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2017: Arany-év
Nevét kimondjuk, s eszméletünket látványos képzetek
rohanják meg. Tájat látunk,
melyben van tölgy, síkság,
nád és mocsár, fehér váro
sok a síkság közepén, pipacsos búzatáblák, gémeskút,
őserdő, hegyi tavak, bércek, melyeknek havas orma
a felhőkbe ír valamit. hegedűszót hallunk, cincogást. A
nagyidai cigányok cincognak így. Sírást hallunk egy
csukott zsalus falusi úriház
ablakain át: Toldi anyja sír,
fiát siratja. Egy hangot hallunk, mely olyan mély, mint
a férfibeszéd, mikor az ember már csak a lényegeset
mondja, mert készül, méltósággal, a búcsúra és a halálra. Szavakat hallunk, melyek
oly üdék, vadak, lágyak, ízesek, illatosak, fényesek, mélyek, erősek, pontosak, szikrázók, mintha a mindenség
és az élet most először kapna értelmet e szavakban. A
teljességet érezzük, minden
szavában. A sorsot. Zavartan
dúskálunk e bőségben. Mintha arannyal játszana valaki,
színarannyal. Igen, Arany.
Kétszáz évvel ezelőtt, 1817. március 2-án született a magyar irodalom,
a magyar nyelv egyik legnagyobb mestere: Arany János.

Pető Margit

Áprilisi fény
Fehér virág nászruhában
kökénybokrok
körültérdelik a síkság
zöld-bársony
búzatemplomát,
imájuk elér a szívig...
Béke-kék április fényben
tavasz hangján
magasba könnyedén ível
repdeső
madár-szárny élet
szárnyal a távoli égig...
Sárga-méz aranyfény
ébresszél,
éltessél.

Tavaszodik

Korkos Jenő rajza

Dr. Árvai Judit

Gondolatok az életről

Nem zavarlak ma éjjel, mert tudom, hogy elfárasztott a zűrös nap, egy a sok közül,
amiben élünk, legalábbis azt gondoljuk.
Az élet az mégis más! Akkor élünk igazán, mikor nem gondolunk rá, csak magától átölel bennünket egy érzés, egy soha nem várt, de most egész lényünket átjáró, kimondhatatlan és megfejthetetlen, nem is evilági, túlvilági, vagy nem is létező, mégis szinte
megfogható, a másik percben elérhetetlen vágy, öröm, izzás, ismeretlenül is ismert pillanat. Amit úgy hordoztál magadban, mint anya gyermekét, akit még soha nem látott, de
a világon mindennél jobban szeret, s hosszú vajúdás után mégis Ő lesz számára a Világok Világa. Nem tudjuk, nem értjük, csak kibomlott, mint egy virág, lehet, csak egyetlen
napra, mint a kaktusz, ami tüskével borított testéből a legpompázatosabb csodát hozza világra, aztán évtizedekig szunnyad az újabb csodáig.
Számtalan formában lüktet, nagyvárosok zajos forgatagában, a Niagarán lezúduló, robajló víztömegben, hol csendesen, csupán vízcseppként formálódik, évezredekig
építgetve a maga szivárványos cseppkövét rejtelmes barlangok mélyén. Tengerek mélyéből feltörő vulkán Ő, mely egekig szórja csillagait, aztán elsimul, a hullámok hátán
megpihenve.
ÉLET! Csak akkor élsz, ha van valaki, aki álmában is Rád gondol az éjszakában, akinek, ha megfogod a kezét, benne van az egész életed.

Dr. Pázmándy László

Szélfújta szavak
Hajnalban zörgetik ablakomat,
és elhoznak ébresztő álmokat,
messziről jövő, szélfújta szavak.
Nagy viharral birkózók a bátrak,
a villámokkal is szembe szálltak.
Ellenfelei a rombolásnak.
Súgják, ne töprengjek a múlton,
Hiába ott a jel homlokunkon,
ne engedjem, hogy a sors lesújtson.
Ne nézzek a halál bélyegére,
sokáig égjek, mint a szenvedélyek,
legyek utolsó társa a reménynek.
Adott az Úr gyönyörű álmokat,
nagy titkából porszemdarabokat.
Hogy túlélhessek vesztes napokat.
Hallgassátok el, szélfújta szavak,
hogy az álom illúziót is ad,
mit elvesztek a virrasztás alatt.
Ha szavam sóhaj lesz, s néha dadog,
szélfújta szavak, ti lángoljatok!
Igazság fénye rátok ragyog.
Szélfújta szavak, várnak titeket,
vigyetek vigaszt, vesztett hiteket,
gyógyítsatok meg fájó szíveket!
Ki pisztolycsőbe néz s minden feladott,
vagy sínek között vár egy vonatot,
szélfújta szavak, rájuk szóljatok!

Vajúdó természet
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Pető János rajza

Kit út szélén hagyott a vak remény,
s a vánkosát is elvesztette rég.
Szélfújta szavak, hozzátok a fényt,
s nyissátok ki a vakremény szemét!

A magyar népzene
nemzetközi nagykövete
Suha Balogh Kálmán (1925-2000)
Suha Balogh
Kálmán1925-ben
született Parádon.
(Közel
harminc
évig Mezőkövesd
volt a család otthona, de a születésekor édesanyja éppen Parádon
tartózkodott.)
Nagyapja (Antal)
híres cigányprímás volt, apja (József )
pedig a facimbalom Paganinije. „A rózsafavonó és a cimbalom ihletett kezelőinek leszármazottja vagyok”- mondta
magáról.
A hegedülés mesterfogásaira Suha
Balogh Dezső nagybátyja tanította meg,
prímás példaképének Rácz Jani debreceni cigányprímást tekintette. A Suha
Baloghoknak három nemzedéke élt városunkban és indult a világhírnév felé.
(A Suha - Suhaj - nevet anyai nagyapjától örökölte, a Balogh - balos - ragadvány nevet nagyapjától kapta, aki a hegedűt jobb kezében tartotta és balkézével húzta a vonót.)
Suha Balogh Kálmán konzervatóriumot végzett hegedűművész volt. (Két
fia is – Kálmán és László – felsőbb zeneiskolát végzett muzsikus lett.) Suha Balogh Dezső zenekarában 15 évesen kezdett muzsikálni, másodhegedűsként tagja volt annak a körútnak, amely a vis�szatért országrészek magyar népzenét
kedvelő polgárait szórakoztatta (1941).
Előbb Kassa (ma Szlovákiában Košice) lakói - ahol matyó ruhában játszottak - élvezhették a zenéjüket, majd Erdélyben
Nagyvárad (ma Romániában Oradea),
Kolozsvár (ma Romániában Cluj-Napoca)
és Marosvásárhely (ma Romániában
Tųrgu Mures) magyar, szász és román
polgárainak nyújtottak magas színvonalú játékukkal feledhetetlen élményt.
1948-ban saját „bandát” alapított,
1958-ban Egerben társult Cserniczkivel
és szalonzenekart irányított, majd azt
1963-ban újjászervezte és Suha Balogh
Kálmán Zenekar néven a haláláig vezette.

A Suha Balogh Kálmán Zenekar működésének első időszakában nagyobbrészt magyar népzenével szórakoztatta
a közönséget. Az 1960-es évektől kezdve azonban többször játszottak operettdalokat és jazzt, mint magyar népzenét.
„Ez már inkább szalonzene volt, mint cigányzene”- jegyezte meg nem kis szomorúsággal. Az igények változását jól
kifejezi az együttes vezető prímásának
1965-ben tett nyilatkozta: „A cigányzenét ma már csak színvonalas vendéglőkben és szállodákban igénylik. Lassan itt is
több a külföldi, mint a hazai vendég.”

Suha Balogh-Cserniczki zenekar
az egri Park Szállóban, 1958-ban
A sokszor cigányzenének nevezett
magyar népzene népszerűségének
csökkenését pedig így indokolta: „Ez
úgy gondolom azért következett be, mert
a mai fiatalokkal nem szerettetjük meg a
magyar népzenét.” Bölcs intelem, nem
ártana megszívlelni.
Az 5-7 tagú Suha Balogh Kálmán Zenekar minden tagja hangszerének képzett mestere volt. A felkészültségüket
mutatja, hogy képesek voltak a magyar
és a külföldi zeneszerzők klasszikus műveit is hangversenyszerűen előadni. A
zenekar felkérésre ritkán mondott nemet, mindig tudása legjavát nyújtotta, hű tolmácsolója volt a magyar népzenének. A zenekar vezető prímásának,
Suha Balogh Kálmánnak a játékát a Korunk címmel Kolozsváron megjelenő
magyar lap a következőképpen értékelte: „Úgy muzsikál, mint akinek a lelke a vonójában van.”
A zenekar Mezőkövesden leggyakrabban a Hungária étteremben (ma a Mező-

kövesdi Máltai Szeretetszolgálat Háza)
és a Járási Községi Művelődési Házban
lépett fel, de szívesen vállaltak szereplést - különösen az 1940-es évek végén
- a családi portákon tartott lakodalmakban is. A Hungáriában olyan közismert
személyeket szórakoztattak, mint Dobi
István miniszterelnök, Veres Péter író,
Soós Imre színművész, Lajta László zeneszerző és népdalgyűjtő.
Mivel a zenekar az 1950-es években
Mezőkövesden és környékén kevés felkérést kapott, ezért más városokban
próbált szerencsét. Veszprém, Debrecen, Kecskemét, Siófok, Eger voltak ennek a vándorlásnak fontosabb állomásai. „Egyik helyről a másikra dobált bennünket a sors”- emlékezett vissza erre az
időszakra Suha Balogh Kálmán. Biztos
megélhetést nyújtó szerződést azonban
sehol nem sikerült kötni. Nem segített,
hogy Kodály Zoltán is nagyra értékelte
teljesítményüket.
1958-ban a zenekar végleg elhagyta első sikereinek színhelyét, Mezőkövesdet és a jobb megélhetés reményében előbb Egerbe, majd Budapestre költözött. A matyó várossal a kapcsolatuk
azonban a fővárosba költözés után sem
szakadt meg. A zenekar több alkalom-

Mezőkövesden a 1970-es években
mal fellépett az 1964-ben átadott Járási
Községi Művelődési Házban. Belföldön,
valamint külföldön néhány alkalommal
kísérője volt a Matyó Néptánc Együttesnek is.
(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)
A kövesdiek mindig szívesen hallgatták Suha Balogh cigányzenekarának
muzsikálását és vezető prímásának bravúrosan előadott magánszámait.
A zenekar a fővárosban kezdetben a
Deák étteremben játszott, később a Pilvax kávéházban, majd a Kék Duna étteremben, 1963-tól pedig - Suha Balogh
Kálmán halálig - a Royal Nagyszállóban,
ahol olyan világhírű művészek tapsoltak
a játékuknak, mint Roberto Benzi olasz
karmester, Aram Hacsaturján örmény
zeneszerző és Elizabeth Schwarkopf német operaénekesnő.
Bár a vidéki városokban is előkelő szállodákban muzsikáltak, így Debrecenben
az Arany Bika Szállodában, Kecskeméten
az Aranyhomok Szállóban, de az igazi elismerést a zenekarnak a főváros, külföldiek által is szívesen felkeresett Royal Nagyszállójában való fellépés hozta meg.

Mexikóban (1968)
Az ismertté válás után többet tartózkodtak külföldön, mint Magyarországon. Európa csaknem minden országában szerepeltek. Különösen szívesen látott vendégek voltak Németországban,
a Szovjetunióban és a Benelux-államokban. Játszottak Ázsia több országában
(Libanon, Kína, Japán) és az Újvilág jó
néhány államában (USA, Kanada, Brazília), felléptek Ausztráliában és muzsikáltak Észak-Afrikában (Marokkó, Algéria). Leghosszabb időt, egy évet Japánban töltöttek, Kínában és Ausztráliában
pedig hat-hat hónapig tartózkodtak.
Mexikóban 1968-ban, az olimpia idején - mint azt a mellékelt aláírások igazolják - a magyar küldöttséget is szórakoztatták. Egri Gyula, a magyar olimpiai küldöttség vezetője a következőkkel
köszönte meg a játékukat: „Egy aranyérmet a Suha Balogh cigányzenekar is megérdemel.” Mindenütt nagy sikert arattak,
hírnevet szereztek a magyar cigányzenének.
A zenekar sokszor fellépet a Magyar
Rádióban, gyakori vendégei voltak a
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MTV-nek és játszott két nagy sikert aratott felújított filmben is (Nem élhetek
muzsikaszó nélkül, Jó estét nyár, jó estét
szerelem).
Suha Balogh Kálmán egy-két szívesen
hallgatott magyar nótának a zeneszerzője is (A két szemednek rabja lettem, Mi
újság van ti felétek, A legkisebbik Horváth
lánynak). Kevesen tudják, hogy a Vérzik a
szíved című nóta szövegét a mezőkövesdi Guba Pál írta. „Suha Balogh a verseket
érző szívvel, nagy invencióval zenésítette
meg”- értékelte zeneszerzői munkásságát Szabolcsi Bence, a budapesti Zeneakadémia professzora.
A szakmai felkészültségét elismerték,
népi együttesének a játékát pedig sokan szerették. A Kossuth Rádióban, majd
a Magyar Televízióban gyakran szerepeltek a „Jó ebédhez szól a nóta” című szórakoztató műsorban. A zenekara olyan szívesen hallgatott magyar nóta énekeseknek „húzta a talp alá valót”, mint Barabás
Sári, Bojtor Imre, Solti Károly és Szalai
László.
1965-től tanított az Országos Szórakoztató Zenei Központ Stúdiójában. „Tanítani nagyon szerettem, ez a munka sokszor jobban lekötött, mint a nyilvánosság
előtt való szerepelés”- mondta 1981-ben,
egy vele készített riportban. Alapító tagja és egyik vezető prímása volt a nemzetközi hírű 100 tagú cigányzenekarnak.
Külföldön három, Magyarországon pedig egy nagylemeze jelent meg. Megkapta a „Szocialista Kultúráért” kitüntetést. A zenekarával három alkalommal
volt a cigányzenészek számra meghirdetett országos verseny győztese (1948,
1958, 1963.
Több mint tanulságos, amit a magyar
népzenét játszó zenekar szerepéről és
felelősségéről állított: „A mi muzsikánk
nagyon szép, de nehéz műfaj. Hiszen nekünk mindenféle nációt és sokfajta érdeklődésű embert tudni kell szórakoztatni.
Nekünk mindennap gyakorolni kell, mert
a magyar népdalkincsnek előadásán túl
játszani kell operett- és operarészleteket,
sőt olykor jazzt is.”
Suha Balogh Kálmán nem egyszer kifejezte, hogy a világhírnév felé vezető út alapjait Mezőkövesden alapozta
meg. Ezért amikor hívták, mindig szívesen jött népi zenekarával szórakoztatni
a kövesdieket, vagy a Matyó Népi Együttest kísérni.
Neve több lexikonban szerepel.
2000. január 28-án halt meg Budapesten. A cigányzenészek, tanítványai

Az 1968-as mexikói olimpián a magyar
sportolók krémje, pl. Gyarmati Andrea,
Balczó András, Kulcsár Győző,
Kajdi János, Dr. Kamuti Jenő, Pézsa Tibor
(az autogramok is tanúsítják) hallgatták
Balogh Suha Kálmán muzsikáját.
és nagyszámú tisztelője kísérte el utolsó útjára. Urnáját a Krisztus Király Kápolna sírkertjében helyezték örök nyugalomra.
A Suha Baloghok több mint száz évig
bel- és külföldön sokak által becsült
„nagykövetei” voltak Mezőkövesdnek.
Kálmánnak ebben méltó társa volt Dezső nagybátyja, a megye határain túl ismert is cigányprímás, Elemér sógora, az
országos hírű nótaszerző és édesapja, a
facimbalom virtuóz mestere. Napjainkban egyre kevesebben tudják, hogy kik
voltak ők, és nevük lassan az emberek
emlékezetéből is kihull. Több mint mulasztás, hogy Matyóország fővárosában
emléküket semmi sem őrzi.
Szlovák Sándor
***
Forrás:
1. Kiss József: Egy híres népzenész gazdag
életútja (Matyóföld 1974-75)
2. Kruzsely Károly: Sikerek itthon és külföldön (Matyóföld 1981-82)
3. Mezőkövesdi Újság (1929-44)
4. Népzenei lexikon (Akadémia kiadó, Budapest 1988)
5. Szlovák Sándor: Beszélgetés Suha Balogh Kálmán feleségével és Kálmán fiával (Kézirat, 2011)

A napok hordaléka
Abban a pillanatban, hogy az ember világra jön, felszáll egy
vonatra, s elkezdődik számára egy hosszú utazás. Egyik állomásról a másikra érkezik, miközben ez egyik helyen többet, a
másikon kevesebbet időzik a vonat. De előbb-utóbb mindenhonnan továbbindul, s útközben apró megállóhelyek követik
egymást, ahol a megállás időtartama olyan rövid, hogy legfeljebb a megállóhelyek épületének, vagy egy bakterháznak
a halvány emléke marad meg bennünk, amikor próbáljuk felidézni, mely tájait is jártuk már be ennek a világnak.
Néha előfordul az is, hogy téves váltóállítás miatt vakvágányra tévedünk, néha pedig át kell szállnunk egy másik vonatra. S néha, talán éppen nagycsütörtökön, lekéssük a csatlakozást, vagy egyáltalán nincs is csatlakozás, és csak ülünk,
várunk, mondjuk a kocsárdi váróteremben, fullatag sötétben,
törött testtel, nehéz lélekkel. Máskor meg hegyek között, völgyek között zakatol a vonat, virágos rétekben, árnyat adó fákban, kék ormú hegyekben gyönyörködünk, s gondtalanok vagyunk, sőt, boldogok. Ez a sokszínű örök-utazás az, amit életnek szoktunk nevezni.
*
Nem tudom észrevették-e már, hogy azokban a templomokban, ahol meglehetősen savanyú ábrázatú szentek bámulnak le a falakról, ott a hívek is elég búvalbéleltek. Ám, ahol
a Biblia szereplői erőtől, optimizmustól kicsattanva tekintenek
le a hívekre, ott valamiféle derű lengi be nemcsak az Isten házát, hanem a menedéket kereső ember lelkét is.
Még inkább érvényes ez a meglátás a kórházak esetében.
Ha ugyanis a rémült, bánatos, hitevesztett betegre kedves és
szép angyalka-nővérek tekintenek, s azok sürgölődnek ott
az ágya körül, abból nem arra fog gondolni, s következtetni,
hogy lám máris a másvilágra juttatta őt a magyar egészségügy, hanem épp ellenkezőre! Arra, hogy ilyen „mennyország”
nem biztos, hogy lesz odaát, következésképp sürgősen meg
kell gyógyulnia.
*
Egy Erdélyből áttelepült főorvos as�szonnyal beszélgetek. Amikor azt kérdeztem tőle, van-e honvágya, a következőket mondja:
- Nézze, az örök haza, amit a szívembe mindig őrzök, odaát van. Ha tehetem – sajnos nem túl gyakran -, akkor
megyek. Például mindenszentekkor a
szüleim sírjához mindig. Tudja, van egy
örök álmom: ha egyszer gazdag leszek
– amire persze, mint tüdőgyógyásznak
nincs sok esélyem -, veszek majd egy
vityillót a Hargita fenyveseiben, s akkor
majd úgy élek ott, mint Ábel a rengetegben. Szabadon és boldogan.
Tudom, csupán dédelgetni is nagyon
jó egy ilyen álmot.
*
A nővér, aki ül velem szemben, kimond egy minden ember számára nagyon fontos vágyat. Egy örök igazságot, aminél szebbet, reménytelibbet
aligha mondhat ki esendő ember. „Sze- Műtőben

