persze, persze – motyogja, és elin-

dulunk. 
Feltérképezzük a helyeket, amelye-

ket feltétlenül meg kell néznünk a hé-
ten. Kis Jankó Bori emlékház, múzeum, 
a templom, és persze a Matyó Rózsa!

– Én ismerem a várost, szívesen se-
gítek – ajánlja fel  kísérőm. Elfogad-
juk. Közben ismerkedünk, már tudjuk 
egymás nevét! Mindketten sejtjük már, 
igaz a mondás: ne ítélj első látásra!

Mi még betérnénk egy üdítőre vala-
hová, de Ő elköszön. Tíz órakor ajtózá-
rás.
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– Jó éjt, holnap…? Még egy gyors 
puszit is kapok.

– Jó éjt, meglátjuk!

Nehezen jött álom a szememre, olyan 
hirtelen jött minden, többször átgon-
dolom az egészet. A másnap délelőtt 
is tele volt ábrándozással, várakozással. 
Vajon eljön! Észrevették a lányok is:     – 
Hallgatag vagy! – állapította meg Saci. – 
Gyere, számoljuk ki akáclevéllel eljön-e! 
Jön, nem jön, jön……jön.

– El fog jönni, ez már nem egy srác- 
mondta a tapasztalt asszony, Zsuzsa. 
Ez a tartózkodó magatartásod még kí-
váncsibbá tette, és úgy látom nem az a 
könnyen feladó típus!

És tényleg eljött. A szívem majd kiug-
rott a helyéről! Csak nyugi, semmi ér-
zelgősség, nyugtattam magam. Közös 
séta indul! Már azért lemaradoztunk a 
többiektől, megfogta a kezemet és én 
nem húztam el. A társaság tapintato-
san kicsit távolodott, csak Saci nézett 
időnként hátra, de már mosolyogva.

Aztán egy rohanó, nagy testű kutya 
megoldott mindent! Ijedtemben  Gé-
zához bújtam, és el is vesztem azon-
nal. Izmos karjaival előbb gyöngéden, 
aztán egyre erősebben szorított magá-
hoz,  forró, húsos ajkai szorosan tapad-

tak az enyémhez. Már közel éreztem 
magam az ájuláshoz! Megállt az idő! A 
felnőttkor első igazi „férficsókja”! Má-
mor, boldogság, gyönyörű nyári este! A 
csillagok a földig értek.

A lányok izgatottan vártak haza, de 
látták, ma nincs mese, ami ma történt 
az már csak rám tartozik. Zsuzsa azért 
annyit kérdezett: – rendben van min-
den?  – Igen – válaszoltam röviden. 
Összemosolyodtunk, és ők megállapí-
tották: szerelmes a mi „Szőkénk”!

Most már így telt minden nap! Edzés 
után találkozó és buli! Na, mit gondol-
nak ki siettetett, csinosítgatott legjob-
ban a talákozások előtt? Hát Saci! Tel-
jesen megváltozott a véleménye Gé-
záról. Az udvarias, figyelmes visel-
kedésével levette a lábáról a többie-
ket is!  Mint későbbi beszélgetéseink-
ből kiderült, meglepte, hogy találko-
zott egy olyan fiatal lánnyal, akivel el 
lehet több témában is csevegni, nem 
ajánlja fel magát azonnal, sőt van tar-
tása. A lány ezzel még vonzóbbá vált 
számára. Nemcsak a csajszit látta ben-
nem, hanem a lelkemet is óvta. Úgy tu-
dott megérinteni, rám nézni, hogy sza-
vak nélkül is értettem őt! Egy hétig ró-
zsaszín ködben éltem, és lubickoltam a 
boldogságban.

A búcsú-bulit egy borospincében 
tartottuk, ott már több srác is volt, ter-
mészetesen kisebb-nagyobb alkoho-
los befolyásoltság állapotában. Egyi-
kük oda is jött hozzám és elmondta, 
nagyon kiváncsiak voltak rám, mert 
nem ismertek rá haverjukra a héten. 
Nem ment velük „zülleni”, amikor ha-
zament  szótlanul lefeküdt. Ha kérdez-
ték, csak annyit mondott: – ti ezt úgy-
sem értenétek! Az este nagyon jól si-
került. Fájt a búcsú, de a cigány a fü-
lembe húzta a legszebb szerelmes nó-
tákat, a végén már a fiúk az asztal tete-
jén táncoltak. És ki mulatott a legjob-
ban? Hát persze, Saci!

Ennek a hétnek az emléke életem 
végéig elkísér. A sok hasznos tanácsot 
sem felejtettem el. Tudtuk, hogy a tá-
volság és egyéb körülmények miatt 
nem valószínű tartós kapcsolat.  Hogy 
beteljesedett-e a szerelmünk? Az már 
egy másik történet!

Valami melegséget érzek. Persze 
ez mindig így van, ha eszembe jut ez 
a történet, magyarázom magamnak. 
Vagy mégsem? Jé, kisütött a nap, és 
nemsokára megérkezünk Budapestre!

Veréb Katalin
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Hajdu Gábor

Nászcsók Káintól
VI. rész

Alig múlt el néhány hét, 
Leitner István úgy érezte, kez-
di érteni a molnárt. Ha valaki az 
első találkozás után, vagy az azt 
követő napokban azt mondja 
neki, na, ez is éppolyan ember, 

mint a korábbiak, talán elhitte volna. Elhitte volna, hiszen ben-
ne is ott motoszkált a kétkedés végig az úton hazafelé, hogy ez 
az ember vagy valamilyen különleges csodabogár a szakmában, 
vagy éppolyan gazember, mint akit másfél év kitartó munkájá-
val sikerült végül is eltávolítani innen. Mert Turner minden lehe-
tőséget megragadott, hogy maradhasson. Nyilván azért, mert 
neki ez aranybánya volt. Lehet, hogy olyan, mint Turner, csak 
sokkal okosabb, dörzsöltebb, gondolta akkor. De csak egy má-
sodpercig villant ez az eszébe, és elhessegette a gondolatot. Va-
lahogy úgy érezte, ezt az embert és Turnert egy világ választja el 
egymástól. Érvekkel nem tudta alátámasztani ezt az érzést, hi-
szen nem ismerte még Hollót, csak Turnert. Őt viszont már na-
gyon. Valójában nem is tudta, mi fogta meg őt, miért vált szim-
patikussá neki ez az ember. Talán a szótlansága? A céltudatos lé-
nyeglátása? A találó mondatai? Az, hogy soha sem blöffölt? És 
nem udvariaskodott. Ez egy lerobbant kóceráj, mondta a máso-
dik találkozásukkor. De ez sem volt bántó, inkább csak egy tár-
gyilagos vélemény. De mi együtt majd malmot csinálunk belőle.

Nyilván már korábban is tudta, hogy ő gépészmérnök. Arra 
számított talán, hogy segítek neki, gondolkodott Leitner Ist-
ván. Ez is lehetséges, de Holló Ferenc soha sem kérte a segítsé-
get. A múlt héten sem, amikor elújságolta, megvan a fő hajtó-
szíj. Turner lakásáról került elő. Sajnos a kisebb szíjakat már el-
adta és valóban cipőtalpnak. De megoldjuk, magyarázta Holló, 
méghozzá tűzoltó gurtnikkal. Már beszéltem is a parancsnokkal, 
hogy a kiselejtezett locsolótömlőket megveszem.

Már megkezdődött a munka is, Holló valahonnan embereket 
szerződtetett. Talán régi ismerőseit, vagy ki tudja kiket, de nem a 
faluból valókat. Egy gépészkovács is jött vele, meg egy bognár. 
Leitner István a gépház előtt beszélgetett el velük. Uram, nekem 
korábban fogalmam sem volt arról, hogy milyen egy malom be-
lülről, mondta a bognár. De megkeresett a Holló úr, és azt mond-
ta, úgy hallottam, maga a legjobb bognár a környéken. Elhihe-
ti mérnök úr, olyan volt ez nekem, mintha hájjal kenegették vol-
na a hátamat. Tényleg meg tudok csinálni néhány dolgot, de-
hogy én a legjobb... Szóval elhozott ide, és megmondta, mit kell 
megcsinálni. Először nem akartam elvállalni. Soha sem készítet-
tem én ilyen csöveket, meg a síkszita átalakításához ilyen léce-
ket. De rábeszélt, hogy meg tudom csinálni. És képzelje, sikerült. 
Megtudtam.

A jövő hét végén már megindulhatunk, bukkant elő valahon-
nan a molnár feje. Az új gépésszel az Otto-motor körül babrál-
tak. Jó, hogy találkozunk, állította meg Holló Leitner Istvánt. Fél-
rehúzta, a gépház bejárata elé. Azt hiszem, ezzel bajaink lesznek 
mérnök úr, bökött bütykös ujjával a kazán felé. Nem robbant ez 

még fel maguknak? Hát, húzta el a szót Leitner István, úgy tu-
dom, korábban is volt már vele baj. No, jó, váltott át másra a mol-
nár. Megcsinálunk egy próbafűtést, és akkor minden kiderül.

Leitner István megállt az úton a mészégető szomszédságá-
ban. Most, amit talán egy hónapja az első találkozáskor nem tett 
meg visszanézett a malomra. Úgy tűnik, valóban elindulnak a 
jövő hét végén. És megkezdődik számukra az új világ. Nekünk 
kegyetlenül jött ez az új világ, gondolta a mérnök. Talán még 
jóra fordulhat minden. Persze Anyát már nem lehet feltámasz-
tani. És az ő hozzátartozóit is kilakoltatták a “volksbundokkal” 
együtt. Pedig soha sem voltak azok. Talán a birtok miatt kerül-
tek fel a listára, ki tudja. És elvették a földosztásnál a Wieland csa-
lád földjeit. Odalett a major, a szeszgyár és az olajütő is. De sze-
rencsére a malom legalább megmaradt. És talán egyszer majd 
minden újjáépíthető. Lehet, hogy még a kastélyt is újjáépíthe-
tik egyszer.

Ha békében hagyják őket, és nem tekintik őket is bűnösnek, 
valamiért. De ez lehetetlen. Kinek a bűneiért lennének felelősek 
ők? És az Anyám és a húgom? És én miért lehetek felelős? Ha 
van bűnöm, az mindössze annyi, hogy elvettem azt a lányt, aki 
tetszett. Ezt elmondhatom mindenféle igazolóbizottság előtt. 
Mert most úgy hírlik, oda citálnak majd sokakat. Lehet, hogy en-
gem is, gondolta szorongva. Igaz, hogy amikor elvettem, papí-
ron még a környék leggazdagabb lányának számított a húgával 
együtt. De azt nyilván csak kevesen tudták, hogy ők egy tönkre-
ment birtok tulajdonosai.

Nem sokkal később, Frigyes és Guszti után ő is az igazoló-bi-
zottság elé került. Miután odakerült, el kellett adni az egész állat-
állományt és az utána következő években csaknem az egész ter-
ményt, hogy kifizethessék a legsürgősebb adósságaikat. Éppen 
csak vegetáltak. Hiába mondta el ezt az igazolóbizottság előtt, 
úgy néztek rá, mint egy gyilkosra. Én kérem, már akkor vettem 
át a vezetést, mondta elszoruló torokkal, amikor a szanálás kez-
dődött. Azt a munkát irányítottam. Én kérem nem politizáltam 
soha és embereknek sem ártottam.

És Turner, kérdezte gúnyosan az asztal mellett ülők egyike. Bo-
csánatot kérek, ha magát meglopják, mit tett volna? Ez nem tar-
tozik ide, förmedt rá a szemben ülő. Majd azt feszegette, való-
ban igaz-e, hogy visszautasította a volksbundba való belépést. 
És hogy ő, Leitner István nem lépett be, a példája nyomán nyolc, 
tíz család döntött úgy, hogy ők sem lépnek be. Én soha sem po-
litizáltam, bizonygatta újra. Talán meg kellett volna mondani, 
hogy valóban így volt. De nem fűlt hozzá a foga. Nem volt sem-
miféle politikai meggyőződés mögötte. Egyszerűen irtózott az 
egésztől. Úgy érezte, semmiféle közösséget nem akar vállalni a 
németekkel. A birodalommal. Hiszen az számára teljesen ide-
gen.

Majd meglátjuk, válaszolta kurtán, szinte foghegyről a közé-
pen ülő, hízásra hajlamos alak. Azóta senki sem szólt hozzá eb-
ben az ügyben.
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És most eszébe jutott az ezt megelőző földosztás Csengőd 
majorban. Az is egy megalázó esemény volt. Úgy darabolták 
szét a háromezer holdat, mintha egy elhasználódott ruhát tép-
nének szét. Ami mintagazdaság volt valaha és talán újra az lehe-
tett volna, végképp megszűnt. Nem tudja, mit kezdenek majd a 
volt cselédek és azok, akik megkapták a földet, a majorral, a tá-
gas istállókkal, a szeszgyárral és az olajütővel. No és nekik jutott 
a gépek többsége is. Azt is széthordták, persze csak az üzemké-
peseket, de azóta annak nagy része, elsősorban a traktorok, már 
tönkrement, ócskavassá vált. A szíve fájt, amint látta, hogy az új 
tulajdonosoknak fogalmuk sincs, hogyan is kezeljék, hogyan 
dolgozzanak vele.