retném megérni, hogy a daganatos betegek gyógyíthatóak legyenek.” Az egészben az a nagyon emberi és tiszteletre méltó, hogy mindezt egy olyan ember mondta ki, aki hivatásánál fogva nap, mint nap a „halál mezsgyéjén” jár. Minden erejével azért harcol, hogy ne aludjon ki a fény. S ezért a „merészségéért” gyakran azzal bünteti a sors, tanúja kell, hogy legyen
a felfoghatatlan, idő előtti elválásnak, a kihunyó fény utolsó
lobbanásának, annak a pillanatnak, amikor az alvilág révésze,
Charon csónakjába kénytelen beülni az ember. Pedig nem vágyik arra, hogy a Styx folyón hosszú útra, ismeretlen világ felé
útra kelljen.
Mert mindig az itt maradónak a legnehezebb! És ezt a kínzatást az is átéli, akit nem vérségi kapcsolat köt össze a távozóval, ám egy olyan életperiódus kapcsolja őt össze azzal a másikkal, amikor valóban sorsszerűvé válik a shakespeare-i kérdés: „lenni vagy nem lenni…”
*
A gyógyító és a beteg kapcsolata minden eseten sajátos,
mondhatnám azt is, nem természetes körülmények között létrejött, s talán éppen ezért nagyon is természetes, a kölcsönösségen alapuló emberi viszony. Adunk és kapunk is egymástól,
s ez így van jól, mert az életnek abban a rövid vagy hosszú szakaszában bizony teljesen egymásra vagyunk utalva.
Pedig e viszony első ránézésre egyirányú utcának tűnik. Nevezetesen, hogy csak a gyógyító ad, s a beteg – helyzetéből
adódóan – semmi másra nem képes, mint hogy fogadja, befogadja a másik nyújtotta segítséget, amire a gyógyuláshoz nélkülözhetetlenül szüksége van.
A valóság azonban egészen más, mint a felületes szemlélődés eredménye, a látszat. A valóság az, hogy még az agonizáló ember is képes a viszonzásra, s rendelkezik az adni tudás képességével. A görcsös kézszorításával, a szemében utolsó pillanatig pislákoló remény lángjával, a kitörölhetetlen döbbenetet, ugyanakkor örök-ölelést kiváltó búcsújával.
És persze minden mással is képes háláját kifejezi a beteg! Köszönő szóval,
egy csokor virággal, egy kedves ajándékkal, egy bókkal, hogy „Margóka,
ma megint nagyon csinos tetszik lenni”, egy életéből elmesélt történettel.
Sok ilyen viszonzott kedvességről
hallottam már, de amit M. M. nővér
mondott el nekem minap, azon meglepődtem, s egyben el is mosolyodtam. Ő ugyanis az egyik kedvenc időtöltését jelentő játékot, a sakkot, annak alaplépéseit, a betegeitől sajátította el hajdan.
Ez azért is furcsa, tragikomikus,
ugyanakkor mélyen megdöbbentő,
mert az élet nem más, mint egy nagy
sakkjátszma. Bizony, minden kezdésnél és újrakezdésnél meg kell gondolni, hogy milyen stratégiát választunk: szicíliai védelmet-e, vagy
Barcza-megnyitást?
Mezey István rajza

Daruszögi H. Imre
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A történetet a mezőkövesdi Varga Mátyás mesélte el ismerősének dr. Pázmándy Lászlónak. Ő ezt korábban az unokabátyjától, Tóth Gáspártól hallotta még a 70-es években. Tóth
Gáspár pedig apai nagyapjától, Tóth Istvántól tudott a dologról, ugyanis a nagyapa szemtanúja volt ennek a döbbenetes esetnek. Saját szemével látta, amint a szovjet katonák özönlöttek a Tisza felől Kövesd irányába. A kis állomásnál, a vasúti töltés mellett - utóvédként
- egy német katona géppuskával fogadta a „keleti veszedelmet”. Puskája csak akkor halkult el, amikor az utolsó tölténye is elfogyott. S akkor leült a töltésre, pipára gyújtott és várta a halált, ami el is jött. Lábáról a csizmát lehúzták az oroszok és a front tovább robogott.
Később ott földelték el a vasúti töltés mellett. Maradványait csak évtizedekkel később exhumálták és szállították el több társával együtt a solymári német katonai temetőbe. A pipás német katona nevét nem tudja senki, csupán annyit őriz néhányak emlékezete, hogy az
utolsó pillanatig teljesítette kötelességét és aztán pipára gyújtott. Bevégeztetett.
A történet arra ösztönözte dr. Pázmándy Lászlót, hogy versben megörökítse az ismeretlen német katona emlékét. Íme...

Aki mindennek
szemtanúja volt:
Tóth István

Dr. Pázmándy László

Pipára gyújtva várta a halált
(prózavers, rímekbe tördelve)
Mottó: Kiégett igazságok mardossák lelkem,
Mint a várakozással elfutott idő.
A vesztesek angyala ébresztett fel,
Néztem a hajnalfényben, s nem tudtam, ki Ő.

Háborús történet, régmúltba vesző,
De nem vitte el a novemberi köd.
Néha megkeres, visszatér, nem elengedő,
Nem hagy nyugodni, bűvkörébe szédülök.

Itt kellene talán letenni a tollam,
Mert elmondja helyettem a kóbor képzelet,
Az írással úgy érzem, eddig csak dadogtam,
Mert ha elmondani, leírni sem lehet.

Őrült tett volt, vagy talán egy rossz szerep,
Pálcát törnék fölötte, de nehezen tudok.
Mikor a döntés csak rossz és rosszabb lehet,
A kisebbik rosszat választjuk, ha szorul a hurok.

Segítségül hívok hát egy régi krónikást,
Tóth Istvánt, ki a pinceablakából végig nézte
Az őrült háború parányi darabját.
Elmondását fiatal rokona megőrizte.

Háborús történet, mondják, mind ostoba
Mikor minden összedől, az ész is semmivé lesz,
De ebben ott csattog a végzet ostora,
Mert pipafüsttel együtt szállt el az élet.
’44. november 11-én a városon,
Az ördög műve, a háború átgázolt.
A Tisza felől özönlöttek az oroszok,
A vasúti töltés a védőállás volt.

Volt bátorsága, mert az első világégést
Végig küzdötte, és Szibériából is megszökött.
Pincéjéből belátta a határ déli részét,
Míg a többiek imája az Úrhoz könyörgött.
Látta a háborút járt hiteles tanú,
A Tisza felől az oroszok „hurrázva” jöttek,
De megakadályozta a támadást a vasút.
A géppuska ugatva kaszálta őket,

Utóvédnek ott maradt egy géppuskás német,
Aki önként vállalta a biztos halált.
Ez a döntés csúcsa a történetének,
Mikor elmondták, engem is szíven talált.

A hurrázás elhalt, a halál járkált,
És leírhatatlan volt az őszi határ,
Hol a földben a búza, tavaszt várván,
Talán a növekedésben is megállt.

Egy büszke német volt, a lealjasult világban,
Ki népét és hazáját ugyanúgy szerette,
Mint az oroszok Urálban, Szibériában.
De két őrült diktátor, és két őrült eszme,
A népeket értelmetlen halálba kergette.

Az utolsó töltényig szólt a géppuska,
Majd a német pipára gyújtott, s a sínekre ült.
Nem várt karácsonyt, nem volt Jézuska,
A halált várta, a szíve hidegre hűlt.

Több láda lőszer, és végső elszántság volt a társa,
Mert tudta, hogy onnan már nem menekülhet.
Pipára gyújtva készült odaátra,
Remélve, hogy sok társa még hazakerülhet.
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Azóta tudom, mert néha meglátogat,
Nappal hallgatása csendjével vígasztal.
Éjjel ágyam szélén ül, s őrzi álmomat,
S felébreszt, ha mardosó álom marasztal.

*
A halott németről a csizmát leszedték,
A sínről a testet a vasút árkába dobták.
A pincéből előbújtak később eltemették,
Fegyverét keresztként a sírhantba szúrták.

Sokáig ott volt a magányos sírhant,
Fegyver a sisakkal a fejfát pótolta,
A közelben lakók tudták kit takar,
Igaz története vándorolt suttogva.

Temetőkertben

Később fakereszt lett a suttogásból,
Rátéve a német sisakra mementóként,
Mikor enyhülés volt a sötét szorításból,
Beengedték a kegyelet levegőjét.
Megszűnt a magányos sír, eltűnt a fakereszt,
73 év már múltba veszőben.
A sváb városban kaptak végső nyughelyet,
Solymáron a német katonai temetőben.
Az örök győztes halál ülte akkor torát,
A háború a neveket vízre írta.
A főbűnösök tettét soha meg ne bocsájtsd,
Minden áldozatért vetettem papírra.
Utóirat
A főbűnösök fele megúszta a bitót,
Gulág, Katiny, Hamburg, Drezda, mit volt?
Vagy nem volt bűn Nagaszaki, Hirosima?
Megkérdezi-e még ezt valaki ma?
Jaj, a legyőzöttnek, mondja a római,
Ezt a gazságot ma is ki lehet mondani.
Nürnbergben az igazság sárba hullt,
Jusztícia szeme örökre megvakult.
Erről hallgatnak a sunyi hazugok, a gyávák,
A tudatlanok, az Úr ítéletét várják.
Mezőkövesd, 2017. január 13.

Állok a sírnál. Tél és tavasz határán egyedül vagyok
a temetőkertben. Én és a csend. Várakozás teli ez a
hangtalanság.
A sírhantok között nyugalom lebeg. Látszólag békés a táj, ám a természet vajúdik. A tuja alatt még ott
a februári hóvihar nyomata, egy maroknyira zsugorodott hódarab, s a szél is, ha rá-rá erősít, még pirosra
képes csípni orcám. Ám egy kicsivel odább, a harmadik sírnál az aranyvessző már sárga szirmait bontja, s
dongó döngicsél az apró virágok körül.
Ott a temetőkertben, most a nagyhéten szivárványosabb a szomorúság. Az ég szomorú és szürke, miközben különös zene kering a hantok fölött. A fül nem
érzékeli, csupán a lélek. Riadt zene ez, nem andalító.
Pici fájdalmak vibrálnak benne, s valami furcsa, finom,
fekete sóhaj.
Egy könyvet tartok a kezemben, a Dsida „bibliát”.
Véletlenszerűen tárom szét, s szemem a sorokra vetődik. „A csend-falon kísértet-újjak motoszkálnak,/ nehéz illatok kapaszkodnak vállaimra./ Először csöndesen nyöszörgök,/ aztán hangosabban sírok,/ aztán az
egyedüllét iszonyú félelmében/ felszökök és rekedten kiabálok:/ - Emberek, halló, emberek!/ Ide gyertek, itt állok a kertben,/ ember vagyok, kétkezű, kétlábú, mint ti…”
Bezárom a könyvet, s ott a temetői csöndben eltöprengek az imént olvasottakon. Azon, hogy jönne-e válasz, ha kiáltanék? Tényleg, majd kétezer évvel Pilátus
után kit választana, s mit válaszolna a világ, ha azt kérdeznék tőle: „Barabást-e vagy Jézust, akit Krisztusnak
hívnak?” Szégyellem kimondani: semmi sem változott
meg. A tömeg ma is azt kiáltaná: feszítessék meg!
Állok a sírnál, és arra gondolok, a világ ma olyan,
akár az ősz. Üvöltő lázadt szél rohangál ködváraktól
ködvárakig. S a remény? Él-e még e remény!
Él – nyugtatom magamat. Mert érzem, mert tudom,
mindig akad a világban egy búsongó kisfiú, egy sóvárgó kisfiú, aki az őszben is ibolyákról álmodik.
Katica száll a kezemre. Amint landol, pöttyös szárnyait gyorsan összezárja, s futkározik a tenyeremen.
Ő lenne a hírhozó? Hogy üres a sír, hogy föltámadt az
Emberfia, hogy újra él a remény?
Nem tudom, de már nem érzek szomorúságot. Csak
nézem e rovarlényt, s már mosolygok. Mi több, azt is ki
merem jelenteni: boldog a lelkem. Kosztolányi, a másik nyelvművész erre azt mondaná: „… a boldogság
csak ilyen. Mindig rendkívüli szenvedés tövében terem meg, s éppoly rendkívüli, mint a szenvedés, mely
hirtelenül elmúlik. De nem tart sokáig, mert megszokjuk. Csak átmenet, közjáték. Talán nem is egyéb, mint
a szenvedés hiánya.”
(daruszögi)

Fridél Lajos rajza
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In memoriam Kiss József
(1935-2016)

Félbe maradt a nagy munka, a Matyó szótár kiadása
81 éves korában meghalt Kiss József, a Bárdos Lajos iskola – több évtizeden át tanító – ének-zene tanára.
Búcsú a baráttól, a jó szomszédtól, a helytörténeti kutatótól
és a kiváló zenepedagógustól. Ő az, aki mindegyik mivoltában
a tökéletesre törekedett. 40 éven keresztül tanította énekre a
mezőkövesdi tanulókat. Szigorú tanár volt, de szigorával is nevelt. Bizonyítja ezt az is, hogy sok zenei tehetség került ki keze
alól, akik a nagyvilágban megállva helyüket, öregbítették városunk hírnevét.
Nem elégedett meg az órai tanítással, szabadidejében szakköröket szervezett, ahol a matyó népdalkincs szépségére, értékére, fontosságára hívta fel a tanítványai figyelmét. Életcélja volt, hogy az ősöktől ránk maradt népdalkincset megőrizze,
továbbadja. Ennek érdekében kórusokat, - pedagógus, áfész -,
pávaköröket vezetett. Az általános iskola tanulóiból alakult kiváló kórussal bejárták nem csak Magyarországot, de Európát
is. Műsoraikkal sok örömet szerezve egy-egy ünnep alkalmával. Mindig egy célért dolgozott, hogy szeretett városa, Mezőkövesd (1992-ben Pro Urbe díjat kapott) és faluja, Tard hagyományait összegyűjtse, ápolja és továbbadja tanítványainak,
munkatársainak és a nagyközönségnek.
Minden előadásában erre törekedett. Örömet szerezni helytörténettel foglalkozó barátainak. A Matyóföldi Alkotók és
Művészetpártolók Egyesületében több éven át végzett munkájával is ezt tette. Emlékezzünk azokra az előadásaira, amikor
a közönséget is bevonva, a jelenlevőket közös éneklésre buzdította, és életben tartotta a matyó népdalokat!
Miután elköltözött Budapestre, hogy szeretett lányához
és családjához közel legyen, a munkáját tovább folytatva, a
szentendrei általános iskola diákjait tanította a matyó hagyományok, játékok, énekek előadására, mellyel több pályázaton
is jó eredményeket értek el.
Köszönetünket kell kifejezni a sok szakmai könyvért, - Matyó népdalok 1983, Egyedem-begyedem, tíjom-tájom 1990,
Matyóföld története általános iskolások részére 1993, Így volt
ez régente, aki ott volt írja - Kis Jankó Nagy István írásaiból
2000, Matyó népdalok - Mezőkövesdi és tardi dalok 2003, Gyermekvilág – Mezőkövesdi mesék, elbeszélések, játékok 2005,
Gari Margit – élete és hangja 2007, Kóró Józsefné, a Matyóház
alapító elnöke 2010, - amivel gazdagította Mezőkövesd helytörténeti irodalmát. Betetézve azzal a CD-felvétellel, amely
mintegy 50 év gyűjtőmunkájának köszönhetően, eredeti
matyó népdalokat, és az ehhez kapcsolódó néprajzi hagyományokat tartalmazza.
Még most is a fülembe csengnek a nem is oly régi beszélgetésünkkor mondott szavai: „Erőm egyre fogy, de még sok tervem
van. Drága feleségem segít, mellettem áll és biztat. Addig nem
mehetek el, míg az 50 év alatt összegyűjtött majdnem 900 szót
tartalmazó Matyó szótárat ki nem adom.”
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Emlékkép. Kiss József az I. Matyó Világtalálkozó alkalmából
tart előadást 2015-ben
„Ember tervez, Isten végez” – sajnos ezt már nem tudta befejezni.
Jóska! Munkád, lelkesedésed véget ért, itt hagytad, amit
szerettél, de amit az emberekért tettél és a fiatalokba ültettél,
és amelyik mag jó „talajba” hullott, az örökre megmarad. Találj
békét odafenn, nyugodj békében!
Csirmazné Cservenyák Ilona

Kissné Héczei Erzsébet

Túlsó partra
Olyan vagyok, mint az a fekete varjú
ablakom előtt, a dérlepte fagyos ágon.
Még szüntelen várom csoszogó léptedet,
bár tudom, azt már hiába várom.
Nyüszítenek szerte-szét hagyott tárgyaid,
gyógyító eszközöd, hogy kezeddel érintsd.
Mind arra vár, tüdődnek permetet készíts.
Rájövök, én vagyok, ki nyüszítve sírok!
Úgy látszik, erős vagyok, mindent kibírok,
de hiányod égő sebet mart lelkemen,
- s mit úgy nem szerettél - megint csak sírok.
Majd szelíd érintés simogat, szívemben
oszlik a fájdalom. Sebem bekötve.
Próbálom emelni fejem az ég felé,
múlandót feledve, krisztusi hitre tekintve.
A túlsó parton már angyalok kórusát hallod,
bár szerettél engem, nem lépnéd vissza
az innenső partot.
*
Szeretném megköszönni mindenkinek magam és családom
nevében hogy férjem, Kiss József halála miatti fájdalmunkat
– felénk irányuló szeretet áradással – enyhítették, és sírjára –
még a távolból is – virágot hoztak.
Versem fájdalmam „terméke” .

Drabon József

Holló József

Virágvasárnapi memoriale

„Áldott a király, ki jő az Úrnak nevében!”
(Lukács 19:38)

Virágvasárnap van. Jeruzsálem zsibong.
A város megmártózik a délelőtti fényben.
Falakkal beszegett utcák visszhangozzák:
Áldott aki jött az Úrnak nevében.
S a ruhákkal, zöldággal befedett köveken
most vonul be Krisztus szamárháton ülve.
Naptól, széltől cserzett arcú vének lesik
a Messiást, kiről jövendölte
a Próféták szava; hogy megváltja a népét.
És egekig zúg fel a Hozsanna, Hozsanna.
Diadalmenet most a Fiú útja
de hol lesz ez az öröm – pár nappal utána,
mikor ez a jószándékú tömeg, elkegyetlenül?
S Krisztus már tudja mi fog következni!
A mámorból gyűlölet. A zöldágból kereszt lesz,
melynek súlya alatt földig fog görnyedni.
Az idő háta mögé messzire néz az Úr.
Ő már látja útját, ahogy beteljesül:
szenvedni kell neki a világ bűneiért
– míg a most éljenző tömeg majd kínjától részegül.
Ujjongj, lelkesedj csak te farizeus fajta!
Ordítsd szét örömöd a Virágvasárnapon!
Áldott aki jött az Úrnak nevében
– hirdesse a hangod az egész városon!
S csak megy a Messiás, a világ Megváltója.
Hozsannás hangzavar kíséri a léptét.
Szelíd arcvonásán bánatos mosoly ül,
mert tudja hogy tölti be földi küldetését.
Akik királynak látták azok ölik meg Őt.
Gyilkos ösztön süt át majd az áhítaton.
Földi poklot jár a Megváltó miértünk
… mert a Nagypéntek bennünk van, már Virágvasárnapon!

Bátorság
és félelem
Horizontod most sötétlő,
s azon túl szunnyadó jövő,
szemed mereszted – hiába,
időnk tűnő és elszökő,
míg egyre gyorsabb a futása,
ami felszínen van – látszat,
egyre sötétülő az ég,
halandó messze nem láthat.
Mi lesz? Arra vannak jelek,
fények hullanak sötétbe –
elenyésznek, elalszanak,
mint hamvába holt remények,
nem lehetsz úr tűnő időn,
s megérheted öregedőn,
talán szavakat sem érted,
jövőtől félhetsz reszketőn,
ki tudja, milyen lesz véged?
Minden változik s alakul,
de megmarad a nemzet,
ha mindenki okul s tanul,
s jól őrzi, mit adott a múlt,
értékeket, mely nem fakult.
Petőfi izzó lángszavát,
szabadság forró áramát.
Úgy lehet, e kis nép szabad,
ha költőnk lelke szárnyra kap,
egy népet magával ragad,
csak gyarapít és mindig ad,
amelyből új jövő fakad.
Isten nekünk adott hazát,
őrizte ezer éven át,
adta Széchenyi szellemét,
Kossuth prófétai hitét,
adta Kölcsey Himnuszát,
Ady népét féltő szívét,
Vörösmarty hű Szózatát,
Bartók mély zengő dallamát,
új ezredév ígéretét.

Fridél Lajos rajza
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A szentelt pászka hamarább hazaért,
mint a gazdája
Nincs felemelőbb érzés, mint amikor három napi némaság után húsvét
hajnalban újra zengnek a harangok és
hirdetik: a nagypénteken keresztre feszített Isten fia feltámadt. Az emberek
„Krisztus feltámadt!” – „Valóban feltámadt!” mondatokkal köszöntik egymást.
A húsvét a keresztény ember legnagyobb ünnepe. Fénye a technikai
vívmányokkal teli világban talán kicsit „kopottabb”, mint gyermekkoromban – habár szüleim még ma is az ősi
hagyományoknak megfelelően tartják –, de a régi húsvétok emléke szívemben örökké él. Milyen is volt közel
fél évszázaddal ezelőtt a tavasz ünnepe egy görögkatolikus templomban,
Rakacán? Ételekkel megrakott kis kosárral a kezünkben siettünk szüleinkkel a templomba, hogy ebédre szentelt étel kerüljön az asztalra.
Persze mindezt megelőzte az ünnepre való lázas készülődés, amely a farsang befejezésétől kezdődött. A húsvét előtti 40 napos böjti időszak (a hústól való tartózkodás) imádságban, étkezésben és öltözködésben és különböző szokásokban nyilvánult meg a
falusi embereknél. Ebben az időben a
„fájdalmas olvasót” imádkozták leggyakrabban, nagyböjti énekeket énekeltek, és fekete ruhában jártak, jelképezve, hogy gyászolják a meghalt Jézus Krisztust. Ez alól csak Virágvasárnap volt kivétel, amikor barkát szenteltek annak jelképére, hogy Jézust Jeruzsálembe való bevonulásakor a nép ujjongva, pálmaágakkal köszöntötte (a
mi vidékünkön nem honos a pálma,
ezért a tavasz első „virágát”, a barkát
szentelik). Majd nagypénteken ugyanez a tömeg követelte Pilátustól, hogy
„Feszítsd meg őt!”, és miután Pilátus azt
mondta, hogy ő mossa kezeit, a tömeg
elvállalta, hogy a megfeszítés bűne rájuk és fiaikra szálljon.
Az étkezésben is külön szokás alakult
ki. Édesanyám több évben is az ősi szokás szerint tartotta a böjtöt, ő 40 napig
még tejes ételt sem evett. Később ez a
szigorú böjt enyhült. Hétfőn, szerdán
és pénteken volt a hústalan nap. Hét10

főn és szerdán lehetett tejes ételt enni.
Pénteken azt se, mivel Jézust pénteken feszítették keresztre. Egyik ilyen
étel a lecskés bableves. A babot odateszik főzni, bezöldségelik, mikor megfőtt, száraz rántással berántják, és vízzel gyúrt tésztával tálalják, mert pénteken tojással sem ettek, ez az étel a mai
napig a kedvenceim egyike.
A nagyböjt utolsó hete a nagyhét,
mindig lázas készülődésben telt el. A
húsvét és a természet tavaszi megújulása az asszonyokat is munkára serkentette, a házak takarítását, meszelését
is elvégezték, hogy minden tisztán fogadhassa az ünnepet. De nem csak a
külsőt, a lelket is táplálták, hiszen a lelkigyakorlatok ideje is erre az időszakra esik.
Nagycsütörtökön este a hegyen a
kondások és csordások tüzet raktak,
megfújták a türtjeiket (tehén szarvából készült tülök), jelezve, hogy itt a tavasz, elkezdik munkájukat, és az emberek készüljenek, közel a húsvét ünnepe. Ez a kis „koncert” még ma is a fülembe cseng, ahogyan a nótákat vis�szaverték a hegyek. Sajnos már hiába
megyek haza, a falu kihalásával most
már ezek a szokások is lassan kihalnak.
A templomban nagypénteken jelképesen felállították Jézus sírját, és a
sírbatétel után a legények (édesapám
fiatalkorában), a leventék fából készült
puskával őrt álltak a sírnál. Félóránként
a díszőrség váltotta egymást éjjel-nappal, mint 2000 évvel ezelőtt Jézus sírjánál. Ilyenkor nem szóltak a harangok,
csak kelepeltek, és csak a feltámadás
után szólaltak meg újra.
Nagypénteken a napot az asszonyok
a sütéssel kezdték. A szentelni való
pászkát sütötték. Gyermekkoromban
kb. fél kilósat, szüleim gyermekkorában 5 kg-osat, a gyerekeknek a kiskosárba 10 dkg-osat, mert ők külön erre a
célra használt kosárban vitték szentelni az ételt. Ekkor sütötték a nagypénteki „konytyos”-t is, mely egy fecskefarokra emlékeztető kalács, és a kondás
és a csordás kapja ajándékba a legeltetés megkezdéséért.
Szombaton az idő főzéssel és tojás-

festéssel telt el. Elő kellett készíteni a
másnapi ételt a szentelésre. A 10-12 kg
füstölt sonkának és kolbásznak idő kellett, míg megfőtt. Ugyanis húsvét első
napján nem főztek, és csak szentelt
étel volt az ebéd.
Édesapámék ezt a szokást a mai napig megtartják.
Enélkül a szokás nélkül nem is lenne
igazi a húsvét, hozzátartozik az ünnephez. Ilyenkor az egész család, gyerekek,
vők, unokák, dédunokák mind összegyűlünk, és együtt ünnepelünk.
Egyik ilyen jellegzetes étel a „szirik”.
Ezt tejből és tojásból főzik, ízesítve sóval, cukorral, vaníliával, mazsolával. Főzés után törlőbe kötik, 1 napig csepegtetik, hogy sajtforma legyen belőle. Kitűnő a főtt sonka mellé. A szirik leve
pedig nagyon jó üdítő ital.
No és a fő munka, a hímestojás-festés. Hagymahéjjal, füvekkel, festékekkel, és viasszal különböző rajzok alkalmazásával gyönyörű motívumok kerülnek a főtt tojásra. A lányok a kedvesük nevét is ráírták, hogy amikor húsvét másnapján locsolkodni jön, azzal
kedveskedjenek neki. Ha egyik évben
nem jön, nem kell elkeseredni, türelmesen kell írni minden évben, és a türelem meghozza az eredményt. Rajta
lányok, ki lehet próbálni! Ismerek olyat,
akinek bejött.
Húsvét vasárnapján hajnali 3 órakor
volt mindig a feltámadási istentisztelet, mely minden lelket felmelegített,
amikor a harangok ismét zúgtak, és elkezdték énekelni a reményt adó éneket:
…Föltámadt Krisztus halottaiból,
legyőzte halálával a halált,
és a sírban levőknek
életet ajándékozott.
Délelőtt a nagymisére mindenki szépen leterített kosarakkal érkezett, melyet csak erre a célra használtak. Mi is
került a kosárba? Pászka, füstölt sonka, kolbász, szirik, hímes tojás, vaj, só
(és egy kis pálinka, mivel ezen a napon
csak szenteltet lehetett fogyasztani).
Az én gyermekkoromban már csak

kosárban vitték a szentelnivalót. Nagymamától hallottam, hogy amikor ő fiatal volt, a pászkát kemencében kerek
cakkos tepsiben sütötték, mely kb. 5
kg-os volt, és ezt külön erre szőtt abroszba kötve, az emberek a hátukon,
batyuként vitték.
Ki milyen gazdag volt, 1-2-3-at vitt.
Egyszer nagyapa azt mondta, ő már
csak egyet nem visz, nem szegény ő.
Erre nagymamám mind a négyet bekötötte, amit sütött. No, akkor cipeld!
Mikor hazajött, azt mondta, „Marcsu!
Jövőre elég a kosár!” A szomszéd bácsi sem járt jobban. Rakacán a templom hegyen van. Amikor az ételeket a
pap megszentelte, mindenki sietve indult haza, mert azt tartották, hogy aki
elsőként ér haza, az lesz a legügyesebb
a munkában. Így egymás ellen siettek
haza. A szomszéd bácsi sietett, és nem
jól kötötte meg a batyut és eloldódott.
A pászkák a hegyről legurulva, gazdájukat leelőzve igyekeztek haza.
Délben az ebédet mindig a ház ura
kezdte azzal, hogy a pászkát négy oldalról keresztben szegte meg, melynek
darabjait a vetési abrosz sarkába kötötték, hogy a vetés is szent legyen. Az
asszony pedig a hímes tojásokat tisztította, és mindegyiket kettévágta. Mindenki a párjával együtt fogyasztotta el
a fél-fél tojást. Azt tartották, hogy ha
valahol eltévednek, és arra gondolnak,
akivel a húsvéti tojást megették, akkor
kikeverednek pl. az erdőből.
Természetesen mindenki annyit
evett a húsvéti sonkából, tojásból és
savanyúságból (melyet csak egyszer
egy évben, húsvétkor készítettek),
amennyit akart. A savanyúság főtt marha- vagy cukorrépa reszeléke, céklával
színezve, cukorral, ecettel, tormával
ízesítve, mely az emésztést elősegítette. Különösen nagy szükség volt erre,
hiszen a 7 hetes böjt után a sonka elég
nehéz ételnek számított.
Húsvét másnapján a lányok-asszonyok várták a locsolkodókat. Régen vödör vízzel locsolkodtak (apu
ma is, de csak pohárral), hogy meg ne
rozsdáljanak a lányok, ma ezt helyettesíti a kölni. A locsolkodás jutalma a festett hímes tojás volt.
Harmadik nap a lányok mentek vis�sza locsolkodni a fiús házakhoz. Kit
hogy locsoltak meg előző nap, úgy
adta vissza. Szép szokás volt, sajnos ma
már csak emlékeimben él.
Csirmazné Cservenyák Ilona

A szárnyasoltár bezárva

Köteles István munkája

Curriculum vitae
Köteles István festőművész vagyok.
Mezőkövesden születtem 1960-ban.
Érettségire készülőben fogalmazódott
meg bennem, hogy a műszaki egyetem
helyett valamely művészettel kapcsolatos főiskolát választanék. 1981-1985 között elvégeztem az Egri Tanárképző főiskola rajz-földrajz szakát. Majd két év tanítás következett a herceghalmi általános iskolában (Bp-től 30 km-re található, Biatorbágy mellett). 1987 szeptemberétől a budapesti színházi világba kerültem ahol díszlettervező- díszletfestő- és szobrászként kezdtem dolgozni.
Majd pár évvel később bekapcsolódtam
a filmiparba is, ahol több ezerre tehető
munkáim száma, a gigantikus méretű
háttérfestményektől a szobrászmunkákon keresztül a replikákig.
Az utolsó 15 évben a Magyarországon
forgatott külföldi filmek jelentős részében részt vettem.
Emellett a róm.kat egyház megrende-

léseit is teljesítem, új templomi festmények, falképek, ikonok... formájában.
2010 óta műemléképületek (kastélyok, templomok...) felújítása köti le a
legtöbb időmet.
Privát lakásokba és múzeumokba is
készítek különleges freskókat, valamint
térhatású (trompe l’oeil) képeket.
Saját önálló műalkotásaim is készülnek, de a rengeteg megrendeléstől ez
mostanában egy kicsit háttérbe szorul.
Önálló kiállításom volt Weimarban, Mezőkövesden, Budapesten, Encsen...1999ben Szekeres Csaba filmrendező filmet
készített rólam, amit „Talentum” címmel,
a Duna tv mutatott be.
2017. július 1-én Mezőkövesden
önálló kiállításom nyílik az eddig elkészített műalkotásaimból.
Munkámban és általában az életemhez hű segítőim a Teremtő-képzelet, a
film, a költészet, a természet és a zene.
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Dr. Szedresi István

Húsvéti
gondolatok
Virágvasárnap, Golgota,
kereszt, feltámadásElmeséli a Biblia,
ami Krisztusra várt.
Van benne öröm, fájdalom,
és rengeteg remény.
Értünk volt annyi borzalom,
értünk folyt ki a vér.
Azért jött közénk Krisztusunk,
ne gyötörjön a kín.
Vállalta a kereszthalált,
megváltva bűneink.
Örvendjünk, óh-alleluja!
nincs már örök halál!
Rövid éltünknek célja van:
Lesz majd föltámadás!
Hiszem én is, óh jó Uram,
süt még reám a nap!
Boldogan lépek Elédbe,
s ajánlom föl magam.
Nekem is jut majd szeretet,
nemcsak ma, holnap is!
Megkapom azt, mi engemet
örökké boldogít!

A szenvedő
Jézus

A Kácson élő Borsos Tibor
fafaragóművész alkotása
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Lukács Ernő festménye a szomolyai katolikus templomban

Lukács Ernő

Festettem egy üzenetet
Festettem egy üzenetet!
Talán… mindenkinek.
Vagy inkább minden becsületes
Magyar embernek.
Festettem egy üzenetet,
mely hozzánk szól,
mindnyájunknak, aki érti,
annak ki a magyar szót
érzi és nem csak beszéli,
azoknak, kiknek szent
a Magyar Szentkorona,
s akinek Mária
nemzetünk egyetlen oltalmazója.

mi vagyunk azok
kiknek fáj Trianon!
Bárhogy is függönyözzék,
a hitünk és a múltunk
beköszön ránk az ablakon.
Mert hit nélkül nem vagyunk,
múlt nélkül nem leszünk…
e kettő nekünk a legerősebb
fegyverünk,
s egyetlen egy a mi vágyunk,
hogy Magyarnak lenni legyen
szent és dicső hivatásunk!

Nektek üzenem,
s neked drága testvérem,
ki kell mondanom
bátran, vagy éppen szerényen,
hogy számunkra Magyarnak lenni
büszke kötelesség és soha,
de soha nem szégyen.

Festettem egy üzenetet s rajta
Hunyadi ajkáról egy szép imát:
Szűz Mária, Nemzetünk pátrónája
álld meg a hazát!
Festettem egy üzenetet, mit
halljon meg végre a föld és az ég,
azt, hogy Magyarnak lenni
büszke gyönyörűség!

Mi vagyunk azok, akik
mertünk s most is merünk
emelt fővel nagynak lenni,
mert Árpád, István,
Mátyás dicső fényét
nem hagyjuk feledni,
és senki ne felejtse el, hogy

S most e szép napon
énekeljünk együtt hozzá egy imát!
Magyarok, testvéreim
Szeressétek és tiszteljétek
egyetlen oltalmazónkat,
Boldogasszony Anyánkat,
Szűz Máriát!

Negyedévenként megjelenő folyóiratunk mindig
az évszakot nyitó hónap közepén jelenik meg, vagyis március, június, szeptember, december tizenötödikeként. Ebből adódóan hiányát érezzük, hogy
a két megjelenés közötti időszak jeles eseményeiről nem igazán tudunk megemlékezni. Például ed-

dig soha nem emlékeztünk meg olyan jeles ünnepről, mint az anyák napja. Most úgy éreztük, ezen
változtatni kell, s bár a mostani megjelenésünktől
számítva szűk két hónap múlva lesz ez a szép ünnep, egy szubjektív írással már most köszöntjük az
édesanyákat.

Mami
Oly korban volt gyermek, amikor hátránynak minősült a falusi lét, a paraszti
származás, s az, hogy lánynak született.
Mert hiába ment el az a bizonyos Antal tanító úr a szüleihez, mondván nekik:
ezt a kislányt tovább kellene taníttatni!
A sok „ortodoxparaszt rokon” az ellenkezőjét tanácsolta. Úr akkor sem lesz
belőle, ha tanul, kitanítva pedig parasztnak sem lesz már jó – jövendölte a vének tanácsa.
S ezzel, egy életre eldöntetett a
sorsa annak a tizenkét esztendős
lánykának. Annyi évesen, abban a
környezetben ő végképp nem tudta, mi is lenne jó neki. Úgy is mondhatnám: akkor és ott, nem mert merészet álmodni. Cselekedni pedig
pláne nem volt bátorsága merészet
cselekedni!
Merészet nem, szürkét és sokat viszont igen! Tehetett mást? Betegeskedő anyja helyett – leánygyermekként – a teljes családi háztartást vezette, a napi főzésektől, a kétheti kenyérsütésektől kezdve a nagy kert
megműveléséig, az összes aprójószág és lábasállat ellátásáig. Mindemellett pesztonkája volt két öccsének, s például, ha eljött a cseresznye-, vagy szőlőérés ideje, két hátikosarat is felkötött magára – méghozzá az egyiket előre a mellére,
mert másképpen nem is lehetett -,

s az összesen 40 kilónyi gyümölcsteherrel le-legyalogolt a 11 km-re levő város
piacterére.
Erőn felül teljesített a majdnem semmiért! Hétfőtől szombatig, kora tavasztól késő őszig. És persze télen is, mert
miért is lett volna az az évszak kivétel?

A Mami, legidősebb unokájával, annak
diplomaosztásakor

Antal tanító úr szép meséje a tudás birodalmáról, számára mese maradt örökre. De azért lelke mélyén hitt annak igazában! Onnan tudom ezt, hogy amikor
sok-sok év multával őt kereste meg egy
bizonyos Berecz tanár úr azzal, hogy
a fiát mindenképpen taníttassa, nem
mondott nemet. Dehogy mondott!
Nagyon is örült ennek, s hogy ez
tényleg így legyen, a maga részéről
kétkezi munkával nagyon sokat tett.
Az álmait gyermekében látta, remélte megvalósulni. Majd pedig később az unokáiban. Minden kis sikerüknek nagyon tudott és tud örülni
a mai napig.
Az az egykori kislány ma kilencven éves. Ősz hajú és egy kissé már
görnyedt hátú. A kertjében nárciszt, íriszt, őszirózsát nevel. És persze margarétákat, mert azok a kedvencei.
Nem lett belőle „úr”! Nem lett belőle tanító, sem orvos, sem könyvelő, pedig – tudom – lehetett volna bármelyik. Oly korban született,
hogy csak a háztartásbeliség adatott meg neki. Ennek ellenére élete
mégis tökéletes alkotás, mint ahogy
ő is tiszteletreméltó alkotó! Sőt, az
én szememben ő a legnagyobb ember!
Ő, a Mami, az Édesanyám!
Daruszögi H. Imre

Mese felnőtteknek

Zeusz és Holdleány
Nyáresti holdtöltekor elgyönyörködtem az égbolt szikrázóan szép
csillagtengerében. Holdleány is ragyog, körötte glória tündököl. Mosolyog, készülődik a vándorútra, nagy
boldogságban, mert a Világ Ura rávetette tekintetét és várja az Ő Egyetlenét, mert az Ő Vándora egy éjszakát

sem mulasztana el, hogy ne lopózna
le hozzá, mert ha ezt egyszer is megtenné, az egész világmindenség ös�szeomlana. Nem tudná többé a Felkelő Nap, az Aranyfényű Hajnal, hogyan is lesz ezentúl a Világ sora?
Zeusz várja és várja a mindjárt
megjövőt, tudja, hogy mellébújik,

nagy csöndben, de úgyis észreveszi
jöttét, ezernyi csókkal borítja ezüstfényű orcáját, Holdleány összes sugarával átöleli a Nagy Várakozót.
Hány éjjel várt erre az ölelésre?
Egyszer kiszámoljuk!
Dr. Árvai Judit
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Megbecsüléssel a 70 éves Hajdu Imrének!