Megkereste a jegyzőt, és azt hadarta, szívesen adnék taná-
csokat nekik, mit, hogyan csináljanak, ajánlkozott készsége-
sen. Azt is elmondanám nekik, mit csináljanak a többi értékkel. 
Nem vagyok ugyan képzett mezőgazda, de néhány év alatt sok 
mindent megtanultam. Nem tehetek magáért semmit, hárítot-
ta el az ajánlatát a jegyző. Nyilván fél valamiért. Valami olyas-
miért, amit el sem követett. Úgy tűnik, bűnös itt mindenki. De 
hát egy nemzet, egy nép nem lehet bűnös, gondolta a mér-
nök megdöbbenve. Még akkor sem lehet az, ha elveszítettünk 
egy olyan háborút, amit sem ő nem akart, sem az itt élő embe-
rek többsége nem akart. A háborút, fiam, soha sem a kis embe-
rek akarják és csinálják, mondta még gyerekkorában a nagyap-
ja. És mégis ők a történések vesztesei. Ők halnak meg a lövész-
árkokban, őket gyengíti le az éhség, darálja le a spanyolnátha, 
meg a válság, ami a háború után bekövetkezik.

És most az első világháború ilyen jellegű tapasztalásai után 
itt van az újabb vesztett háború a maga fizetnivalójával és a 
maga mohó győzteseivel. De ez most valahogy másféle vesz-
tes háború, mint az első volt. Úgy látszik, a történelem valóban 
nem ismétli meg önmagát.

Tudjuk jól, hogy Trianon szörnyű veszteségeit azóta sem 
tudta kiheverni ez a nemzet. Ezt az Európában példa nélkü-
li országcsonkítást. Az első után, mi jöhet most, gondolta to-
vább Leitner István. Kimennek-e vajon innen a megszálló szov-
jet csapatok, vagy berendezkednek, mint 1526 után a török bi-
rodalom.

Az egy másik korszak volt. A törökök a megszállás alatt sem 
tudták, vagy nem is akarták az embereket a saját képükre for-
málni. De a hódoltság nagyon is sokat jelentett a további fej-
lődés szempontjából. Mert lazábbá váltak, vagy elszakadtak a 
fejlett régiókhoz kötődő szálak. Itt az új határok mentén a há-
borúval voltak elfoglalva és kevesebben jutottak el az akkori 
kor híres egyetemeire. Kevesebben tanultak, és így nem hoz-
hatták haza azt a tudást, amit továbbadva itt is európai szín-
vonalúra fejlődhetett volna a gondolkodás. Ezáltal a kézmű-
ipar, az építészet és annyi minden más. Ez volt a török hódolt-
ság következménye és nyilván ehhez hasonló lesz a szovje-
té is, ha itt maradnak. Ha viszont elmennek, akkor talán iga-
za lesz Bártfay Zoltánnak, aki a szárszói tanácskozásra hivatko-
zott. Hogy többpártrendszer és valamilyen demokratikus köz-
társasági államforma váltja fel a késői feudalizmust Magyaror-
szágon. Talán valami olyasféle, mint ami Franciaországban ki-
alakult. Zoltán lelkes híve volt a francia gondolkodásnak. Sze-
rinte Párizs a világ közepe, és arra kell igazán odafigyelni, ami 
ott történik. Bár ebben a háborúban Párizs is német megszál-
lás alatt volt, nem tudta, Zoltán hogyan vélekedik most, gon-
dolta elábrándozva István.

Majd ahogy továbbhaladt az úton, belerúgott egy kavicsba, 
ami valahonnan az ösvényre gurult. A kavics továbbperdült és 

megállapodott a fűben. Ha kimennek az oroszok, gondolta re-
ménykedve István, akkor velünk is rendbe jöhet minden. A ma-
lom jó bázis lehet, amire építeni lehet. Megpróbálunk majd új 
területeket meghódítani. Csak gondolkodni kell, és figyelni 
arra, milyen lehetőség nyílik. Most például valamit lehetne kez-
deni azzal a néhány géppel, ami megmaradt, mert senkinek se 
kellett. Otthagyni kár, hiszen az is érték. Majd meglátjuk, gon-
dolta felvillanyozódva, ahogy tovahaladt. Előtte feltűntek a le-
égett kastély kormos falai. Mögöttük a hatalmasra nőtt, zöldel-
lő fák. Nem tudta miért, valami nyugalom és elszánt tenni vá-
gyás szállta meg. Fiatal vagyok és erős, gondolta. És talán ötle-
tem is lesz annyi, hogy valami komolyabbat csináljak, Ez a gon-
dolat foglalkoztatta, amíg a kerítés nyitott kapujához árt.

*
Egy év telt el. Újra nyár lett, aratással, csépléssel és újabb 

gondokkal. Holló egy percre megállt a gépház bejáratánál, 
az épület gerince fölé magasló eperfa közelében. Türelmet-
lenül vakargatta gyérülő haját. Ez a rohadt mágnes, dörmög-
te dühösen. Emiatt kell naponta négyszer-ötször is leállnunk. 
Körbe szemlélődött, mint aki vár valakit. Már rég elküldte az 
inast a faluba, de még mindig nem jön. Bámult kis ideig a falu 
felé, majd az istálló és a ház felé kapta a tekintetét, ahonnan 
egyenletes szekerce csattogások hangzottak, az ács ezek sze-
rint már csinálja. Ott volt előtte a Hoffer traktor a fa árnyékába 
állítva. Először a nagy, gúla alakú körmökkel teletűzdelt kere-
kekre, azután az ülésre, majd a motorra tévedt a tekintete. Két 
traktort, két vetőgépet, meg egy aratógépet hoztak el nem-
rég Csengődpusztáról és az egyik traktort ide állították. Hadd 
maradjon itt néhány hétig, kérte Leitner István. Ennyi maradt 
meg Wielandéknak Csengőd majorból a földosztás után. Mi-
lyen hosszú időbe telt, amíg ezeket elhozhatták onnan. Két 
rossz traktor és ezek a semmire se jó gépek. Pedig már min-
dent széthordták és tönkre is ment azóta, bosszankodott a 
mérnök. Hát, ha nem értenek hozzá, vélekedett akkor Holló.