Martinkó pénzt keres

Apai ősöm, a Trencsénteplicen született és Kiskőrösön letelepedett Szlovák Márton keserves, de méltósággal
viselt gyermekkori története ez.
Könnyű fehér felhők vándoroltak az
égen. Alattuk, a gidres-gödrös országúton, nehéz szívvel ballagott Martinkó.
Messziről jött, onnan, ahol a körmöci pénzverő gépeit nézik a munkátlan
emberek keserűen. Ilyen volt a Martinkó
apja is. Hogy tudott volna pedig dolgozni, hogy öt gyermekének megkeresse a
mindennapit! De munka nem volt. Kérni
pedig ő nem tudott.
Martinkó viszont még gyenge volt
hozzá, hogy apja helyett dolgozzon. De
egy kevés pénzt azért tudott szerezni,
amit így köszönt meg:
– Boze zaplac (Isten fizesse meg).
Hát járta a falvakat és pénzt keresett.
Ő kereste meg a kenyérre valót.
Most belemosolygott a tavaszi napsütésbe. Teleszedte a kezét sárga kankalinnal. Néha lehajolt és kavicsot is dugott a
zsebébe. Istenem, ha az ember tíz esztendős, csak kell egypár kavics is a kenyér mellé!

Márkó János,
Martinkó dédunokája
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Trencsénteplici utcarészlet 1916-ból
És ment a szürke kis pont az országút
szalagján. Mögötte őrt állt a Fátra, és a
fenyvesek vigyáztak rá.
Az egyik kanyarodóban hirtelen lekapta Martinkó a sapkáját, és keresztet
vetett a feszület előtt. Kicsit gondolkodott, aztán letette a kankalin csokrot a
bádog-Krisztus lába elé. Maga is mellé
kuporodott pihenni.
Hogyne, hiszen itt segítette meg őt
a jó Jézuska a télen. Juj, micsoda jeges
szél csapta a havat akkor! Kurnyavának
hívják az ilyet erre felé. Martinkónak vékony, rongyos ruhácskája volt, vékonyabb, mint most. A lába félig meg volt
dermedve, a szuszt is majd belefojtotta
a szél.
– Dakujem pomoc tebe! (Köszönöm a
segítséget!) – mondta halkan.
Itt megállt a feszület előtt, hogy lélegzethez jusson. Keresztet is vetett, az
igaz, és sóhajtott is egy kicsit. És mintha
erre a ki sem mondott imádságra jönne válasz, egyszerre előkanyarodott egy
hintó és megállt a gyermek előtt.
– Mit csinálsz itt a hóban, kisfiam? –
kérdezte a kocsi gazdája.
– Pénzt keresek – vacogott Martinkó.
Az apámnak nincs munkája.
– Elvigyelek a faluig? – kérdezte a jóságos hang. A kocsiból kinyúlt egy kesztyűs kéz, beemelte Martinkót a subatakaró alá, és elindultak.

Hej, micsoda utazás volt ez! Martinkó
nem cserélt volna a kiskirállyal sem. Csillogó szemmel felelgetett jótevője kérdéseire.
– Hogy hívják a bácsit? – kérdezte
Martinkó.
– Lasztovicza Pál a tisztességes nevem.
– És hol lakik? – érdeklődött tovább.
– Abban a nagy udvarban, ahol a körmöci pénzverő piros kéménye magasodik!
– Igazán? Hiszen oda be akartam menni, de azt mondták, hamis kutyák vannak,
hát nem mertem.
Sok mindent beszéltek még ketten a
kocsiban. Martinkó elmesélte, mennyi
földet bejárt már kis életében.
– Tudja, hogy Zsolnán is voltam már?
Maga volt-e Zsolnán? Olyan sok kőház
van ott, és a nagy ablakokban mindenféle gyönyörűség, ennivaló és ruha, és
minden, még bicska is! Kár, hogy ott nem
kaptam pénzt. Engem is elküldött egy
rendbiztos. De nagyon jó rendbiztos volt,
mert váltott nekem jegyet a delizsánszra. Még három dénár ára lepényt is adott,
azt ettem egész Privigyéig.
– Vtedy som pán bol! (Akkor én úr voltam!)
Mikor beértek a városba, a nagyságos úr letette Martinkót a kocsma előtt.
Pénzt adott a kocsmárosnak, hogy va-

csorája, szállása legyen a gyermeknek.
Aztán azt mondta búcsúzóul:
– Becsaptak téged, Martinkó! A nagy
udvarban, ahol a vörös kémény van. Ha
máskor arra jársz, csak gyere el hozzám
mindig.
– Vsetsko dobre! (Minden jót!) – köszönt el Martinkótól.
Most odament Martinkó. A nagy udvarba, ahol a vörös kémény van. Oda is
ért délfelé. Kutya csakugyan nincs, de
azt mondják, hogy a gazda kint van a
mezőn.
Mi az Martinkónak egy kicsit idébb,
vagy egy kicsit odább! Megkérdezi az
utat, és utána elindul. Éppen akkor ért
ki, mikor újra fogtak. Barázdát húztak a
krumpli alá. Illő módon köszönt, ahogy
szokott:
– Dobry den! (Jó napot!)
– Pamodaj! (Isten hozott!) – fogadják
azt.
Martinkó végigment a barázdán
az öreg béres nyomában. Ott állt
Lasztovicza bácsi az erdő szélén. Látszott rajta, hogy megörült a gyermeknek.
– Hát te hogy találtál ide, Martinkó?
– Csak eltalálok magához – feleli
Martinkó büszkén, – hiszen hívott.
– Az igaz, hogy hívtalak. De most nem
érek rá. Még dolgom van, nem mehetek
haza.
– Nem baj, megvárom. Én ráérek.
– Csodálkozom, Martinkó! Nem jársz
te iskolába?
– Járok én. Csupa egyesem van mindenből. De, ha már nincs mit enni otthon, vakációt ad nekem a tanító úr.
– Ja som chudobny hlapec (Én szegény fiú vagyok) – jegyezte meg kissé
szomorúan.
Martinkó miután megnyugodott, leült
a fűbe és mesélt mindenfélét.
– Húsvétkor Pöstyénben is voltam.
Odaálltam a templomajtóba. Egy magyar asszony húsz dénárt adott, egy tót
férfi meg ötöt. Egy sváb embertől is kértem, de ő nem adott semmit. Három tallér harminc dénárt kerestem azon a héten. Beváltottam az ivóban, egy darabban vittem haza.
– Azt látom, hogy számolni tudsz,
Martinkó. Hát olvasni?
Martinkó papírzacskót húzott ki zsebéből. Két árva dénár lötyögött benne.
A jobb keze mutató ujjával kísérte a rajta lévő betűket.

B. Mester Éva

Talán tavasz
A februári versekbe
már visszalopakodott
a tavasz korai hírnöke.
A hóvirág után, a kerti évelők
színezik ki a tavalyi vágyakat.
Elővesszük, a valahol begyűjtött,
nem tudom mit rejtő magvakat.
Ültetünk, csokrozunk,
gyönyörködünk és meghalunk.
Lesz virág búcsúra!
Lesz randevúra!
Piacra nem jut,
A szerző, Martinkó kései utódja 1946-ban

lelkem virágjait

– Má-ria Te-ré-zia – olvasta diadalmasan.
– Hát a nevedet le tudod-e írni?
– De le ám! – és elkezdett rajzolni a levegőbe: Mar-tin-kó … Szlovák Martinkó.
Este, míg hazafelé mentek, a nagyságos úr sok mindent kérdezett
Martinkótól. Azt üzente apjának, hogy
jöjjön el, mert beszélni akar vele. Az udvarbeli gépész öreg és beteges, segítség
kellene melléje.
Martinkó lelkében felderengett a boldog jövő. Ha itt maradhat egészen, és
munkája lesz az édesapjának, nem kell
többé kéregetni. Mindig elmehet az iskolába, aztán meg játszhat is, mint más
gyermek.
– To bude lem dobry svet! (Akkor lesz
csak jó világ!) – jegyzi meg.
S ha majd megnövök, lehetek kocsis
magánál? – kérdezi ragyogó szemmel
Hogyne lehetnél, Martinkó. Számítok
rád!
Martinkó zsendicét vacsorázott, csupa
sűrű, nagydarab kenyérrel. Még a zsebébe is dugott belőle. Aztán édesen elaludt az istállóban, az ő jövendőbeli birodalmában.
Mikor hajnalban hazaindult Teplicre,
három tallér csörömpölt a papírzacskóban. Útközben Martinkó már nem kért
pénz senkitől. Csak kavicsot szedett. És
danolt.
Ezen túl nem ő lesz a kenyérkereső.
Szlovák Sándor
egy magyar,
de gyökereit nem felejtő utód

nem adom el.
A vásárnapokon
lyukas kétfillérre fűzve,
minden virágomat
a lábadhoz rakom.

Fridél Lajos rajza
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Húsvéti kép – nagyapámmal
Egy majdnem hatvanéves megsárgult fénykép akadt kezembe. Nem véletlen, épp a közelgő húsvét előtt. A képből ünnepi hangulat árad. Ülünk egy csipketerítős asztal mellett. A vázában tavaszi barka, a tányéron pár szelet kalács, poharakban
nagyapám finom bora. Mögötte a megvetett családi ágy, és Jézus képe a falon. Abban az ágyban hallgattam lázasan mesét, és
ott tanítottak meg imádkozni. Mennyit néztem a fölöttem levő
képet! A sötétedő éjszakában Jézus egy hegyen imádkozik. A
Holdat szürke felhők takarták, jelezve a közelgő vihart. Ám Jézus
arca nyugalmat, békét árasztott, ami elaltatott.
Nézem, ahogy átkarolom nagyapám. Fehér hajánál és bajszánál csak az én hatalmas maslim világosabb. Figyelmesen várjuk
a fényképezés menetét. Nagyapám boldog büszkeséggel, én kíváncsian.
Ezeknek a családi fényképezéseknek történetük van. Miklós
bácsi volt a falu fényképésze, akit mindenki Kukuci bácsinak hívott. Mindig percekig lépdelve állította be a felvételt, és a kattintásakor elkiáltotta magát: Kukuci! Ajak nem maradt mosolytalanul. Sokszor még könnyeztünk is a nevetéstől.
Érdekes, hogy ha nagyapámra gondolok, nem a kék szeme,
mosolya, hangja jut eszembe, hanem a meleg keze. Vezetett, tanított vele. Biztonságban éreztem magam. Egy kettőnk közötti édes kötelék, ami beégette magát az örökkévalóságba. Most
is érzem! Egy pillanat, egy megmagyarázhatatlan simogatás két
lélek között, ami egy életre megmarad. Szeretet áradt a kezéből.
Emlékszem, ahogy húsvét vasárnapján együtt mentünk a
templomba. Elővette ünneplő ruháját, csizmáját, kalapját, rám
rózsaszín, fodros ruhácskát adtak. Indulás előtt leszakított egyegy pézsmavirágot. Azóta szeretem a pézsma kesernyés illatát.
Mindig ez a békés séta jut eszembe.
Az istentisztelet alatt csak pillanatokra éreztem a templom
hűvösét. A felcsendülő énekszó az orgona hangjával egybecsengve felmelegítette gyermeki testemet. „Mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik. Lelkem úgy óhajt Uramhoz, és hozzá
fohászkodik” Ez volt a húsvéti ének, amit otthon úgy adtam elő:
Énekeltek egy szarvasról, ami nagyon szomjas volt. Ment a patakra vizet inni. Nem tudtam miért nevettek…
Akkor is kézen fogva mentünk, amikor hosszú sétára hívott,
hogy erősödjek, levegőn legyek. Vitt az örkei határra, ki a falun
jóval messzebbre. Azt hittem, soha nem lesz vége a sétánknak.
Amikor megszánta fáradtságom, kicsit megálltunk, és víz helyett
a füves ösvény szélén szedett erdei szederrel csillapította szomjamat. Na, azt az édes ízt soha nem feledem!
Volt, amikor haragudtam rá, mert becsapott. Azt nagyon nem
szerettem. Hunyadra hívott, én meg boldogan mentem, azt hittem érdekes lesz az utunk, erre aludni kellett, „hunyni”, és a háta
mögül nem szabadulhattam. Csak miután végre elaludt, kecmeregtem ki nagy nehezen. Volt, hogy mesélt, hátha elalszom, hallgattam a szerencsét próbálni induló szegény legényt, aki csak
szentjánoskenyeret talált a tarisznyájában. Már felnőtt fejjel tudtam meg, hogy annyi köze volt a szenthez, mint annak a papsajtnak, amit a réten játszás közben kóstoltak a gyerekek.
Ölni tudtam volna szavaiért! Amikor már az iskolában azt tanultuk, a Föld kering a Nap körül, még bennem volt nagyapám
ébresztése: Kelj fel, hisz már a hasadra süt a Nap! Álmosan pislogtam a küszöbről a Napra, ami csak értem kelt föl az udvaron,
és csak azért, hogy ébresztgessen. Sokáig nagyapám szava volt
a szent.
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Nagyapa és unoka
Milyen jó volt ott játszani nyaranta. Egyke lévén, magam játszottam, kitalálva ezernyi játékot. Ültem az eperfa tetején hangosan énekelve, hátha meghallják az utcán elmenők. Téglaport tettem az ajtónk elé újságpapírba, remélve, a falusi nénik
paprikának nézik. Szegény cicusnak levágtam a bajuszát, volt,
hogy beöntést is kapott. Egy megtalált katona sisakjába, színes virágokból levest főztem a baromfiudvar összes tagjának.
(Nagy háborúk folytak ott hajdanán.)
A pince teteje volt a színpadom. Pléd-stólámban énekeltem
és táncoltam a libáknak, kutyánknak. Ők voltak a közönségem.
Ugatás, gágogás volt az elismerés.
Volt, hogy kikaptam, mert Hektor kutyánk ette meg a finom
vajas kalácsot. Élveztem, ahogy nagy szájcsattogtatással, magasra ugorva elkapott egy-egy falatot. Édesanyám meg örvendett, hogy a rosszul evő kislánya végre három szeletért is vis�szafutott. Akkoriban még köpülték a vajat, és csak ünnepkor
volt kalács. Éhesen finom volt a cukrozott olajos barna kenyér
is. Utána meg a fáról megérett fehér eper. Versenyeztem a tyúkokkal, ki szedi fel hamarabb…
Fogtam galambot a szomszéd ház tetejéről a bottal felállított kosár alatt, ahova kukoricát, búzát szórtam. Egy zsineggel
megkötve a botot, elbújtam a tornácon, onnan lestem a galambokat. Hogy mérgelődtem, mert azok elszálltak, a tyúkok
meg degeszre ették magukat.
Jó volt lecsúszni a friss szénaboglya tetejéről, vagy a legnagyobb szalmaszállal eregetni a szappanbuborékokat.
Sok kedves játék, amire a kép emlékeztetett. A szülői ház,
ami ha egyszerű is volt, de a szeretet, ami áthatotta, kitágította a teret. Amíg a szülő él, összefogja a családot, és együtt voltunk sok-sok ünnepen.
Egyszer mindennek vége lesz. Édesanyám korai halálát nagyapám csak két évvel élte túl.
Nem minden öreg fa marad meg, ha levágják friss hajtását.
Mesélték, végső elmenetele előtt pár órával még elkérte hajkeféjét, kis zsebtükrét, és megfésülte fehér bajuszát, haját. Rendesen akart megállni az Úr színe előtt…
Ezt a tulajdonságát én is örököltem.
Nyugodj békében, drága nagyapám!
Gál T. Olga

Vince napi borszentelés
A bor és a kultúra mindig szoros kapcsolatban állt. A bor jól
szolgálja a kultúra meghitt pillanatait, az emberi kapcsolatokat, ezért 2016-ban, hagyományteremtő szándékkal indította el a Bükkaljai Hegyközség és Bogács, Bükkzsérc, Cserépfalu,
Cserépváralja, Mezőkövesd, Tard települések a borszentelést.
Szándékuk, hogy felhívják az emberek figyelmét a vidéken
mára háttérbe szorult szőlő- és bortermelésre, hogy ez a kultúra ismét a közönség látókörébe és megbecsülésébe kerüljön, és ezáltal gazdagodjon e vidék élettere.
Az eseményre ebben az évben is a Szent László templomban, misével egybekötve került sor. A szentmisét – melyet
a Szent László kórus éneke tett teljessé – és a borszentelést
dr. Medvegy János címzetes apát, esperes-plébános végezte. Prédikációjában és a bor szentelése közben is utalt a Szent
Vince napjához kötődő szentelés fontosságára. Imádkozva
kérte a jó Istent, hogy áldja meg azokat, akik isznak az újborból, az ártó hatások pedig kerüljék el a vidék szőlőültetvényeit.
Az eseményen jelen lévő borlovagrend tagjai köztük
Daragó Károly harmonika játéka teremtett bensőséges hangulatot. A szentelés után Dósa Sándor, a hegyközség elnöke
köszöntötte a megjelenteket, majd meghitt beszélgetés közben, a jelenlevők megkóstolhatták a szentelt borokat.
Először Prokai László Harmónia cuvée borát kóstolták, amely 2016-ban az „Egri Érsekség bora” lett. Megelőzve
minden egri fehér bort, ezzel is bizonyította, hogy a bükki,
bükkaljai borok minőségben felveszik a versenyt, sőt időnként
jobbat produkálnak, mint az egri borok. Ezt követte Kompa
József Csillag nevű cserszegi fűszeres, fehér cuvée bora.

Majd Szabó János kékfrankos rosébora következett, aki
közben a Dollárhegy történetét is elmesélte, ugyanis a kóstolásra felkínált kékfrankos rosébora onnan származik.
Ezt követte Kósik István nedűje, aki a vörösbor szeretetét
ecsetelte a kóstolás közben. Végül Sebe Imre bora következett. A kövesdi gazda a szőlőültetvények többszöri pusztulásáról mesélt, és kifejtette, hogy mindent meg kell tenni annak
érdekében, hogy a vidék borai a figyelem középpontjába kerüljenek.
A borkóstolás eseményét színesítette Lengyel Emma, a
Bükkábrányi Arany János Általános Iskola harmadik osztályos
tanuló versmondása. Nagy átéléssel adta elő Gárdonyi Géza: A
bor legendája című versét.

„Tompa borzalom
fogott el, mély állati félelem.
Körülnéztem: szerettem volna néhány
szót váltani jó, meghitt emberekkel,
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt,
Péter aludt, János aludt, Jakab
aludt, Máté aludt és mind aludtak...” (Dsida Jenő)

Holló József

Nagycsütörtöki
szonett
„Maradjatok itt és vigyázzatok velem”
(Máté 26:36)

Túl vannak már az esti vacsorán.
A Mester megmosta a tanítványok lábát.
Figyeli az idő önmaga múlását
– s rossz sejtelmek szegik a sötét horizontját.
Már visszaindult Júdás. És mögötte alakok
lopakodnak sunyin az éj leple alatt.
Készülődik Krisztus. Közel a pillanat:
majd szól Péterékhez – gyertek, s vigyázzatok!
Aztán előremegy. És a földre leborulva
fohászkodik: Atyám erősíts meg engem!
… tudom meg kell halnom holnap a kereszten.

A térdeplő ember

Köteles István rajza

Háromszor könyörög e szavakkal újra.
A gyilkosok léptei már közel hallatszanak
– de a tanítványok békésén alszanak.
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Kutyából nem lesz szalonna,
de pörkölt igen!...

…mert a matyóknál még ez is megtörténhet!
Meg is történt! Tanúsíthatja ezt ez az írás, s e sorok szerzője, aki –
nem egyszer, nem kétszer – hallotta ezt a legilletékesebbtől, a kutyapörkölt mesterszakácsától, Korpa Pétertől, akit tisztességes nevén Vámos Péternek hívtak.
Ennek a Korpa Péternek (ilyen néven jobban ismerték a kövesdiek)
volt egy darab szőleje az Egri út jobb oldalán. Akárcsak az apósomnak, akivel szőlőszomszédok voltak. Az apósom gyakran hívott segíteni, hol kapálni, hol permetezni, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy én kapáltam vagy permeteztem, ő meg eközben a szomszéd Korpa Péterrel trécselt, s az előző évi termést ízlelgették, kóstolgatták. Az én jutalmam ilyenkor az volt, hogy a munka végeztével elmeséltettem Korpa Péter bátyámmal annak a nevezetes kutyapörköltnek a történetét. Az öreg mindig ugyanúgy mondta el,
ebből pedig arra következtettem, hogy egyetlen szava sem lódítás.
Én sem teszek hozzá egyetlen szót sem, úgy mondom el most
mindenkinek, ahogy Péter bátyámtól számtalanszor hallottam
A történet három kövesdi barátról szól. Jó régen történt, akkortájt még kakastollas csendőrök vigyázták a rendet Kövesden is (volt
is rend!). Akkor volt fiatal ez a három barát. Egyiküket már ismerik, ő
volt Korpa Péter alias Vámos Péter. A két társa közül az egyiket Csillag Palkónak (Csirmaz Pál), a másikat Nagy Dohánynak vagyis Dohány Andrásnak hívták. Utóbbi a mai Kispipa Étterem tulajdonosának volt az édesapja.
Történt egyszer, hogy az egyik december végi napon, pontosabban a szilveszter előttin, Csillag Palkó elment Korpa Péterékhez. Ám
Péter nem volt otthon, csak az édesanyja, akit a barátok Terka ángyomnak szólítottak. Amikor Palkó belépett a házba, a masina alól,
a fatároló ládából , az ott melegedő két kis pulikutya közül az egyik
kiugrott, rávakkantott Csillag Palkóra, s hogy nyomatékot adjon
házőrzői mivoltának, megharapta a vendég lábát. Palkó nem szokott hozzá az ilyen goromba fogadtatáshoz, azt még egy kutyától
sem tűrte el, következésképpen a harapásra rúgásra reagált, s a hős
puli jajveszékelt vonyítással visszarepült a sparhelt alá, a hasáb fák
közé.
Már délutánra járt az idő, amikor hazaért Korpa Péter. Mindjárt
észrevette, hogy az egyik kis pulikutyájánál nincs rendben valami.
- Édesanyám, mi baja van ennek a kutyának?
Terka ángyom elmesélte a fiának, hogy mit tett a kutyával Csillag Palkó.
Péter nézegette, nézegette, hogy miként tudna segíteni a nyüszítő kutyán, de bárhogy nézegette, ugyanarra a következtetésre
jutott: ez a kutya menthetetlen. Nem hagyta hát tovább szenvedni, vagyis hozzásegítette, hogy mielőbb jobb létre szenderüljön.
Ugyanakkor sajnálta veszni hagyni az eb fekete, göndör bundáját, s
úgy döntött: ő bizony megnyúzza a jobb létre szenderült pulit. Ki is
akasztotta a kapufélfára és lehúzta a bundát róla. Akkor látta, hogy
milyen szép fehér húsa van az ő kis kutyájának. Az agya forogni kezdett: „No megállj csak Csillag Palkó, a kutyám haláláért úgy megbüntetlek, hogy azt egy életre nem feleded el.”
Amikor a nyúzást befejezte, a kutyát darabokra szabdalta, a húst
hideg helyre tette, majd elment Dohány Andráshoz és Csillag Palkóhoz.
- Gyerekek! – adta azok értesülésére – úgy gondoltam, hogy holnap estére vágok nyulat, abból csinálunk egy jó pörköltet, s hozok
hozzá tíz liter bort, oszt azzal elleszünk éjfélig, aztán átmegyünk
édesanyámhoz újévet köszönteni.
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A két barátnak tetszett a terv. Másnap, az estébe hajló szürkületben vitte Korpa Péter a „nyúlhúst” és a tíz literes demizsont,
ahogy megígérte. Csillag Palkóéknál volt a buli, amit megérkezése után rögvest pár pohár bor elkortyolásával kezdtek. Ez jót tett
valamennyiük hangulatának, sőt munkakedvének is. Palkó villámgyorsan előkészítette a lábast, Dohány András meg a hagyma ös�szevágásával jeleskedett. A búbos kemence padkáján folyt az előkészület.
Egyszer csak Palkó hirtelen megszólalt, s hangjából a gyanakvás
érződött ki.
– Te Péter! Ez nem nyúlhús!
– Hát mi a fene lenne, te ostoba! – csattant fel Korpa Péter,aki tudta, hogy legjobb védekezés a támadás. – Ne gusztustalankodjál!
Palkó többet nem mert szólni. Felrakták főni a pörköltet, közben
iszogattak szaporán, hogy minél jobb étvágyuk legyen.
Lett is! A pörkölt elkészült, finom, fenséges illatok terjedtek a házban. Kezdődhetett a lakoma.
Ám ekkor Csillag Palkó és Dohány András kiötlötték, hogy a pörköltből először Korpa Péternek kell szednie, hiszen ő volt a séf.
Péter erősen gondolkodott, hogy mit vegyen ki a kaszrojból, végül úgy döntött, elég lesz neki az oldalborda. A javát meghagyja barátainak, akik aztán jó étvággyal nekik is láttak az ünnepi vacsorának. El is fogyott a hús az utolsó szálig. A finom kutyapörköltre jól
esett a borocska, ami meg is tette kedvező hatását. Elröppentek az
év utolsó órái, s eljött az éjfél. A három cimbora elindult Terka ángyomhoz új évet köszönteni.
– Tessék csak, tessék – invitálta be őket Terka ángyom. – Gyertek
beljebb szép fiaim!
– Boldog új évet kívánunk, Terka ángyom!
– Üljetek csak le – biztatta őket az öregasszony. – Most sült ki a
hurka, meg a kolbász, egyetek, csak egyetek!
Evés közben Csillag Palkó megkérdezte Terka ángyomtól:
– Hát a másik fekete puli hol van?
– Hol van, hol van – váltott bosszúsra a mama. – Hát megnyúzta Péter!
Csillag Palkó és Dohány András gyomra abban a pillanatban háborogni kezdett, s bizony iszkolniuk kellett az udvar végén lévő trágyadombhoz, hogy előbb el ne hagyja bendőjüket a pulihús. A trágyadombnál aztán történt egy s más. Mindenesetre Csillag Palkó és
Dohány András azt az újév kezdést soha nem felejtette el.
Abban az időben Mezőkövesden ilyen utca, településrész nevek voltak, mint Daruszög, Gubaszög, Harangláb, Pepi-domb, Ilavölgy stb.
Korpa Péter az esetet az alábbi, nem Pázmándy László-szintű versikében, később meg is örökítette:
„1943. szilveszter este, fogamzott agyamba egy nagyszerű eszme,
Mivel láttam az égen a csillagot, tudtam, hogy az eszme megszülethet.
Ment a kutya, ment, ment az Ila-völgybe, onnan meg a serpenyőbe,
Serceg a zsír, pirul a hagyma, hogy mi fő a fazékba, azt senki sem tudja, csak az öreg Korpa. (Mármint én)
Kóstolgatják milyen jó paprikás, hát még milyen hagymás! – mondja
ezt az öreg Dohány András.”
Ez tehát az első matyó kutyapörkölt története. Az már csak én
jegyzem meg, hogy azóta a kínaiak idejárnak a pörkölt receptjéért.
Vitéz Tóth András
Mezőkövesd

Árnyak és fények
Ünnep utáni gondolatok

Régi igazság – semmi sem történik véletlenül – minden dolognak, eredménynek, változásnak oka van.
A Halley-üstökös i. e. 6-ban, 70 napig
nem véletlenül volt látható az égbolton.
Ez az égi jelenség lehetett Máté leírásában a „csillag”, ami a napkeleti bölcseket
Betlehembe elvezette.
Ezzel a földönkívüli fénnyel és néhány
apró mécsessel jelképezték akkoriban a
történetírók Jézus születését.
Évszázadok teltek el, és a fények mellett, amely sokáig néhány gyertya volt
csak, a lelkek melege kísérte ezt az ünnepet.
Néhány napra megállította a háborúkat, itt-ott gyertya is gyúlt a lövészárokban. És úgy oldott fel egyszerű földi bűnöket és sorsokat, hogy erejét és jelentőségét nem lehet megkérdőjelezni.
Később, nálunk a fenyőünnep elnevezéssel próbáltak erőszakot venni a hagyományokon, de a sikertelen manipulációt
elsöpörte az idő.
Ha a karácsony név eredetét keressük,
sokféle megközelítéssel találkozunk, válasszuk ki a hagyományainknak leginkább megfelelő KARACSONG-ot, amely
a fény újjászületését jelenti a kun-magyar mondavilágban. Ennek háttere a téli-nyári napforduló, amely Jézus születésének történetével, új vallási tartalommal
töltötte meg a pogány ünnepet. A Biblia
leírása szerint Jézus szegényes körülmények között született egy istállóban, mert
senki nem fogadta be a házába a várandós Máriát.

Milyen szép jelkép! Nem erőszak, nem
egyezmény, nem magamutogatás ez az
akció, ami szerencsére terebélyesedik.
2009-re már lekapcsolták Hongkongban,
Új-Delhiben, Sydney-ben, és hazánkban
is. Másfél millió ember vett részt benne!
Ám még nagyon az alagút elején járunk, és az alagút hosszú – ráadásul sokan másképpen gondolkodnak. Még kell
100 új motívum az utcákra, és hivataloknál még nagyobb, díszes világítás legyen!
Mert a környéken a legszebbnek kell lennünk! Nem lenne baj, ha működne a Föld
órája, de a szellemekben és lelkekben
még nem működik mindenkinél.
Ha felfelé néz az ember, ritkán veszi észre, hogy lent és a mélyben mi folyik.
Hiányzik a téli tüzelő, a gázt kikötötték.
Néhányan megfagynak, de ez lényegtelen. A lényeg, hogy gyönyörűek a fényeink
és az ünnepekre mindent el kell felejteni!
A falvak, és városközpontok fényben és
vásárló tömegben ringatóznak. Mindenki fontos célokat mérlegel. Egy kis hitelfelvétel, és már ki is lehet cserélni a televíziót, az ülőgarnitúrát, a hűtőt. A téli gumit is
meg kell venni.
Közben megszabadulunk a régitől, már
nem divat, ki lehet vinni az utak mellé, rádobni a szántóföldre, bedobni a Hór, vagy
a Kánya-patak medrébe.
Ezt persze csak esti szórakozásként, nehogy észrevegyenek! Bár ha
érszrevesznek sincs baj, hisz a jegyző urak
és hölgyek filmfelvételi bizonyítékot követelnek, ami úgysincs. Hisz ez nem önkormányzati feladat, a környezetvédelem

Sydney-re tartozik, majd ott lekapcsolják a villanyt. Különben is ne idegesítsék
őket, hisz van elég feladat, hogy minden
díszlámpa égjen, a város fényárban ús�szon, legalább a főutak mentén.
Örüljünk, ha lezárjuk az évet. Hogy 2030 év múlva mi lesz? Ki bírja ki a fölmelegedést? A Pet palack mikorra oldódik fel
a termőföldben, és mikorra mérgezi meg
az alapvető élelmiszereinket, a vizeink mikor válnak ihatatlanná? Igazán mellékes.
Elküldtük Elnök Urat NEW YORKBA,
mondja el, hogy lépni kellene, mert végveszélyben a Föld édesvíz tartaléka. A
hallgatóság csak azért volt nyugodt, mert
régen járt kis hazánkban, itt ugyanis láthatta volna, hogy 23 óra 59 percnél tartunk.
Sem számonkérés, sem büntetés, de
már rendes hivatal sincs, aki szólna felfelé:
míg nem teszünk rendet itthon, ne vegyük meg a jegyet New Yorkba!
Nem jó, hogy néhány napra a fényár eltakarta az ilyen és hasonló súlyos bajainkat.
A jövő igazsága: A környezetvédelmet
társasjátéknak néző településvezetők pedig – tisztelet a kivételnek – akik úgy gondolják, hogy csillogással mindent el lehet
takarni. Tévednek, hisz mindenki tudja, a
fények egyszer kialszanak, a petárdák elfogynak.
A józan godolodók persze feltámadásban reménykednek. De napjainkban hihetünk-e abban, hogy lesz egyszer feltámadás?
Sebe Imre Mezőkövesd

És ma? Egymást licitálja túl a gazdagság, amit a bóvlik eladóinak nagy serege kísér.
És így érkezik el a Karacsong a falvak,
városok utcáira, főtereire is. Gyönyörű
fényár, szebbnél szebb motívumok csillognak. Még a józanul gondolkodókat is
meghatják. Itt tisztelik az ünnepet, rendben mennek a dolgok és boldogok az
emberek – gondolhatják.
A Ma igazsága azonban más. A „Föld
órája” 2007-ben Sydneyből indult útjára,
sa zóta a világ legtöbb nagyvárosában lekapcsolják a világítást. Így hívják fel a figyelmet a klímaváltozás elleni cselekvés
fontosságára.
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Hun érdekességek Svájcban
Ma, amikor oly sokat támad, olykor gyaláz bennünket az Unió, helyesebben az ott „dolgozók”, sok esetben nem kellőképpen tájékozott vízfejek,
bizony el kellett gondolkozzam azon, hogy vajon miért is teszik mindezt?
Miért is vagyunk mi mások, mint az Európában élő többi nép?
Mivel koromnál fogva is úgy gondolom, kellő tapasztalattal rendelkezem, így nem volt nehéz erre a választ megtalálni. Elsősorban tehát azért,
mert valóban másabbak vagyunk az itt élő népeknél. A másság elsősorban nyelvünkben mutatkozik meg, de igen erősen fellelhető vallásunkban, kultúránkban, szokásunkban, viselkedésünkben, találékonyságunkban, erős népi kultúránkban és egyéb más tulajdonságainkban is.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az Magyar Tudományos
Akadémiának nevezett intézet már szinte a megalakulása óta nem úgy foglalkozik a magyarság múltjával, történetével, ahogy azt tennie kellene. Ennek
oka elsősorban az, hogy a mohácsi tragédia után nyakunkba telepedő osztrák-német Habsburg dinasztia mindig
is lenézéssel, sőt megvetéssel kezelte a
magyarságot. Árpád büszke népe állandó problémaforrás volt számukra, ezért
is akarták elvenni múltunkat immáron
több száz éve, mely cél ma is fennáll,
bár mások részről. A kitalált finnugor-elmélet már kezdettől fogva tarthatatlan,
mégsem tesz az MTA ennek érdekében
semmit, sőt védi a régi bizonyíthatatlan,
igaztalan elméleteket. Ezzel párhuzamosan, illetve éppen ezért nem ismerjük a magyarság igaz történetét.
Ám fel a fejjel! Számítógépes világunkban ezen a téren is egyre tájékozottabbak lehetünk, és egyre több valódi tudásra tehetünk szert, ha kellő önfegyelemmel és kritikával kezeljük az innét áradó információkat és ha eltökéltek
is vagyunk. Ahhoz, hogy megfelelő mederben tartsuk az ismereteket, már előzőleg sem árt alapos információval rendelkezzünk, mert könnyen tévútra juthatunk a sok hír, ellenhír hallatán. Egyre több jó tudományos cikk jelenik meg
kutatók, magyarságszerető emberek jóvoltából a neten, így hát ezekkel bővülhet tudásunk. Egyúttal egyre több
olyan hír, tudás is jelenik meg napjainkban, amelyről eddig semmit, vagy nagyon keveset hallottunk. Ezek közé tartoznak elsősorban a magyarságunkról,
ősiségünkről szóló hírek és tudósítások.
Tudhatunk már a kanadai barlangokban fellelhető ősi székely rovásírásról,
az Arvisura-krónikáról, a boszniai piramisokról, a hunok őstörténetéről, a szkíta népekről, a szászánida perzsa biroda20

lomról, a Kínában élő ujgur testvéreinkről (kiknek vezetőit néhány évvel ezelőtt
kitiltották Magyarországról, nem tudni,
miért). Tudunk még a fekete és fehér hunok szokásairól is. Egykori királyunkról,
Attiláról is egyre több hír jelenik meg, és
megismertük a 907-es pozsonyi csatát,
amelynek történetét iskoláinkban nem,
de az amerikai katonai akadémiákon bizony régóta tanítják.
Különös terület még a hun-székely
magyar rovásírás története, a hunzák
völgye, vagy az 1960-as években történt dél-amerikai kutatások Móricz János által, aki egyszer csak nyomtalanul
eltűnt. Ezen kívül még sok-sok terület
van, amelyeket most itt nem kívánok felsorolni. Ugyanide tartozik a svájci hunok
különös története is, amelyről szinte néhány éve tudunk csupán, noha első említésük már az 1700-as évek végén megtörtént.
Hogy miért is írom e cikket? Azért,
mert szerencsém volt eljutni a svájci Hun-völgybe, hivatalos nevén az
Anniviers-völgybe. Célom az ott fellelhető házak díszítésével kapcsolatos kutatás volt, számomra fontos és érdekes
téma.
Mezőkövesden és környékén sokan ismernek, hisz 1990-től faipari vállalkozóként tevékenykedem, népművészeti tevékenységem az országhatáron túlra is
kiterjed. Aki ismer, az tudja rólam, hogy
szeretem a múlt történéseit, a magyar
népi kultúrát, a magyar történelemmel
való foglalatoskodást. Ez a fajta munka,
illetve szemléletmód segített nekem abban, hogy eljuthassak e gyönyörű helyre.
Az ezredfordulón egy matyó ihletésű
kerítést készítettem a Dunántúlra egy
családnak. Jól ismertük egymást, a megrendelő ebben az időben Mezőkeresztesen dolgozott, majd később nyugdíjba
vonult és hazaköltözött dunántúli szülő-