A molnár kis ideig nézte a tönkrement Hoffer traktort. Ezt 
akarja Leitner István elsőként kijavítani és azután eladni. De 
vajon találnak-e rá vevőt? Ki vesz ma traktort, vető-, vagy ara-
tógépet? Azok a kilenc-tízholdas gazdák, akik a földosztás-
nál ennyit kaptak, azok bizonyosan nem. Ők a szántást, a ve-
tést, meg az aratást kézi erővel oldják meg, aligha használnak 
gépeket. Lehet, hogy hiába javítják ki, a gép rajtuk marad. Ez 
azonban már Leitner István gondja.

Ahogy a traktor napsütötte részén föl-le járt a tekintete, egy-
szerre csak a félárnyékban megpillantotta az indító mágnest. 
Izgatottan közelebb ment. Hiszen ez a patkó, meg a tekercse 
hasonlít az Otto-motor mágneséhez! A feladat mindkettőnél 
ugyanaz! A kezével megtapogatta a fémtestet, mintha nem 
hinné, hogy ott van. Mihály, üvöltött be a nyitott ajtón. Jöjjön 
csak! A hangra egy sovány, olajos ruhájú ember torpant meg 
mellette. Nézze csak, mutatott a molnár a traktor egy pontjára. 
Ez megfelelne? A gépész körbejárta a gépet, mintha az egé-
szet szemrevételezné. Majd megtorpant a mágnes előtt. Tudja 
a fene, bökte ki határozatlanul. Közel hajolt és hosszan nézte a 
nagy, román stílusú templom ablakaihoz hasonló vasrészt és 
a belső tekercset. Hát ez a vasmag, meg a mágnes talán egy-
forma eres. Két oldalt ez a rugós bütyök is talán jó. Tetszik lát-
ni, ami újra és újra beakad a forgó tengelybe. Így szakad meg 
az áramkör. Vagy így indul… Hát főmolnár úr, én nem tudom, 
hogy mégis jó-e, vallotta meg restelkedve a gépész. Hasonlít, 
hasonlít, de azért nem biztos, hogy jó.

(Folytatás a következő számban)
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Szűkebb lakóhelyünk, a Bükkalja kis-
térsége rendkívül színes nem csak lakói-
nak hímzéskultúrája, népviselete (Mező-
kövesd, Szentistván, Tard) de természe-
ti képződményei révén is, ezért erről a 
sokszínű, változatos vidékről nehéz írni. 
Én azért megpróbálom! A nagyvilág szá-
mára a terület népművészete nagyon is-
mert, hiszen a matyó népi hímzés a kul-
turális világörökség része lett, de gaz-
dag természeti képződményei is megér-
demlik, hogy a kultúrvilág megismerje!

Többek között ezzel a céllal találkoz-
tak július 16-án Kácson a Kaptárkő el-
nevezést viselő és egyéb kulturális 
szerveződések képviselői, így: Guczi 
István, Szomolya polgármestere az ön-
kormányzat több tagjával, Póczik Móni-
ka, a Kaptárkő Természetvédelmi és Kul-
turális Egyesület képviselője, Hatvani 
Gábor, a kácsi Kaptárkő Vendégház tu-
lajdonosa, Dr. Pázmándy László, a Kap-
tárkő periodika felelős kiadója és több 
írója, Kiss Mátyás, népi iparművész, a 
Matyóföldi Alkotók és Művészetpárto-
lók Egyesülete elnöke tagtársaival, Dr. 
Kapusi Imre, a kácsi Magánarborétum 
létrehozója és tulajdonosa, Boros Tibor, 
független fafaragó.

Sajnos, én keveset tudtam eddig a 
kaptárkövekről, de most nekiláttam a 
szakirodalom tanulmányozásának. A 
„KAPTÁRKÖVEK FÖLDJE Tájművelés és 
Természetvédelem a Bükkalján” című, 
a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága ál-
tal kiadott nagyszerű könyv van segít-
ségemre az alapvető (néha magasfokú, 
számomra nehezen érthető) ismere-
tek elsajátításában. Ebből a könyv-
ből tudom – elképzelni se mertem ezt 
a számot – hogy a Bükkalján össze-
sen nyolcvankettő a fülkés sziklák szá-
ma, közülük tizenhárom fülkés szikla, 
benne százharminckét fülkével magá-
ban  Szomolyán található. Teljesen ért-
hető Szomolya lépése, mellyel ezeket a 
természeti képződményeket levédte, s 
a könyvből tudható, hogy belőlük száz-
tizenhét fülke országos jelentőségű ter-
mészetvédelmi területté van nyilvánít-
va – természetvédelmi oltalom alatt áll, 
s hungarikumot képvisel.

Megbeszélésünk célja, hogy részvéte-
lünkkel bővítsük, ismertté tegyük az ér-

KAPTÁRKÖVEK tanácskozás 
Bükkalja természeti és kulturális értékeiről

téktárat, benne a „jeles köveket”, a „kő-
kultúrát”, olyan túravonalak kerülje-
nek kiépítésre és túrák megszervezésre, 
melyek segítségével minél több ember 
megismerkedhet ezen kőkultúrákkal, s 
talán egyszer fény derül ezek létrejötté-
nek tudományos magyarázatára is.

A fülkés sziklákat a szomolyai la-
kosok nevezték kaptárköveknek, 
Eger környékén vakablakos kövek-
nek, máshol köpüsköveknek, Ördög-
toronynak, Nagybábaszéknek, Nyer-
gesnek, Hegyeskőnek, Kecskekőnek, 
Ablakoskőnek, Királyszékének, Kősár-
kánynak mondják, de legelterjedtebb 
a kaptárkő elnevezés. A fülkés sziklák 
kis csoportja fellelhető a Pilis és a Bu-
dai-hegység területén is, de leggazda-
gabb előfordulásuk Eger környékén, a 
Bükkalján található.

A kaptárkövek rendeltetésével kap-
csolatban számos feltevés, elmélet szü-
letett. Bartalos Gyula szerint síremlékek 
voltak, az elhunytak hamvait tartalma-
zó urnákat rejtették a fülkébe. Klein Gás-
pár a vakablakoknak bálványtartó, áldo-
zat-bemutató rendeltetést valószínűsít, 
honfoglalás-korinak tartotta. A szikla-
méhészeti rendeltetés képviselője Saád 
Andor volt, aki Korek József régésszel né-

hány ásatást is végzett, de az ásatások 
egyik feltevést sem igazolták!