falujába. Magyarpolányban szállásadással foglalkozik és 2014-ben svájciak jeleskedtek nála pihenés céljából. A vendégeknek igencsak megtetszett a kapu
és az a gondolat érett meg bennük,
hogy ők is szeretnének egy hasonlót.
Az elkészített, helyére állított alkotás
nagyon tetszett a megrendelőnek, így
kérte, hogy utasommal maradjunk egy
napot és ő ajándékképpen elvisz oda,
ahová el szeretnénk menni. E nagyszerű felajánlást elfogadva kértük, hogy
mivel tudomásunk van arról, hogy az
Anniviers-völgyben hunok telepedtek le
valamikor, így örülnénk, ha eljuthatnánk
oda. Ez másnap meg is történt, legnagyobb gyönyörűségünkre egy csodálatos helyre kerültünk. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen egyszerűen eljutok oda, ahol egykori hun leszármazottak élnek.
De kik is ezek a svájci hunok?
Az első feljegyzés Johannes Müllertől
származik 1786-ból. Megemlít egy Konrád nevű apátot, aki hun származású volt. Ezt az adatot eredetileg egy
1217-ben keltezett írásban jegyezték fel.
Ugyancsak az ő könyvéből tudunk egy
Tschudi nevű szövetségi tanácstagról,
aki az író állítása szerint madzsar volt, a
kalandozások korában került erre a területre. 1781-ben Mark Theodor Bourrit
arról ír, hogy az Anniviers-völgyben egy
hun töredék keresett menedéket, akik
igen nehéz körülmények között tornázták fel magukat egy igen életre való
néppé. Malten 1834-ben írta, hogy a
völgy lakói állítólag ázsiai eredetűek.
1855-ben egy Eduard Dreison nevű
személy írt először az itt élő népek öltözetéről, szokásairól. A XIX. században
a magyarsághoz kötődően, az annivard
hunokról ír Toldy-Schedel Ferenc 1834ben, és Horváth Mihály 1881-ben. Ő elsősorban azt szerette volna bizonyítani, hogy a magyar nyelv azonos a hun
nyelvvel. Az Anniviers-völgyet felkeresve talált olyan egyházi iratokat - keresztelő, házassági, halotti bizonyítványokat
- az 1682-1700 közötti időszakból, amelyeken ötven magyar vagy ahhoz hasonló név volt felfedezhető. A legelterjedtebb és legpontosabb kiterjedésű írás az
erdélyi származású, szász nemzetiségű
Fischer Károly Antal tollából származik. Ennél jobb írás a mai napig nem született. Ugyanakkor szomorú, hogy a mű
nem jelenhetett meg magyarul 1886-

ban, de máig sem került még magyar
nyelven kiadásra. Ekkor már dúlt a kultuszminiszter, Budenz József által kezdeményezett és pártolt finnugorizmus,
az Akadémia szigorúan elutasította a
más irányú kutatások támogatását, elsősorban Habsburg érdekből. Budenz József, a német származású magyar nyelvész és Trefort Ágoston szívesen álltak
a finnugorizmus ügyének előrevivőjeként. Mellettük volt még Hunsdorfer
Pál is, aki később Hunfalvyra módosította magát, noha erősen tagadta hun származását. A Habsburg érdekeknek alárendelve, a magyarellenes politikai döntéseknek megfelelően működött a „tudományos élet” minden színtere. Ez az
irányultság sajnos mára sem változott
meg.
De menjünk is tovább az idő sorában.
A XX. századi első tudós Kiszely István,
aki a svájci hunokkal foglalkozik, 1987ben kiadott egy 17 oldalas füzetet. Ebben erősen hiányolja a néprajzkutatók,
nyelvészek, antropológusok munkáját
ezen a területen. Azóta is mély csend
van az Akadémia részéről.
Miért volna fontos az ő kutatásuk?
Mert itt talán még meg lehetne találni a kapcsolatot a magyarok és a hunok között. Valószínűleg, azért nem tesz
az MTA lépést ebben az ügyben, mert a
finnugorizmus megbukna. Ez persze így
is van, hiszen egyetlen tárgyi bizonyítékot sem tudtak eddig felmutatni e rokonsággal kapcsolatban, csak a nyelvet
próbálják erőltetni. Ez bizony kevés. Nekünk, felkéretlen embereknek most az a
dolgunk, hogy lehetőségünkhöz mérten kutassuk és bizonyítsuk a magyarság gyökereit. Gyermekeink meglehetősen sokat tanulnak a római birodalomról, azonban a részben azzal egyidejűleg
fennálló, nem kevésbé hatalmas és számunkra lényegesebb fontosabb Hun-birodalomról, szinte semmit nem tudhatunk.
Nézzük konkrétan, hol is van az
Anniviers-völgy? A Rhone völgyéből indul 530 méter magasságban és
a Matterhorn csúcsáig tart 4480 méterig. A legmagasabban fekvő települések Ayer, Zinal és Návaszék. A bennszülött völgylakók magukat a hunok leszármazottainak tartják, ezt iratok is bizonyítják. Sajnos, ma már egyre kevesebben vallják magukat hun származásúaknak, hisz az elmúlt évszázadban rendkívül nagy volt ezen a területen a népek keveredése. Ezen kívül nagy a turistaforgalom, mivel néhány évtizede az

Anniviers-völgy a svájciak legszebb turistaparadicsomává vált, az ott élőknek
a vendéglátás a legfőbb elfoglaltság. A
hunok rossz és igazságtalan történetírása sem segített az itteniek származási tudatának életben maradása szempontjából. Ma már csak a legidősebbek emlékeznek hun származásukra.
A nyugat történetírása a hunokat még
ma is barbároknak, kegyetleneknek és
kulturálatlanoknak tartja. Mindazok ellenére, hogy egyre több írás jelenik
meg, amely éppen az ellenkezőjét állítja a hunokról. Az érdekesség ebben az,
hogy ezen írásoknak a nagy része nem
magyar emberek tollából jelenik meg. A
Hun-völgyiek elmondása szerint a 451es a catalaunumi csata után visszavonuló seregből leszakadt kisebb csapat,
vagy a 451-ben Róma alól visszavonuló csapat egy része vonult, illetve menekült a völgybe.
A táj gyönyörű, szinte idilli. Csak itt jellemző, máshol nem, a házak és ólak zsindelyes fedése. Fekete marhát és fekete orrú juhot tartanak. Vajon miért? Talán mert a fekete hunok leszármazottai? (Itt jegyzem meg, hogy a fekete hun
vagy fehér hun elnevezés nem a bőrszínre vall, hanem a valamikor Ázsiában
élő északi hunokat hívták fekete hunoknak, a délieket pedig fehér hunoknak.) A
völgyben élők öltözete is fekete volt régen, - talán melegebb a ruha magas, hegyi, zord körülmények között?
Az is egyértelművé vált a több mint
kétszáz évvel ezelőtti megfigyelések alkalmával, hogy egész Svájcban nincs
hasonló nyelvet beszélő népcsoport.
Szokásaikat is megtartották a legutóbbi időkig. Csak azért tudtak érintetlenül megmaradni a XVI. századig, mert
egy teljesen zárt völgyben találtak maguknak annak idején új otthont, ahová
olyan nagy hegyeken keresztül jutottak
délről, melyek rendkívül nehéz áthágását mások meg sem kísérelték. Az északi
irányba vezető első öszvérútjuk az 1502es évben készült, azonban nagyon nehezen volt járható. Máig nehéz a közlekedés az új utak ellenére is, hiszen ezek
az utak rendkívül kanyargósak és igen
keskenyek (sok helyen egyetlen forgalmi sávban lehet csak közlekedni). A völgyet körülvevő hegyeket az örök hó bitorolja, zord, kegyetlen időjárási viszonyok vannak, különösen a téli időszakban. A hunok ide nem barátként, hanem
menekültként, üldözöttként, leszakadt
csapatként érkeztek. E természet által
védett gyönyörű völgyben több mint

1051 évig, vagyis 451-től 1502-ig teljes
elzártságban éltek ezek az emberek. Az
1502-ben megépült első öszvérút után,
az első alagút 1604-ben épült, majd a
XIX. század elején épültek olyan utak,
ahol kis szekerekkel már folyamatosan
lehetett közlekedni. A völgy valódi átjárhatósága csak 1904-ben vált lehetővé,
amikor is utat robbantottak a sziklába.
Ahogy beérünk a völgybe - 1000-1700
méter tengerszint feletti magasságokba - különös magyar hangzású településeken találjuk magunkat. Ezek: Vissoie
(Vizsoly), St. Luc (Luk, Lukács), Pinsec
(Penszék), Moyoux (Major), St. Jean
(Szent János), Mission (Misszió), valamint
Grimentz, Ayer, Zinál. Bizony, ezek erősen magyaros hangzású nevek. Gyakori a
rovásírás használata is, házaikra, istállóikra, állataikra, de még a kenyerükre is valódi, az egyes családokat megkülönböztető rovást tettek (ez utóbbit azért, mert
közös sütőben egyszerre sütöttek). Nyelvük levezethetetlen a szomszédos civilizáció (francia, német, olasz) nyelveire.
A „c” hangot nem ismerik, az „s” hangot
s-nek ejtik, mint mi, használják az összerovást, jobbról balra írnak, mint ahogy a
magyar rovásírásban is van. Nem ismerik
az orrhangot, gyakori a mássalhangzó kihagyása, ahogy nálunk is (pl. Ement - elment, fement – felment). Szeretik a kettős magánhangzókat egy helyett (pl.
idő - ideő), a mássalhangzókat például lecserélik magánhangzókra (pl. balta
- bauta). Ezeket Horváth Mihálytól tudjuk, aki 1848-ban a forradalmi kormány
tagja volt, és ő is aláírta a király trónfosztását. Emiatt később menekülni kellett, s
így 1853-ban az Anniviers-völgybe eljutva kutatta a svájci hunok történetét.
A rovásírással kapcsolatban el kell
mondani, hogy most még van kutatható
rovásírásos anyag, azonban nem biztos,
hogy néhány év múlva is megtalálhatók
lesznek. Sajnos működik az óvatos eltüntetés problémája. Ott létem alkalmával lekapart, lecsiszolt rovást is fényképeztem. A svájciak nem nagyon örülnek
ennek a kutatásnak, mivel egy teljesen
különálló népcsoportról van szó.
A völgyben a XIV-XVI. században tértek át a keresztény vallásra, megközelíthetőségtől függően. Ezer évig a régi vallásukat tartották. A XVI. században, miután út is nyílt a magaslat felé, hittérítők is
megjelentek itt, azonban soha nem tértek vissza a völgyből, mert a völgylakók
ezt megakadályozták.
(Folytatás a 22. oldalon)
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(Folytatás a 21. oldalról)
Egy alkalommal katonák akartak a betörni hittérítő szándékkal, de az őrtüzek értesítették a lakosságot, akik elengedték a vízöntésre felgyűjtött vizet és
a zuhatag elmosta a katonákat. Van egy
templom, ahol két bajuszos szent és egy
bajuszos érdekes frizurás személy van
ábrázolva a templomban. Ezek teljesen
keleties arcok, tulipános díszítéssel ellátott oltáron.
A völgyben tartózkodva néprajzi
szempontból - és ez a kedvenc területem - érdekes következtetéseket vonhatunk le. Fő megállapításom, hogy nemcsak a rovásírásuk hasonlít a székely rovásírásra, hanem a díszítőelemeik, az indás-tulipános minták is. Érdekes, „lelógó kopjafák” találhatók a házakon. Vannak rozettás jelek, hatágú, valamint csillag-faragások, melyek az ősi napimádat kellékei. Sehol másutt nem ismeretes a napimádat nyugaton, csak az
annivardok völgyében. A vad tulipános
minta az Aral-tó és Himalája közti területről való. Azon népek díszítőkelléke ez,
akik az Aral-tó, Kaspi-tó, Fekete-tenger, a
Kárpátok, Pannónia, a Hunok-völgye és
Bretagne területén élnek. Ez a sorrend
a hun népek vándorlásának az útvonala. Ezeknél a népeknél megtalálható a
mongolredő és a mongolfolt is, mely jegyeket, valamint a DNS és a vér összetételét is célszerű lenne kutatni, de az MTA
ezt nem teszi. Vajon miért? És itt gondoljunk csak arra, hogy a Petőfi-csontok
vizsgálatához sem járultak hozzá a mai
napig sem, pedig ez egyértelművé tenné a csontok valódiságát.
Mások után magam is felfedeztem
egy további sajátosságot, a végtelen fonatot, ami megtalálható Grimentzben
és St. Lucban, Magyarországon pedig
a tarnaszentmáriai templomban, amelyet az Aba nemzetség épített a IX. században, de láthatjuk a jáki templomban
is, sőt a magyar koronázási jogaron is.
Mindezen túl ott van a magyar huszárruhákon, a bocskai öltönyön magyar
sujtás formájában, rengeteg helyen. A
fonatnak bajelhárító szerepe van.
Mivel nem vagyok hivatásos történész, bizonyára nem olyan szemmel
keresem az összefüggéseket, mint ők.
De az is biztos, hogy olyan szemmel tudom keresni az összefüggéseket, ahogyan ők nem. Lássunk erre is példát.
Nekem, mint fával foglalkozó népművésznek, elsősorban az a feladatom,
hogy szakmai téren vegyek észre érdekes, különleges dolgokat, összefüg22

géseket. A meglátogatott hun településeken mindenütt kihasználják a természet adta lehetőségeket, így például különleges alakú gallyakból készítenek kilincset. A vastagabb fából virágtartót, kutat, kapaszkodókat stb. A különleges régi népi, hun motívumokkal
készített kilincscímkéik, zárszerkezeteik több száz évesek, ezeket a mai napig használják. Szinte minden ház falán megtalálhatók a családok ősi szerszámai, így a kasza, gereblye, rosták, fűrészek, szarukapák, kocsikerekek, vonókések, cséphadarók, madáretetők,
virágtartók stb. Különös érzékük van ez
utóbbi készítésére természetes fából,
amelyekben elsősorban muskátlit tartanak. Nem ritka a házak több száz évre
visszautaló datálása sem. Már Horváth
Mihály püspök-történész is megjegyezte tanulmányában, hogy a XVI. század
első évtizedeiből való kivésést is látott.
Én Chandolinban egy 1640-es évekből
származó házat is fényképeztem.
Régi hordóikat is ugyanerre használják tovább, hisz szőlőt is művelnek, s
ugyancsak jellegzetes az egykori kondérok kihelyezése szintén díszítés, virágosítás okán. Az ottani életvitelre máig
él az 1834-es első magyar nyelvű híradás, mely szerint mesterséges szükségeket nem ismernek. Zárásra többnyire
csak egyszerű zárakat használnak, lakatot ritkán. A lopás ezen a területen - de
egész Svájc területén is - ismeretlen fogalom. „Az Anniviers-völgyi magyarság
nem kuriózum, hanem egy csodálatos
tanúságtétel fennmaradásunkról, vitalitásunkról” - jegyzi meg Kiszely István, s
ez valóban így van.
Kedves Olvasóim! Úgy gondolom,
egyelőre elég lesz ennyi tudósításként,
illetve ismeretátadásként. A leírásban
szereplő egyes adatokhoz segítségül
vettem dr. Salamin András, valamint
Kiszely István kutatási anyagát is. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy akinek lehetősége van, ne fáradjon rászánni egy kevésé időt és tovább tájékozódni az internet-adta információkból. Mind
írásos, mind hangzó képanyagok jó
számmal vannak már. Általuk közelebbről megismerhető e völgy szépsége, különlegessége. A Kaptárkövek következő számában szintén szeretnék Önöknek kedveskedni a svájci Hun-völgyi kutatatásaimból néhány képpel és magyarázattal.
Kiss Mátyás
népi iparművész, fafaragó

Várakozás

Fridél Lajos rajza

Drabon József

Halhatatlan
suhancok
(1956 hőseinek emlékezete)
Szent suhancok, bátran küzdöttetek
a tankokkal, szinte puszta kézzel,
de mégsem hiába véreztetek
nem törődve halálos veszéllyel.
Végül, bár elbukott a küzdelem,
a hóhérpribék akasztott bután,
mikor a vad düh tombolt könyörtelen,
s jött az önkény a forradalom után.
E kis országra sötét éj borult,
elfutott, megriadt ezrek népe,
ki igaz volt, annak bealkonyult,
csak nehezen talált menedékre.
Hiszen tudtátok, hiába minden,
s hittétek, hogy lesz még diadal,
ez hazátok, nem mehettek innen,
hogy felszárnyal egyszer még a dal.
Jöhet zsarnokság siserehada,
a szabadságvágy nem múlhat el,
egykor szabad, s boldog lesz e nép,
amelyet többé nem veszthet el.

In memoriam Szerencsi Ottó
(1929. március 18. - 2017. január 26.)

A bogácsi temető január méltóságával, szikrázó, hóval borított útjaival, sírhantjaival, megadta azt a tiszteletet,
amely megérdemelten kijárt Szerencsi
Ottó bogácsi elhunytnak, temetése alkalmával. Sokan eljöttek, hogy Ottó bátyámat elkísérjék utolsó földi útjára.
Már jóideje tudtuk, hogy egészségi problémái vannak, de nem hittük el,
hogy ilyen hirtelen be fog következni a
visszavonhatatlan, az elmúlás. Még decemberben – a maga sajátos módján,
de – autót vezetett.
Egész élete a szőlőtermelés és a borászat körül zajlott. Alapító tagja volt
(1996 óta) a bogácsi Szent Márton Borlovagrendnek, s annak aktív tagja maradt egészen haláláig. A közösségért
végzett munka örömével nevelte, tanította a felnövekvő borásznemzedéket.
Nagyon szerette az értelmes és precíz
munkát. Szívesen adta tovább tapasztalatait, bölcsességeit. Mindig lehetett rá
számítani.
Én azt hiszem, hogy a fiatal borásznemzedék méltán lehet hálás, hogy közöttünk élt. Ottó bácsi volt az az ember,
aki mint egy jó kőfaragó mester, addig
faragta, nevelte a lovagrend fiatal tagjait, míg azok teljesen el nem sajátították a mesterség minden fortélyát. 1967től csak a borászat és a szőlőtermesztés területén dolgozott, a Tokaj-hegyaljai Állami Gazdaság Borkombinát, majd
(1977-78) az Egri Csillagok Mg.Tsz volt
a munkahelye. A borászat lételemévé
vált. Itt tett szert azokra a gyakorlati tudáson alapuló ismeretekre, amelyek az
Egri Borvidék, a Tokaj-hegyalja, illetve
a Bükkalja borkultúrájában is megmutatkoztak. Emberközelsége, család- és
munkaszeretete adott erőt ahhoz, hogy
özvegyen életét folytatni tudja (11 éve
halt meg szeretett felesége, Irénke),
hogy Önmaga maradjon.

Bevégeztetett

Borlovagok. Jobbról a második Szerencsi Ottó
Lokálpatrióta, ízig-vérig közösségi
ember is volt, szerette szülőfaluját Bo
gácsot. Részt vett a fürdő első medencéje, valamint az orvosi rendelő építésében is. A lillafüredi István nádor Borrend
tiszteletbeli tagjává választotta. Kiváló
borásztudományát az aranyérmes borainak sora igazolja.
A gyászszertartáson Daragó Károly, a
Szent Márton Borrend elnök-nagymestere mondott búcsúbeszédet. Méltatta
Szerencsi Ottó munkásságát, emberi értékeit. Szavaiból a tisztelet és a hála érződött ki. A szertartás egyszerű volt, illett Ottó bátyám egyéniségéhez. Magyar Gyula tárogatójátéka tette még
meghatóbbá az utolsó perceket.
Sokan eljöttek, elmentünk a temetésére. A temető egyhangú fehérségét
megszámolhatatlan sok virág, koszorú,
csokor tette színesebbé, elviselhetőbbé.

Ottó Bátyám! Azért írtam ilyen közvetlen hangnemben Magáról, mert
gyerekkoromban sokat megfordultam
a házuknál. Lívia, a lánya az általános iskolában a barátnőm volt. Mindig nagy
szeretettel és tisztelettel, odafigyeléssel fordult felém, hiszen én akkor már
árva gyermek voltam. Nekem akkor
már nem volt Édesapám. Ezt itt és most
megköszönöm. Még tavaly a temetőkerítés festése kapcsán is együtt mentünk a faluvégre festékért, - mert nem
volt elég – és felajánlotta, hogy elvisz
az autójával. Köszönöm.
Ottó Bátyám! Én egy utolsó baráti Istenhozzád-dal búcsúzom. Adjon az Úr
örök nyugodalmat és lelki békét, s ha
lehet, ott az égi mezőkön is ültessen
sok-sok szőlőtőkét!
Szőkéné Tóth Katalin
Bogács

Pető János grafikája
23

Hadifogságom története
Juhász József mezőkövesdi baka verse
Ahhoz, hogy jobban átlássuk a kapcsolatokat,
az alábbi ismeretterjesztőt érdemes elolvasni a
duális állam haderejéről. Az Monarchia hadereje két haderőnemből állt: a szárazföldi haderőből, illetve a haditengerészetből. A szárazföldi
haderő három szintre tagolódott a bevethetőség és kiképzésük foka alapján. A Monarchia teljes területéről kiegészített császári és királyi (közös) hadsereg alkotta az első vonalat. Az alakulatok vezényleti nyelve a német volt, és a csapatok ügyeit a közös Hadügyminisztérium intézte.
A második vonalat a magyar királyi honvédség,
illetve ennek osztrák megfelelője: császári királyi
A mezőkövesdi és környékbeli férfiak jellemzően az egri császári és királyi 60. gyalogezredben, vagy a miskolci magyar királyi 10. gyalogezredben teljesítettek szolgálatot. Az itt ismertetésre kerülő vers írójáról, Juhász Józsefről közelebbi információt jelen pillanatban még nem sikerült megtudni, azonban a levéltári kutatások folynak. Nehézség, hogy több hasonló nevű mezőkövesdi személy is szolgált, és esett orosz hadifogságba a 60. gyalogezredből. Az egri ezred hősi emlékműve
Egerben, a Gárdonyi Géza Színházzal szemben található meg.
Az obeliszken a haditettek helyszíneit olvashatjuk: Lemberg,
Isakow, Stanislau, II. isonzói csata, Belgrád, Kirlibaba... A szóban forgó verset Juhász baka a fogságból való visszatérés során, 1918-ban vetette papírra a sepsiszentgyörgyi Vöröskereszt Kórház főnővérének kérésére, és egészen a közelmúltig
egy füzetben pihent. Hozzánk Dr. Nagy Lajos rétyi háziorvos
segítségével jutott el, majd száz év múltán. A verset úgy közöljük, ahogy azt a szerzője leírta, az elmosódott sorokat kipontoztuk.
„Poros országúton foglyokat kísérnek
magyarok, németek, csoportosan mennek:
Arcán mindegyiknek, mutatkozik éhség
éhező magyar, vajon áltok-e még?
Kárpátok szent bércétől, mind messzebbre megyünk
Magyar földre lábbal, ugyan mikor lépünk?
……………………………………….
Hol nekünk……………………….…
orosz földre………………………….
……………………………………….
……………………………………….
falu tornya látni, azt mondja a kozák, ott lesz menázsi.
Többen felsóhajtunk, bár csak ott volnánk,
gyötrő éhségünket, hol lecsillapítanánk.
Úgy este felére értünk a faluba,
ahol el is lettünk mind szállásolva.
Majd négyesével, sorba kellett állni,
mert már készen volt a menázsi:
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Landwehr alkotta. A honvédséget magyar és horvát területről sorozott honvédekből állították fel,
és ennek megfelelően a vezényleti nyelv is a magyar, valamint a horvát volt. A Landwehr ezredek
felállítása és kiegészítése pedig Ausztria örökös
tartományaiból történt, német vezényleti nyelvvel. A harmadik vonalat 1886-tól a magyar királyi népfelkelő illetve a császári királyi Landsturm
jelentette. A haderő e részét csak háború esetén
állították fel, alapvetően csak az ország területén teljesíthetett volna szolgálatot, de a háborús
időkben nem tettek különbséget, és ugyanúgy kivitték a frontra őket.
mit ettünk és mennyit arról nem beszélek,
innen osztán vissza, szálásunkra kísértek.
Az épület fala, kozákok szuronya,
teteje pedig a csillagos égboltja:
párnánk volt a föld, kemény göröngye
takaródzó paplan, az ég sötétsége.
Mikor felébredtünk, újra elindultunk
útközben több falún keresztül haladtunk:
az asszonyok vizet és kenyeret hoztak,
egy barakkba kenyérért százan is szaladtak.
Egy napfényes délután értünk Tarnopolba,
Az orosz határhoz közel, egy galíciai városba.
Két éve, hogy várunk, titeket magyarok,
de nem úgy ahogy látunk, hanem mint szabadítónk:
így mondta egy asszony, akivel beszéltünk.
Zajos a kaszárnya újra magyaroktól,
de nem a királynak, szabad katonájától,
hanem az orosz cár magyar foglyaitól.
Hátunk mögött marad Tarnopol városa,
míg végre eljutottunk az orosz határa.
Ahol eddig jártunk, még mind Galícia,
mit elfoglalt tőlünk, harc közben a muszka.
A határtól tovább vonattal utazunk,
pár nap múlva már Kijevben voltunk:
Kijevben az orvos mindenkit megvizsgált
és legnagyobb részünk, újra vonatban hált.
Elindult hát megint, füstös vasparipa,
mesze hátra maradt már Moszkva városa.
Erdők közt zakatolt, minden percben messzebb
vagyunk hazánktól, de csak megyünk tovább.
Végre eljutottunk egy kikötő városba,
Archangeleszk volt ez, orosz tengeri kikötő:
mikor odaértünk, esett az eső.

Az egri cs. kir. 60-as gyalogezred katonái barátkoznak a
frontvonal túloldalán álló orosz katonákkal, 1916 húsvétján
Oly bús az idő, mint a fogoly baka,
Talán ami gyászos sorsunkat siratja.
Itten beszállottunk egy piszkos hajóba:
úgy voltunk egymáson, mint akolban a birka.
Néhány óra múlva, a tenger ringatott
reggel már vizéből láttunk feljönni a napot.
Egyszer csak a tenger hullámozni kezdett
a szél is elkezdett erősebben fújni
néhány perc múlva erős vihar tombolt
dobálva a hajót, akár egy csónakot
recsegett, ropogott erős vasbordája
keresztül csapot rajta a tenger hulláma,
de ez még mind együtt korán sem volt elég
elővett hát bennünket a tengeri betegség.
No, de ez is elmúlt, van még több is hátra:
mikor széjjelnéztünk, nem láttunk egyebet,
mint néhány barakkot és sötét fenyvest,
Itten elosztottak, kisebb csoportokra,
minket elvittek egy deszkabarakkba.
Valahára véget ért a hosszú utazás.
ötvenhármunknak itt egy barakk lett a lakás.
Akár merre néztünk, minden felé erdő
zord, hideg vidék ez, erős a levegő
és egészségtelen ez, még egy száműzött nincs,
ennél rosszabb helyen.
Muszáj volt itt nekünk mindennap dolgozni,
Sokszor még éjjel sem hagytak bennünket pihenni.
Legtöbbnyire erős, nehéz munkák voltak,
közben nagyon kellett vigyázni egymásra
nehéz tárgyakat kellett hajókból kirakni,
hosszú sínvasakat vagonokba felrakni.
Így teltek a napok, hetek és hónapok,
de sorsunk sokáig semmit sem változott.
Egyszer csak kiütött majdnem mindnyájunkon,
egy betegség, minőt sosem láttunk otthon:
pár héttel később már csak húszon ketten voltunk.
De lehet mondani, már mindennap fogyunk,

senki sem tudhatja, milyen sors vár még ránk.
Verje meg az Isten, a magyarok Istene,
mindazokat, akik felkeltek ellene,
verje meg, verje meg szálig azokat,
kik vesztét akarják a magyar hazának.
Muszáj itten tűrni, szenvedni sorsunkat
míg reánk szebb, jobb jövő hajnala felvirrad,
mert él még mostan is a magyarok Istene,
jaj mindannak, aki támad ellene.
Bízzunk benne, hogy elhozza a béke hajnalát,
S látni fogjuk a Kárpátok magas szikla ormát.
1918.év. Március 31.
Írta: Juhász József
K.u.K1. Ift2. Rg3. 60. 10. Kompannie4 4. Zug5 Borsod
Megye Mező Kövesd”
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K[aiserlich].u[nd].K[önigliche]: császári és királyi
Infanterie: gyalogos
Regiment: ezred
Komapnnie: század
Zug: szakasz

*
Tisztelt Olvasó!
Ha Önnek emléke van a Nagy Háborúról (1914-18), esetleg
birtokában van fényképeknek, tábori levelezőlapoknak, naplónak, vagy esetleg nagyapjától, dédapjától hallott történeteket, azokat kérem, ossza meg velem! Bárkivel szívesen elbeszélgetek, feljegyzem a történeteiket, a fotókat, tábori levelezőlapokat lemásolom. Továbbá levéltári kutatásokkal, veszteségi listák, ezredalbumok, halotti anyakönyvek átnézésével,
kielemzésével tudunk segíteni nagyapja, dédapja első világháborús részvételének feltárásában.
Keressenek bizalommal, munkánk eredményéről természetesen beszámolunk!
Pásztor Levente
Mezőnyárád, Toldi út 2a, 3421
pasztorl92@gmail.com
06-70/2422-209
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Hiányát egyre jobban érezzük!
Kiss Gyula 1917-2003
Száz éve született dr. Kiss Gyula költő, író, jogtudós, Mezőkövesd polihisztora. Centenáriumára azzal a búcsúbeszéddel emlékezünk, amelyet
Pap János, Mezőkövesd egykori polgármestere, a MAME elnöke mondott
el a mezőkövesdi temetőben.
Tisztelt gyászolók!
Mezőkövesd írójától, dr. Kiss Gyulától
veszünk végső búcsút. Méltán kaphatja
tőlünk – Matyóföld minden polgárától
– ezt a kitüntető rangot, mert szülővárosáról nem írt eddig író többet és maradandóbbat: irodalmi szociológiában,
versben, prózában, de drámában sem.
Ha verset, vagy kisregényt fordított, főleg franciából, azt sem csupán öncélúan
tette, a mondanivaló itt is megérintette
az olvasó szívét.
Élete olyan volt, mint a mi zaklatott XX. századunk. Az „Asztalosék kapufája” önéletírásában büszkén vallja családi kötelékére emlékezve: „Előkelő familiából származom: apám asztalos mester volt.” Tisztességes, becsületes
iparosember volt az édesapja és a családnak volt elég szellemi és anyagi tőkéje ahhoz, hogy a tehetséges fiú jogi
diplomát szerezhessen az egri Jogi Akadémián.
És jött az ő életében is az ellentmondásos korszak minden bizonytalansága.
El kellett döntenie, hogy az írás és az azzal járó örökös szegénység, vagy a biztonságosabb ügyvédi pálya. Ha nem
következik be a II. világháború a maga
tragédiáival, az ő élete is másként alakult volna. Illyés Gyula példája, szeretetteljes megbecsülése a matyóság iránt,
majd hosszú évekig tartó barátságuk,
az írás felé irányította. De a kor, a háború után az embereket, családokat megnyomorító új eszmeuralma örökre meghatározta az ő sorsát is.
Kenyeret kellett keresnie a családjának is. A Terményforgalminál hivatalnokoskodott, majd amikor „rehabilitálták”, visszakerülhetett a szakmájába.
Éles eszét, reális világlátását az akkori
járási tanács mezőgazdasági osztályán
jól hasznosították, mint jogtanácsosét.
Így maradt nyugdíjazásig tanácsi hivatalnok. Eleinte talán még arra is gondol26

Kiss Gyula és Hajdu Imre találkozása Mezőkövesd főutcáján 1990. május 5-én
hatott, hogy jobb lesz a sora, de hamarosan megtapasztalhatta elöljáróinak
önteltségét megaláztatásai során. A lírai alkat érzékenységére akkor nem sokat adtak…
Az írás kora ifjúságától végigkísérte.
Úgy vált életformájává, hogy akik közelébe is férkőzhettek, meggyőződhettek arról is, hogy életének lényegét, célját ez határozta meg. Ez lett az ő sorsa.
Íróságát tudatosan is vallva, két dologban nem volt szerény: az egyik az illyési-ajánlás második verseskötete előtt:
„… Sorsa szinte iskolapéldája a vidéken
küszködő tehetségnek.” A másik, a Dala
tanár úrral alapított Matyóföld, melyről
sokszor írta le és mondta el: egyedülálló hazánkban, hogy egy kisvárosnak
ilyen rendszeresen, hosszú időn keresztül megjelenő, színvonalas antológiája
van. Az írás, a betű rabjává vált, minden
gondja elől oda menekült. Bata Imre is
ezt hangsúlyozta méltatásában az író
50-éves évfordulóján. Így is ment nyugdíjba, kistisztviselői nyugdíjjal.
Írói teljesítménye értékének mindig
tudatában volt. Szorgalmas, szívós, kitartó író volt, míg egészsége engedte.
Ünnepi pillanataiban, lobogó ifjúságában a líra felé fordult. Három verseskötete jelent meg és számos irodalmi lap-

ban publikálta verseit. Kritikusai, olvasói tudták, de ő maga is érezte, hogy
az írásnak igazi mestere. Ezért tanulmányai, helytörténeti írásai, sok-sok település kismonográfiája, irodalmi szociográfiává nemesedtek. Stílusa, íráskészsége a jelentős magyar írók közé emelte.
Alkotói éveit, évtizedeit a líra és a próza mellett végigkísérte gondolatainak,
világszemléletének drámában való kiteljesedése. Színpadra vitte szülőföldje népének – a matyóságnak – történelmét, melyek mezőkövsdi és miskolci színpadon is láthatók voltak: a Hív a
haza, a Sötét mező és a Sereg András.
Kedves színdarabja volt a Varga Istvánnal közösen színpadra állított Zászló.
De mondjuk ki azt is, hogy nem csak a
provinciában, Dél-Borsodban ismerhettük meg Kiss Gyulát, mint drámaírót, de
az egész magyar irodalomtörténet nagy
könyvébe is beírta nevét a Kazinczyról,
Coméniusról és Károli Gáspárról írt drámáival…
A 85. évében elhunyt író súlyos betegsége miatt néhány éve már magunkra hagyott. Úgy vonult vissza, hogy lassan-lassan felejtsük el. Elégedjünk meg
azzal, hogy gondolatai, gazdag érze-

lemvilága, szép írásai a könyvtár magányában úgyis felidézhetők mindannyiunk számára, a hagyománytisztelő és tanuló ifjúság számára is. Ő igazán megérdemelte szülővárosa elismerését, a Pro
Urbe kitüntető díjat (1987). Őrá valóban
rá illik az értékelő megállapítás, hogy a
városért élt, dolgozott.
A vers csoda. Azért tudott ő maga is e
csodához közel kerülni, mert felismerte,
és versben számunkra is fel tudta mutatni az emberi lét legszentebb értelmét, a
madáchi gondolat szerinti küzdelmet és
bizakodást:
„….Megfeszítettem
S naponként feszítem magamban erőimet
az idegszálakat
rezzenő sejtjeimet…”
Egy volt ő is közülünk, aki úgy ment el,
hogy csupán földi érzékelésünkkel nem
bizonyosodhatunk meg jelenvalóságáról, mert a lélek már nem földi jelenség.

Kiss Gyula

Prózavers
Megfeszítettem s naponként feszítem magamban
erőimet az idegszálakat rezzenő sejtjeimet
Vérpályámon golyók száguldoznak, mint jókedvű
kuglizóban
Az erek táncolnak hegedű- és citerahúrok Nem
látom őket de ismerem munkájukat tudom sorsukat a végső
pattanásig
Az öreg katlanra a szívre ügyet se vetek az ő
mélységeitől szédülök
Kintről figyelem a benti összjátékot közben
teszek-veszek Fürgén rakom egymás elé két lábamat kezem
gesztusokba botlik őket gyakorta szemlélem de arcom látására
már nincs kedvem-tükröm még kevésbé
A megfigyelés edényei másütt telnek A borbélynál
például ahol havonként búcsúzom hajamtól ősszel a fa lombjaitól
így:
vagyok:
részek halmaza:
Én nem vagyok

Dr. Pázmándy László

Költő
(angol szonett)
A halál titkát leírni nem tudod,
Hiába nézed az üres papírt.
Elfáradsz majd, és küzdelmed megunod.
S meglátod sápadt arcodon a pírt.
Míg fehér lap fölött nézed a semmit,
Nem veszed észre, de mögötted áll.
Betűd helyett egy árnyék megjelenik,
S tudod, nem lehet más, csak a halál.
Győztes ellenfél, de néha kihívjuk,
Párbajra mégis végzetes órán.
S eljön értünk, ha tovább nem bírjuk.
S együtt megyünk el fekete lován.
Ha arcunk a végső mosolyt felveszi,
A halál zokog, míg lelkünket viszi.
(Eger, 2016. Nagypéntek)

A halál zokog

Fridél Lajos rajza
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Hatvani diákjai

Daljáték az 50 éves Szent László Gimnáziumban
„Molnárrá lettél, Kövesdi Krisztus vagy” címmel egy sorozatot írt a mezőkövesdi amatőr színjátszásról Csirmazné
Cservenyák Ilona, aki többek között eljutott az I. László Gimnáziumban 1961-ben előadott „Hatvani diákjai” című daljátékig. Ám erről nagyon szűkszavúan írt – én, aki részese lehettem az előadásnak, szeretném Olvasóimat beavatni az
ötvenöt évvel ezelőtti csodába.
A Debreceni Református Kollégiumban a XVIII. században
oktató Hatvani professzorról csak annyit, hogy – bár sokan
csábították Európa leghíresebb egyetemeire – ő maradt,
mert úgy ítélte meg, hogy hazájának van nagyobb szüksége tevékenységére.
A büszkeség és szomorúság kettős érzése hat rám! Büszke vagyok arra, hogy gimnáziumunk 50. éves jubileumával,
mintegy kihangsúlyozta a tanintézet hivatását, s egyben példát mutatott arra, hogy vannak méltatlanul elfelejtett hírességeink, akikkel kötelességünk megismertetni az ifjúságot!
A Rádió hangarchívumából sikerült megszereznem a daljáték hanganyagát, az ötvenes évek legnagyobb magyar
művészeivel (az én szerepemet pl. Simándy József alakította). Azóta sokszor meghallgattam. Semmit sem veszített
a mű aktualitásából a hosszú évtizedek alatt!
Hatvani szellemiségének mezőkövesdi felidézése a színpadon egyedülálló eset (tudomásom szerint legalábbis),
ugyanis a tanárok, diákok együtt szerepeltek, ráadásul a szereposztás nem egyezett a hétköznapok tanár-diák kapcsolattal!
A daljátékban szerepelt tanárok közül ma már (sajnos)
csak a későbbi igazgató, a szerepe szerint vagyonra áhítozó, bukásra álló, arisztokrata diák, Kocsis Béla él. Az öregdiák, majd gimnáziumunk tanára (a darabban Bankós profes�szor) Póta György 2014 áprilisában az égi oktatógárdához
csatlakozott, ahol már várták volt tanártársai: Papp Endre,
aki emlékezeteset alakított a gazdag csizmadia, a hullámzó
hangulatú atyamester szerepében, és a pedellus Bule Lajost
alakító Petrán Lajos, aki különösen nagy sikert ért el az „Aki
felönt a garatra, ne tegyék fel az asztalra...” kezdetű dalbetét
élethű előadásával.
Csak dicséret illeti Dr. Papp Zoltán igazgató urat,
Benkóczy György és Dr. Lukács Gáspár tanár urakat, akik
rátaláltak erre a daljátékra, melynél semmi sem lehetett
méltóbb a jubileumát ünneplő gimnáziumhoz, hiszen az intézet első igazgatója, Bayer Róbert az iskola célját így fogalmazta meg 1911-ben, tanévnyitó beszédében: „A gimnázium feladata, hogy az ifjúságot általános műveltséghez juttassa és felsőfokú tanulmányokra előkészítse.”
Sokat tettek az előadás sikeréért a kiváló érzékkel rendező
Benkóczy György, az énekszámok betanítója Dr. Lukács Gáspár, a zenekart – zongorajátékával – helyettesítő Dr. Csendes András, a technikai rendezést biztosító Kádár József
és a kellékek, díszletek megfestésével látványosságot nyújtó Dala József művésztanár.
Hatvani professzor 1718-ban Rimaszombaton született és
1786-ban Debrecenben halt meg. Olthatatlan tudásvágya
miatt bejárta Észak-Magyarországot. Később Bázel, Zürich,
28