A   KAPTÁRKÖVEK FÖLDJE kihangsú-
lyozza, hogy a Bükkaljára leginkább két 
jelző illik: sokrétű és rejtőzködő – emel-
lett különös és egyedi. „A Bükkalja... min-
dig kívül állt a történelem sodorvonalán. 
Ezt a kívülállást, ezt a rejteki életformát e 
táj szemlélődést serkentő volta segítet-
te elő. A Bükkalja annyira észrevehetet-
len, hogy még a magyar népi kultúra ré-
giói közt sem szerepel.”

Rendezvényünkkel ezt a rejtőzködést 
szeretnénk megszüntetni, a csodálatos 
tájat komplexitásával közismertté ten-
ni, ennek érdekében a jelenlévők elha-
tározták tudományos és ismeretterjesz-
tő előadás megszervezését a szomolyai 
kaptárkövekről és kőkultúráról.

Megbeszélésünk másik célja egyez-
ségkötés a Kaptárkövek folyóirat és a 
Kaptárkő Természetvédelmi és Kultu-
rális Egyesület között, melynek értel-
mében a folyóirat minden számában 
egy oldalt biztosít az Egyesület számá-
ra programok közlésére és a szervezé-
sek élményeinek leírására. Periodikánk 
ezzel a tájékoztatóval is szeretne tenni a 
cél érdekében.

Dr. Szedresi István

A résztvevők Kács nevezetességeivel is megismerkedtek.
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Sorra születtek nagyapám, Hajdu Ráfis 
Gáspár gyermekei: 

• 1885-ben Gáspár nevű fia, aki 11 
éves korában meghalt.

• 1986-ban Anna, akinek férje Lanszki 
János és 10 gyermekük született.

• 1988-ban András nevű fia, akinek fel-
sége Fűtő Borbála és 8 gyermekük szü-
letett.

• 1892-ben József nevű fia, aki Lőcsén, 
majd Gyöngyösön 8 gimnáziumot vég-
zett. Ezt követően a Kolozsvári Magyar 
Királyi Ferenc József Tudományegyetem 
Orvos karának tanulója lett.  (Innét ment 
ki 1915 tavaszán a frontra, ahol 4 hónapi 
szolgálat után hősi halált halt.)

• 1896-ban Gáspár nevű fia, akinek fe-
lesége Barczi Mária és 6 gyermekük szü-
letett.

• 1900-ban Mária nevű lánya, aki 
Grácban szerzetesnővér lett és Sopron-
ban Kisded-óvónői oklevelet szerzett.

• 1902-ben János nevű fia, akinek első 
feleségétől Márton Borbálától 3, máso-
dik feleségétől Vámos Margittól 2 gyer-
meke született. 

 

 1906-ban nagyapám, alapítója és ve-
zetőségi tagja lett a Mezőkövesdi Érté-
kesítési és Fogyasztási „Hangya” Szövet-
kezetnek. 

 1907-ben a 25 legnagyobb adófize-
tők között (az utolsó előtti helyen) beke-
rült a Mezőkövesdi Képviselőtestületbe. 
Ez évben az András nevű fia házasságot 
kötött Fűtő Borbálával, de továbbra is az 
apja által irányított nagy családi közös-
ségben dolgozott. 

 1909-ben alapító tagja lett a Mező-
kövesdi Népbank Részvénytársaságnak. 
Mindezek közben nagyapám 82 holdra 
növelte gazdaságát.

 1912-ben Szőlőföldjén terméskő fa-
lazatú, deszkamennyezetű, cserépte-
tős, díszes tornácú „kunyhót” építtetett, 
amelyet a régi kisházuk bútoraival ren-
dezett be. 

 1914-ben pálinkafőző rézüstjeit hadi 
célra beönteni elvették. Pálinkafőző te-
vékenysége ekkortól végleg megszűnt. 

Nagyapám 
emléke

(A berendezés hűtő kádját és a pálinka 
gyűjtő faedényét ma is őrzöm a Gépmú-
zeumban.) 

 1915-ben exhumáltatta hősi halott fia 
holttestét és Lengyelországból hazaho-
zatta.

 1917-ben Mária nevű lánya, a fronton 
meghalt vőlegényjelöltje elvesztésével 
Servita szerzetesrendbe lépett.

 1918-ban János nevű fia és a gazda-
ságukban dolgozó Pietro nevű olasz ha-
difogoly, az akkoriban Európa szerte sok 
halált okozó, úgynevezett spanyolnát-
ha betegségbe esett. Mindenkitől elkü-
lönítve a kamrában az ajtó feletti kis ab-
lakon nyújtottak be élelmet nekik. Fel-
gyógyultak, de apám egész életre csök-
kent munkaképességű szívbeteg ma-
radt. Ugyanez évben Gáspár nevű fia há-
zasságot kötött Barczi Máriával, de to-
vábbra is édesapja irányításával a nagy 
családi gazdaságban dolgozott. 

 1919-ben a községünket megszálló 
román hadsereg rekvirálása elől lovai-
kat, teheneiket a Domíniumi nádasok-
ban rejtették el. Az itthon hagyott lovuk 
patájába szöget ütöttek, így sántaként 
nem vitték el. Ezt követően András nevű 
fia, aki a négyéves katonai szolgálatát 
szerencsésen egészségbe túlélte, kikér-
te szülői jussát és felesége házához köl-
tözött, kilépett a szülői közös gazdálko-
dásból. Apja a föld jussával együtt, tel-
jes felszereléssel kocsit, két lovat, vető-
gépet, ekét, boronát adott neki. 

 1924-ben János nevű fia házasságot 
kötött Márton Borbálával. Nagyapám, 
nagyanyámmal az első szobában lakott. 
Itt semmiféle fűtés nem volt. Nagyapám 
esténként vászonkendőbe takart, kály-
hán melegített vörös téglát vitt ágyába. 
A két fiatalasszony, az idősebb két gyer-
mekével a nagyszobát és a kamrát birto-
kolták, a két fiatalember pedig az istál-
lóban hált. 

 1927-ben nagyapám a Gáspár nevű 
fia részére megvásárolta a kertje végé-
hez érő, Eötvös utcára nyíló kertet, ame-
lyen egy régi tüzelős-ólból átalakított 
nádas ház, és egy magházépület volt. 
Ide költözött családjával fia Gáspár, aki 

továbbra is apja közös gazdaságában 
dolgozott. 

 1930-ban fia Gáspár kikérte szülői 
örökségét és kilépett a közös gazdaság-
ból. Apja a föld jussán kívül kocsit, tel-
jes felszereléssel két lovat, ekét- boro-
nát adott neki. Ettől kezdve nagyapám, 
apámmal gazdálkodva külső munkaerő-
re szorult. Éveken át szerződéses, éves 
cseléd „szóga” volt nálunk Viszneki Pesta 
bátyám, majd Berecz Mátyás, aki később 
mezőőr „kerűlő” volt a Farmosi határban. 
Megcsappant birtokuk az apám örök-
ségén kívül, Mária szerzetesnő öt hold-
ja, és a nagyapámnak élvezeti jogon be-
tartott négy holddal együtt összesen 33 
holdat tett ki.

 1936 január 4-én tüdőbetegségben 
meghalt édesanyám Márton Borbála. 
Egyik nővérem a Borbála, és én is tüdő-
fertőzöttek lettünk. A Zöldkeresztes li-
gába röntgen besugárzásra jártunk. Én 
mindig eleven, csínytevő, mozgékony, 
de sovány, sápadt, vézna gyermek vol-
tam. Apám idegesen többször mondta: 
Nem lesz ebből a „zöld Marciból” semmi, 
és könnyen járt a keze. Nagyapám ilyen-
kor mindig pártomat fogta, hozzá me-
nekültem. Ne bántsd má’! Ebből lesz az 
ember, majd meglátjátok, mondta több-
ször is.

 1937-ben apám újra nősült. Fele-
sége Vámos Margit 18 évesen vállal-
ta a három árva felnevelését és köz-
ben két gyermeke is született. Nagy-
apám ez időtől már csak a szőlejét mű-
velte. Ugyanekkor egyházközségi testü-
leti és iskolaszéki tag is volt.  Elemi isko-
lai vizsgáimon ott ült a vizsgáztatók kö-
zött a pódiumon. Keményen elvárta tő-
lem, hogy ne hozzak rá a szégyent a vizs-
gán. Ő mindig talált a ház körül is mun-
kát. Favödröt csinált, hordókat fenekelt, 
még dongát is cserélt.  Vonópadon „fa-
jankón” ülve szerszámnyeleket és szék-
lábakat faragott. Ezekhez minden szer-
száma megvolt. A gallyfákat tüzelés-
hez aprítva, kötegelve rakta fel az eresz 
alatt. Télen vesszőseprűt, cirokseprűt kö-
tött, takarmányos kosarakat font és köz-
ben szinte mindig énekelt, vagy dudorá-
szott. Durva szó, káromkodás nem jött 
ki a szájából. Számomra kopott négyágú 
vasvillába kisebb nyelet tett, fafogú kis-
gereblyét és kisebb féle szérűseprőt csi-
nált. Feladatom volt e szerszámokkal a 
szérűn a kazlak környékét rendbe tarta-
ni. Így tanított a rendre és a munkára, és 
én a famunka művelését és szeretetét is 
ellestem tőle. 

Előző számunkban kezdtük 
el a szerző nagyapjának, Hajdu 
Ráfis Gáspárnak, a kiváló me-
zőkövesdi gazdának élettörté-
netét, amit most tovább folyta-
tunk. Olvassák érdeklődéssel!

(Folytatás a 34. oldalon)
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 Előttem van gyermekkoromból, hogy 
nagyapám téli estéken padkán ülve, há-
tát a meleg búbos kemencének támaszt-
va gyermekkori, fiatalkori élményeiről 
mesél. Mondja, hogy pendelyes gyer-
mekként, iskolás gyerekekkel együtt lát-
ta az első vasúti gőzmozdony megjele-
nését, a Kövesdi vasútállomáson. Vagy, 
hogy tizenévesként részt vett abban 
a parasztlegényekből szervezett lovas 
bandériumban, amely Ferenc József ki-
rályt fogadta egy Kövesd környéki had-
gyakorlat alkalmával. Vagy, ahogy vas-
tag összefűzött öreg könyvéből a szen-
tek életéről olvas fel nekünk. Vagy estén-
ként a családdal együtt adventi, karácso-
nyi, nagyböjti, húsvéti énekeket énekel-
tünk. Nagyböjtben minden este együtt 
elimádkoztuk a fájdalmas szent olvasót. 
Nem engedett addig lefeküdni, míg a 
padka végén, a falon levő Veronika ken-
dős Krisztus képet meg nem csókoljuk 
és a szentelt vízből keresztet nem ve-
tettünk magunkra. Nagyobb gyermek-
ként délben, ha otthon, ha határban vol-
tunk és bármit csináltunk, meg kellett 
állnunk, ha a harangszót meghallottuk. 
Kalapot levéve el kellett mondanunk az 
Úrangyala imádságot. Egyik alkalommal 
nem reagáltam így a harangszóra. Nagy-
apám szólt: Nem hallod, hogy harangoz-
nak? Az annak a dolga, vágtam rá legé-
nyesen. Kaptam is a fejemre olyan ba-
rackot, hogy többé ilyen válasz nálam 
nem fordult elő. A sok szép és jó mel-
lett, így nevelt engem az én nagyapám! 
Mindig nagy szeretettel és türelemmel 
volt a vele együtt élő unokáihoz. Gyak-
ran eszembe jut, ahogy a padkán ült és 
oda szólt neki a három év körüli Margit 
húgom: „tyüfüljék nó!” És nagyapám fü-
tyülésére, csípőre tett kézzel illegette 
magát.

 Minden hónap első vasárnapján, 
nagyapám szobájában gyűltek össze, a 
környékbeli férfiakból álló, Szentolvasó 
Társulat tagjai. Az ajtón kívül hallgatva ta-
nultam meg a bevezető éneküket: Áldj 
meg minket Jézus, kik itt egybe gyűltünk. 
A Te áldásodban kérünk, legyen részünk. 
Ajándékaidat közöld bőven vélünk. Áldj 
meg minket Atya Isten, áldj meg minket 
Fiú Isten, áldj meg Szentlélek Úr Isten. Há-
rom személyben egy Isten. 

 Apám gyengélkedése miatt a 30-as 
évek vége felé földjének egy részét feles 
művelésre kiadta.  Ősszel eladta két idő-
sebb lovát, helyébe két egyéves Gidra és 
Kocér nevű csikót vásárolt és ezeket a tél 

folyamán igázásra betanította. Részükre 
kisebb féle sárhányós lőcsös-kocsit vásá-
rolt. Feltette rá a karos ülést, e kocsi és a 
két eleven csikó hajtása volt talán egyik 
legnagyobb öröme életében. 

 Én hamar belenőttem a paraszti mun-
kákba. Tizenkettedik éves voltam, mikor 
apám kivitt az istállóba hálni. (Ott a lovak, 
tehenek között élve, jól éreztem magam 
20 éves koromig.) Gyermekként örültem, 
ha a kocsin apám mellett ülve, kezem-
be adta a gyeplőszárat. A harminchárom 
hold földünk 29 darabban volt Mezőkö-
vesd határának szinte minden irányá-
ban, és így sokat kocsikáztunk. 

 1943-ban nagyapám rábeszélte apá-
mat, adja el ezt a két fiatal hevesvérű lo-
vát, mert egyszer elszaladhatnak kezé-
ből és magát is, kocsit is tönkretehetik. 
Apám, ha nehezen is, de szót fogadott. 
Így vettük meg a Murányi rokonságunk-
ból egy jól ismert, erős, nyugodt termé-
szetű idősebb Csillag nevű lovat. Ezt már 
apai felügyelet nélkül is hajthattam.  Ha-
mar megtanultam és megszerettem a 
paraszti munka minden csínja-bínját.  

 1944-ben búzavetésünket részes ara-
tókkal arattattuk le. Nagy búzatermés 
volt ez évben. Bori nővéremmel 130 ke-
reszt búzát hordtam be az udvarunk-
ra. Egy kocsi fordulóra 4-5 kereszt bú-
zát raktunk fel. (Egy keresztben 18 kéve 
van.) Tizennegyedik évesen én raktam 
meg búzakévékkel a kocsit, hajtottam a 
lovat. (Kétszer fel is dűltünk a magas ra-
kománnyal.) Itthon én raktam azt ma-
gas körte alakú asztagba, két szakaszba. 
Nagyapám az istálló előtti lócán ülve fi-
gyelte, és irányította munkámat. Kaszál-
ni is ez évben tanított meg nagyapám, 
egy takarmánynak zölden levágandó 
zabvetésben. Azt a kaszát adta kezem-
be, amellyel fiatalkorában őt is tanítot-
ta az apja. Ekkor belevéste monogramját 
és az 1875 évszámot. Mellé én is bevés-
tem H R J 1944. (Ez a kasza most is meg-
van nekem.)

 1944-ben a búzánk ki cséplése üzem-
anyaghiány miatt szeptember végén tör-
tént meg. Félig voltunk a csépléssel, mi-
kor este a cséplésben résztvevőkkel az 
udvaron hosszú asztal mellett vacsoráz-

(Folytatás a 33. oldalról)
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tunk. Ekkor egy szovjet repülőgép ejtőernyőn lógó világítótes-
teket (sztalin-gyertyát) dobott le Mezőkövesd fölé. Meg vol-
tunk rémülve a tűzveszélytől. A „Meleg-oldalon” Mézesék ud-
varán akkor ez nagy tüzet is okozott. Pár nap múlva szemtanú-
ja voltam, egyik nap úgy dél körül, egy orosz repülőgép gyújtó 
bombát dobott Gazsi bátyám udvarára a két nagy szalmakazal 
közé és lángba borította azt. 

 Ez őszön felerészt sem tudtuk betakarítani kukoricatermé-
sünket. A Szomolyai út melletti földünkről a takarmányrépát is 
nehezen tudtam lovas kocsival behordani, a sok katonai jármű 
miatt, amelyekről lőszereket pakoltak le az út két oldalán levő 
szántóföldekre. A szovjet hadsereg elérte a Tisza vonalát. Az 
ágyúdörgések már ide hallatszottak. Itt volt a búzavetésének 
ideje, az emberek már nem mertek, főleg a déli fekvésű földek-
re kimenni. Nagyapámmal kimentünk a közeli Bo gácsi út men-
ti földünkre. A 80. éves nagyapám a szántatlan földre először 
„alávetett”, majd én a 14. éves unokája egy lóval felszántottam 
a földet, amit nagyapám újra bevetett én meg beboronáltam. 
Késő estére befejeztük a fél-gyalog föld bevetését. Közel hoz-
zánk a távvezeték trafóállomását őrző németkatona meg-meg 
bámulta szorgalmunkat. Másnap nagyapám, már nem mert 
velem szántani, vetni, eljönni. Így a velem egykorú Sipeki Pis-
tával mentem ki a Bosnyák határszélen levő földünkre. Fel is 
szántottuk, de másnap már nem mertünk kimenni, bevetni, 
mert sok lövöldözést hallottunk a bogácsi erdők felől. (Állító-
lag partizánokra vadásztak.) 

 A front átvonulásának általam átélt szörnyűségeiről nem 
akarok itt írni, csak annyit, hogy október 29-én már községünk 
területén robbantak a bombák és a lövedékek. Apámnak félel-
mében szívbetegségben lévén, elindult az orrvérzése miköz-
ben minket féltve, hogy az asztal alá, vagy a sarokba bújjunk, 
ha netán házunk ránk szakadna. Az idős apja, a fiatal felesége 
és öt gyermeke szemeláttára, kisszéken ülve, éjfélre az összes 
vére kifolyt. Négy nap múlva tudtuk csak eltemettetni. Az ud-
varra kitett testét a pap csak házunk ajtajában állva tudta be-
szentelni. Koporsóját sem tudta senki kikísérni, a felettünk for-
gó géppuskázó repülőgépektől. 

 1945 tavaszán szántani, vetni, ültetni akartunk. Lovunkat és 
a másokét is elvitték az oroszok. Ha a télen befogtunk egy-egy 
kóborló sérült lovat és feljavítottuk, újból elvitték. Nagyapám 
jármot, tézslát csináltatott és Edőcs Mátyás szomszéddal két 
idős tehenet összefogva szántottunk. Így vetettünk árpát, ül-
tettünk kukoricát és krumplit, egy-egy darab földünkbe.

 1946 tavaszán Borbála nővérem, aki eddig legnagyobb se-
gítségemre volta paraszti munkákban férjhez ment Sebe Ist-
vánhoz és elköltözött tőlünk. Én makacsul igyekeztem nevelő-
anyámmal együtt továbbra is földünket megművelni, tehene-
inket ellátni. Ősszel téli gazdaképző iskolába iratkoztam, mert 
nagyapámhoz méltó, gazdálkodó, földműves ember szerettem 
volna lenni. 

 1947-ben Mária nővérem eljegyezte magát Gáspár Márton-
nal, akinek ekkor már két lova volt és így sokat segített gazda-
ságunkban. Az esküvőjük október 20-án volt. Lakásul szülői há-
zunk első szobáját kapták. 

 1948 kora tavaszán elhatároztuk, hogy összefogva testvérei-
vel közösen műveljük meg mindkét család földjét. Nagy lendü-
lettel így is történt. Szeptember végén Márton sógor lovas ko-
csijával szőlőnkben szüretelni voltunk. Délután kaptuk a hírt, 
hogy otthon nagyapánkat súlyos baleset érte. Abbahagyva a 
szüretelést, vágtattunk haza.  Az történt, hogy a 84 éves nagy-

apám egy 250 literes hordót vitt volna le egyedül a pincébe. 
Félúton, a lépcsőkön a hordó hanyatt lökte és átgurult rajta. Ek-
kor teste erősen sérült, egyik lába felzsugorodott és többé már 
járni nem tudott.  

 1949 tavaszán nagy reménységgel álltunk a mezőgazdasá-
gi munkához. Szép termés ígérkezett. Az aratás után azonban 
megváltozott minden. Az új államvezetés csépléskor közvet-
len a gép farától, szinte minden terményünket elvett közélel-
mezési célra. A földes gazdákra bevezették a kötelező beszol-
gáltatást; tej, tojás, zsír, hús termékekre. Megkezdték a terme-
lőszövetkezeti csoportok (Tszcs) szervezését. A kolhozosítás 
réme terült a parasztságra. Mondom az ágyban fekvő nagy-
apámnak: Így nincs értelme itthon dolgoznom, ha mindenből 
kifosztanak. Elmegyek városra, gyárban dolgozni. Téged fiam 
oda nem engednek be, mondja nagyapám. Miért - Kérdem én? 
Mert a csizmád patkójától szikrát vethet a beton és felrobban-
hat a gyár, mondja nagyapám. 

 Szeptember közepén mégis úgy határoztam, elmegyek 
dolgozni itthonról. Búcsúzáskor nagyapám könnyek között 
mondta: Hát el mégy fiam, nem akarod apáid földjét művel-
ni, a magad gazdája lenni? Nincstelen bérmunkás akarsz len-
ni? -  És hát elmentem! 

 1951 nyarán, Budapesten, a Teherfuvar Nemzeti Vállalatnál 
segédmunkásként, autószerelők mellett dolgoztam. Levélben 
kaptam a hírt: Nagyon beteg nagyapád, ha még látni akarod 
sürgősen gyere haza. Hazajöttem. Még megismert, szót tud-
tunk váltani. Megborotváltam, megcsókoltam az arcát és szép 
csendben eltávozott az élők sorából. (Ma is megkönnyezem, 
mikor e sorokat írom.)

Hajdu Ráfis János
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Kedves elsőosztályosok! Ez az iromány csak nektek szól. 
Tudom, ti még igazán nem tudtok olvasni, de remélem apu 
vagy anyu elolvassa nektek. A fotós bácsi a tanévnyitó ün-
nepség után adta ide nekem ezt a képet, amin többen is raj-
ta vagytok. Sokáig néztem, s arra gondoltam önző módon, 
hogy valamikor én is voltam ilyen kisgyerek. Már nekem is 
hihetetlen, de őrzök róla egy majdnem hasonló fényképet, 
ami mára persze megsárgult, s hát az akkori öltözetünk is 
elárulja (nem a mai divatnak megfelelő), hogy nagyon ré-
gen készült.

Én 1953-ban voltam elsőosztályos, akkor még aputok és 
anyutok is csupán tervezve volt, csak a nagyi meg a papi 
élt. Egy olyan osztályteremben kezdtem a tanulást, ahol 
egy szénnel fűtött hatalmas vaskályha adta a meleget, s 
ahol minden tanítási napot énekkel kezdtünk. Máig tu-
dom a szövegét, pedig elég csacska dalocska volt. (Énekel-
ni már nem vállalnám.) „itt az idő pajtás, / munkába kell áll-
ni. / Jó tanulásunkkal, / építővé válni! / Jó tanulás, ez a mun-
kánk / áll a nemes verseny. / Minden gyerek jobban tanul, / 
nem marad el egy sem!” Ezt fújtuk Csiszár Kati tanító néni-
vel egyetemben.

Abban az évben halt meg Sztálin. Ti nem tudjátok, ezért el-
árulom, hogy egy nagy bajuszú, igen gonosz ember volt. De 
ezt csak később tudtuk meg, mármint hogy gonosz volt. El-
sőosztályos korunkban jótevőnkként, sőt apánkként kellett 
tisztelni, pedig nem is volt magyar. Igaz volt egy másik apánk 
is, ő talán magyar volt, mindenesetre kicsi és kopasz. Rákosi 
nevezetű volt az az illető, akkor a vezérünk, mármint a ma-
gyar nép vezére. Róla is jókat tanultunk akkor, később róla 
is kiderült, hogy nagy gazember és zsarnok volt ez a pöttöm 
ember. Én mondom nektek: óvakodjatok a törpéktől!

Mi a magunk módján, ébredező értelemmel kezdtünk 
el szelektálni a dolgok között, kutatva, hogy mi is az igaz, 
mi is a hamis. Mert az iskola bizony olykor hamisat is ta-
nított! Hozzáteszem gyorsan: kénytelen volt. Az iskolát a 
mindenkori rezsim működteti, ami persze csak szép és jó 
lehet. Legalábbis ezt akarja, – ha kell tűzzel-vassal – magá-
ról elhitetni. A „nemzet napszámosainak”, a pedagógusok-
nak – akkor legalábbis – így kellett hirdetniük az igét. Most 
nem tudom így van-e, hisz régen nem járok iskolába se di-
ákként, se tanárként. Ma jobbára csak sejtéseim vannak.

Mindenesetre nektek már nem kell megtanulnotok éne-
kelni az én elsőosztályos dalocskámat. Viszont tanácso-
lom nektek, tanuljátok meg, s mindig teletorokból fújjátok 
a Himnuszt és a Szózatot! S tanítsátok meg anyuval és apu-
val is! Hogy ők is fújják ha kell, büszkén, mint az amerika-
iak vagy a franciák a sajátjukat. Például a következő isko-
lai ünnepélyen! Mert a tanévnyitón siralmas volt az össz-
népi ének. Jól gondoljátok: kukák kórusa volt ott a téren.

Hallhattátok az ünnepségen okos bácsiktól, néniktől: az 
iskola az életre készít fel, a tudás hatalom. Az utóbbi egy-
értelműen igaz, még akkor is, ha ma nem a tudós ember a 
gazdag, a tehetős. Viszont boldog lehet, mert a tudás nem 
fejben tárolt anyag- és eszközhalmaz, hanem az életetek-
nek értelmet adó muníció. Például akkumulátora hitnek, 
optimizmusnak, akaraterőnek, humánumnak, önzetlen-
ségnek.

Ezeket kívánom nektek bőséggel, kedves elsőosztályo-
sok! És azt, hogy szeressétek a tanító néniket! Mindegyi-
kük olyan szép és aranyos. Jó a szemem, nekem elhihe-
titek.

Daruszögi H. Imre

Iskolások lettek!