Utrecht, Leyden egyetemeit, míg végül 1749-ben elfogadta a Debreceni Református Kollégium által felkínált katedrát. Ő tanított először vegytant, hozott külföldről fizikai kísérleti eszközöket. Azoknak az ördöngős mondáknak, melyek Hatvani nevéhez kapcso-

lódnak, és neki a „magyar Faust” nevet szerezték, valódi történeti alapjuk igen kevés lehet, de az eleven képzelődésű és
kedélyes fiatalság, kész volt szeretett tanárának misztikus alakot kölcsönözni, ezzel személyét örökre emlékezetessé tenni.
A daljátékban erről Hatvani így vall: „Eljön az idő, amikor az ember megérti a természet csodás titkait!”
Igazi polihisztor volt, aki mindent megtett a tudományok elsajátításáért és a diákokkal való elsajátíttatásáért. Majd négy évtizedes debreceni tevékenységével hozzájárult a filozófiai, matematikai, fizikai, kémiai oktatás színvonalának emeléséhez.
A tudás megszerzése Hatvani professzornál nem öncélú
volt. Ezzel egyenértékű volt számára diákjai tudásának fejlesztése. Amikor a darabban, tanóra közben a rektor magához hívatja, a menetelt megtagadja azzal: „Előbbre valók a diákjaim!”
Hány és hány ilyen, diákjaiért élő tanárt emlegetnek a kövesdi
öregdiákok ma is!
A tudományos hiúság is távol állt tőle! Amikor a kuruc érzelmű poéta, Pálóczi Horváth Ádám felháborodásának ad hangot,
hogy a holland tudós azt a kísérleti eszközt, mellyel Debrecenben évek óta folytak kísérletek, leydeni palacknak nevezte el,
így tört ki: „Ne orozza el külföld, ami a miénk!” Erre Hatvani professzor nyugodt reakciója: „Az igazság itt is, ott is egy!”
Hatvani professzor hazaszeretetét, az országhoz, Debrecenhez kötődését jól tükrözi a daljátékban az a duett, melyet
Amálkával ad elő:
„Nem születtünk kóbor, vándorló madárnak
................................................................................
Magyarnak születtünk, itthon maradónak,
télen is hűséges feketerigónak...”
Boldogan idézem fel emlékeim között, milyen nagyszerűen
mérték fel tanáraink a diákszereplők alkalmasságát! Egyetlen
eset sem volt, hogy a szerepre kiválasztott tanuló eltérő egyénisége miatt, zavar keletkezett volna a szerep eljátszásában.

Amálka és Kerekes Máté kettőse:
Komiljovics Ágnes és Szedresi István

Amálka: Komiljovics Ágnes
Mindenképpen ki kell emelnem a Hatvani professzort méltósággal, tekintélyt parancsolóan, de szeretetet sugárzóan alakító, az énekszámokban is kiváló Koncz Imre IV/b osztályos tanulót, az Amálkát bűbájjal, kedvesen játszó, szépen éneklő, a szerelmet őszintén megjelenítő Komiljovits Ágnes IV/a-s osztálytársamat, darabbéli partnernőmet, aki sajnos fiatalon eltávozott az égi birodalomba. Zenei képzettségét, énekhangját, nőies huncutságát nagyszerűen kamatoztatta a fiatal özvegy, az
arisztokrata Elmira tánti szerepében Kispál Margit IV/a-s osztálytársam. Meggyőzően alakította szerepét a diákok hangadójának számító kuruc lelkületű, hazafias költő Póta István III/a
osztályos tanuló, mint Pálóczi Horváth Ádám.
Én pedig azzal büszkélkedhetek, hogy rám esett a választás
Hatvani professzor famulusának, a kiváló tanuló, szerelmes Kerekes Máté szolgadiák szerepének eljátszására. A szerep akkora hatással volt rám, hogy dalait azóta is gyakran énekelgetem.
A daljáték előtt bevezetőt mondott Benkóczy Nóra IV/a osztályos kiváló osztálytársam, akinek tájékoztatójára – melyet irodalmár, nyelvész édesapja tudását felhasználva írt meg – nagy
szükség volt, hiszen a XVIII. századi történet így sokkal érthetőbbé vált.
Sajnos, a mi színjátékunk a Hatvani diákjai kevés előadást ért
meg. Mivel a darabot a jubileumi ünnepségre tervezte iskolavezetésünk, egy főpróba volt csak a jubileumi ünnep előtt a gimnázium tanulói számára, s még egy előadás a jubileum után. A
többségében negyedikes szereplőgárda az érettségi után elkerült az Alma Materből, így a daljáték további előadására, már
nem nyílt lehetőség.
Írásomat azzal szeretném befejezni, hogy az előadásban tapasztalt „professzor – diákság példás kapcsolat” mindkét fél kölcsönös szeretetét igényelte. Ezt legszebben a daljátékban a diákkórus, (az életben pedig a gimnáziumunk sok-sok tanulójának a későbbiek során elért sikere) fejezi ki:
Tanításod köszönjük Néked,
Jövőbe néző szép eszmédet
............................................
Te rólad zeng dicséretet
diákjaid hű serege,
Néked kíván hálát mondani,
Te vagy édesapánk: Hatvani!
Dr. Szedresi István
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Hajdu Gábor

Nászcsók Káintól
VIII. rész
Adj Isten, billentette meg
a kalapját a pettendi ember.
Maga még nem járt itt, nézte a
vadászkalapos arcát a molnár.
Nem emlékszem, hogy láttam
volna. Nem, először vagyok itt
kérem, szűrte a fogai közt a szavakat a vendég. És honnan jött
bátyám? Pettendről, válaszolta még mindig óvatosan a vadászkalapos. Pettendről?, csodálkozott a molnár. Majd mint aki valami különlegességet hall, elismételte. Szóval maga Pettendről
jött! Onnan, bizonygatta a másik. Mikor indult? Én bizony hajnalban. Keresztül az erdőn, Úrkút felé, kérdezte Holló. Az a’, engedett fel az óvatos figyelem a vadászkalaposban.
Közben a molnár a mázsa körül babrált, majd egy könyvbe,
meg egy nagy, kifeszített papírlapra irt fel valamit, ami a mérleg közelében, egy állványra volt rögzítve. És mennyi itt a vám?,
kérdezte a vadászkalapos. Mert úgy mondják..., de nem folytatta, hanem várakozva a molnárra nézett. A törvényes, válaszolta Holló, biztatóan. Csakis a törvényes. Mintha ez megnyugtatta volna a pettendi embert, kiengedte a tüdejéből a levegőt. És
lehet-e több finomlisztet, vagy mást is kérni. Persze, bizonyos
határok között lehet, válaszolta a molnár. Olyan százalékosra
őröljük a búzáját, amilyenre szeretné. És nem vesz le ezért külön vámot? Miért vennék, nézte az óvatoskodó embert most
már mosolyogva a molnár. No, akkor igaz, amit mondtak magukról, nyílt meg a vadászkalapos. Hogy itten tisztességesen
szolgálják ki az embert, és nem lopják meg. Ez így van bátyám,
nyugtatta meg Holló. Pedig hát magáról azt mondták, hogy
komenista. Vagy talán nem?
A molnárnak megrándult az arca. Ezt ki mondta? A vadászkalapos egyszerre újra begubózott. Hát ugye hall az ember egyet,
s mást, mondta óvatosan. És ha az vagyok, akkor máris tovább
áll? Azok mindent elvesznek, mormogta sötét arccal a vendég.
A nőket is közössé teszik. Azután lerombolják a templomokat.
Nincs azoknak Istenük! ...És csajkarendszer lesz. Azt akarnak.
Holló Ferenc elnevette magát. Letette a vájatba a tintaceruzát, amivel az előbb a lapra irt valamit. ...Néhány évvel ez előtt
én is így tudtam, hogy azok mind vörös patkányok. Mielőtt bejöttek az oroszok, attól féltem, csupa vörös, patkányarcú ember jön majd, mindenki ilyen lesz köztük. Azután látja, nem úgy
van. Éppen olyan emberek, mint mi. Hát az igaz, hogy olyanok,
hagyta rá a vadászkalapos. Na, látja, folytatta rábeszélően Holló. És az sem igaz, hogy bezárják a templomokat. Nem-e, nézte a molnárt hitetlenkedve a pettendi ember. Pedig mindenki ezt mondja.
Ezután a vadászkalapos kioldalazott az ajtón, felkapaszkodott a szekerére és megvárta, hogy a segéd kitolja a targoncát,
és a megemelt zsák alá irányítsa. A szekér most éppen a rámpa széléhez simult. A segéd a lebillentett zsák alá nyomta a kiskocsi lemezét és a zsákokat sorban a mérlegre csúsztatta. Miu30

tán lemérte az öt zsákot, a számokat beírta egy könyvbe és egy
keskeny szelvényt nyomott a vadászkalapos kezébe. Egy félóra
múlva kiadjuk a lisztet, mondta neki Holló. Éppen visszatért valahonnan. Ezt a szelvényt pedig tegye el és jól őrizze meg, ez
az igazolás az úton. Mielőtt elment volna, visszaszólt. A segéd
majd kiadja a lisztet, tette hozzá. Nekem el kell mennem, mert
újra megindulunk. Bement a gépterembe. Valahonnan a falak
mögül kopácsolás hallatszott, majd olyasféle zaj, mint amikor a
távolban ostor csattan.
Holló végighaladt a zsáksoron, majd felvitték a lábai a hengersorhoz. A hengerszékek között most ismét nyomasztó volt
a csend. Talán mindjárt megindulhatunk, gondolta reménykedve. Végigellenőrizte a gépeket, majd megveregette az
egyik meghajtó szíjat, mert úgy találta, hogy laza. Miután itt
befejezte az ellenőrzést, a hátsó lépcsőn felbaktatott a síksziták
emeletére. Az első segéd jött vele szemben, éppen a legfelső
lépcsőfokon kerülték egymást. Az új búzát majd lassabban engedjétek a koptatóra, ha megindultunk, figyelmeztette Steint,
mire az bólintott. Holló végigaraszolt a síksziták mellett, amelyek most mozdulatlanok voltak, most nem járnak körbe-körbe
valami alig hallható száraz ropogással, ahogy megszokta. Ha
máskor itt belehallgatózott az egyenletesen dörmögő zajba, a
füle a zúgásban is kiválasztotta azt a gépet, ami érdekelte. Most
azonban csend vette körül.
A hátsó lépcsőn újra leereszkedett a földszintre és a kétszárnyú ajtón kilépett a szabadba. Megkerülte az épületet és
a gépházhoz igyekezett. Hát igen, gondolta Holló útközben.
Nincs szerencsénk ezekkel a rohadt mágnesekkel. Amit a traktorról szereltek le, talán három hétig működött. Lehet, hogy
az erős rázkódás miatt, vélekedett tétován Leitner István. Valami miatt megszakad az áramkör. A traktoron is rázkódott, mormogta Holló. Mindegy, mondta akkor. Bemegyek Veszprémbe
és egy ügyes villanyszerelővel csináltatok vagy két tekercset.
Akár hármat is csináltathatsz, mondta a mérnök nevetve. Legalább lesz tartalék, ha az is elromlik. Már tegezték egymást. És
most már be van szerelve az új mágnes. Talán már reménykedhetünk, hogy ezzel nem lesz semmi baj. Hát, majd meglátjuk,
tűnődött Holló.
A gépházban már ismét az indulással próbálkoztak. A mérnök az új mágnesen igazított valamit. Ez most már jó lesz, bizonygatta. Kimértem. A nagy lendkereket hárman forgatták. A
gépész, az egyik segéd és az inas. Na, Isten segítségével, mormogta a molnár, és állított valamit a gáz-adagoló nyílásán.
Majd kisietett a másik helyiségbe és megnézte a tüzet. Nemsokára szapora csattogással beindult az Ottó motor. A regulátor
kétkarú súlya felemelkedve pörgött körbe-körbe, majd ahogy
a mérnök a fordulatszámot szabályozta, kissé alábbereszkedett.
Ez a fordulat jó lesz, Feri?, kérdezte Hollótól. A molnár
kis ideig hallgatta a motor egyenletes kattogását, majd elégedetten bólintott. Bírja majd a terhelést, bökött a mágnes felé.
Remélem válaszolta bizakodva a mérnök.

Fridél Lajos rajza
A motor továbbra is egyenletesen dolgozott és a fő szíj egyelőre az üresen forgó kereket futtatta. Te add rá majd a terhelést, de csak óvatosan, kérte Holló. Majd jelzek, hogy mikor
kezdheted. Jó, bólintott Leitner István beleegyezően és egy
acélpajszert vett a kezébe. Megvárta, amíg a molnár átér a malomba. Jöheeet, hangzott tompán néhány perc múlva a falon
túlról, Holló elnyújtott hangja. Adjon rá nagyobb gázt, szólt oda
a mérnök a gépésznek. Hallhatóan felgyorsultak s kattogások.
A mérnök kézbevette a pajszert és lassan a nagy meghajtószíj
széléhez szorította. A szíj engedelmesen csúszott át a széles keréken a túloldalra. Ahogy a meghajtószíj a fényes palást közepéig ért, a falon túlról egyszerre olyasféle hangok hallatszottak,
mint amikor megráznak egy babbal teli vasedényt. A mérnök
hallgatta a hangokat és figyelte a motor zaját. Azt hiszem, jó
lesz, mormogta magának.
Talán fél óra telt el, talán egy óra, a motor továbbra is egyenletesen dolgozott. A mérnök elégedetten kiállt a gépház előtti
szabad térségre, az eperfa árnyékába. Hallgatta közben az Ottó
motor megnyugtató, szapora kattogását. A szeme éppúgy,
mint korábban Hollóé, eltévedt az épülő ház felé, ahol az ács
most is dolgozott a tetőn. Úgy látszik, rendbe jönnek itt a dolgok és nemsokára Hollóék átköltözhetnek az iroda hátsó helységéből a felújított házba. De ők mikor költözhetnek, gondolta
Leitner István kétkedve. Mikor termel majd annyit ez a malom,
hogy rendbe lehessen belőle hozni a megmaradt gazdaságot.
A kastélyt, vagy ha nem is az egészet, legalább egy részét. Ha
Csengődpuszta el is veszett, meg a háromezer hold is odalett,
legalább ez itt megmaradt. És talán majd újjáépül ez az istálló is
és állatok is lesznek benne. Na és talán az ólakat is rendbe hozhatják és talán a másik ház is újjáépíthető. Hollóval valóban jól
jártunk, gondolta Leitner István elégedetten. Értelmes, ügyes,

céltudatos és kitartó. Más ember aligha hozta volna rendbe
ennyi idő alatt a malmot. És most felépül a ház is. Az ő pénzéből. A mérnök úgy érezte, kezdi nagyon becsülni a bérlő jellegzetes, találó stílusát. Valamiféle biztonságot ad nekünk ez az
ember, gondolta elmerengve. Olyan a tartása, mintha legalább
is diplomája lenne. Az komoly szakmai tudásra vall, amit itt csinált. Sokat változtatott, újjászervezett belül és nagyobb lett a
malom teljesítménye is, mint ami korábban volt. Jóleső érzés,
hogy rendben lesz minden. Hollónak nem kell az istálló, csak az
ólak egy része és azok rendbe hozatalára is jövőre sor kerülhet,
és akkor itt tarthatnánk negyven-ötven szarvasmarhát. Az is valami. Leitner Istvánt valamiféle optimizmus szállta meg, ha a jövőre gondolt. Talán az sem baj, hogy itt vannak az oroszok. Hátha nem szólnak annyira bele a sorsunkba, hogy lesz valamilyen
önállóságunk. Az a fontos, hogy a kisgazdák újra megnyerjék a
választást és a kialakuló szabad gazdaságban mi is jól megélhetünk. És akkor néhány év alatt mindent újjáépíthetünk itt.
A mérnök elégedetten szakadt el a fa árnyékától. Elindult,
hogy megkeresse Hollót. Éppen az épület kiszögellésénél találkoztak össze. Ahol álltak, onnan végigtekinthettek a malom
első udvarán. A rámpától ekkor mozdult el a pettendi ember
szekere és odasorjázott egy másik. Amögött újabb szekerek sorakoznak. Úgy látom, jönnek a kuncsaftok, nézte a szekereket
elégedetten a mérnök. Holló is a szekerekre pillantott, majd követte a tekintetével a kanyarban eltűnő vadászkalapost. Majd
feljebb emelte a fejét, mintha az épület mögött a nap állását,
vagy a megnyúló árnyékot vizsgálgatná.
Már jól fent lesznek a csillagok, mire ez hazaér, mondta a molnár. A mérnök értetlenül bámult rá. Hogyhogy, kérdezte, furcsa
tompa hangon. Holló mintha izgatott lenne, a hangjában kis
büszkeséggel mondta. Volt itt valaha is kuncsaft Pettendről?
Úgy értem, mióta megvan ez a malom. Nem emlékszem, válaszolta Leitner István bizonytalanul, tétován. De azt hiszem, nem
volt. Még soha sem volt.
*
Holló az irodában ült az íróasztal mellett. Most meginnék egy
pohár bort, szólt oda a feleségének. Az asszony bement a hátsó helységbe és rövid idő múlva egy teli pintesüveggel tért vis�sza. Poharat vett ki a hátsó fal mellé állított kredencből és a férje elé tette. Holló hosszan csurgatta az enyhén sárgaszínű italt a
pohárba. Amikor megtelt, kissé odébb, a félretolt papírok mögé
állította az üveget. Felemelte a poharat és fenékig kiitta. A kézfejével megtörölte a száját. Kis ideig hallgatta a malom egyenletes dörmögését. Nemsokára sötétedik, mondta az asszonynak. Az nem tudta, hogy a férje mire gondol. Azután újra ránézett. Azt hiszed, hogy ma is viszi?, kérdezte. Nem tudom, válaszolta Holló. Lehet, hogy viszi.
És megnézem majd magamnak, mormogta Holló és vészjóslóvá vált a hangja. Ült még néhány percig mozdulatlanul a széken. Fáradt volt. A hátát hátraegyengette a támlához. Jó volt
így pihenni egy kicsit. Talán rövid időre le is hunyta a szemét. A
gyomrát kellemesen melegítette az ital.
Akkor nyitotta fel a szemét, amikor az ajtó előtt lépések koppantak, úgy, mint amikor az ember lerázza a bakancsáról a havat. De most nincsen hó. Legfeljebb sár, mert nemrég esett az
eső. Az ajtón határozott kopogás. Ki lehet ilyenkor, kapta a nyílásra a fejét Holló. Ilyenkor már nem jönnek új kuncsaftok. Tessék, mondta rutinosan. Az ajtó négyszögében Frigyes arca
bukkant fel. Nem zavarok, kérdezte idegesen.
(Folytatás a 32. oldalon)
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(Folytatás a 31. oldalról)
Hollót meglepte ez a hang. Frigyes ilyenkor?, gondolta a másodperc egy töredékében. És ez a hang… Mintha segítséget
kérne… Vajon mit akarhat? Holló felállt és a sarokból egy széket hozott elő. Frigyes közelében letette a földre. Tessék, foglaljon helyet, mondta szívélyesen. Majd a kredenchez lépett és
egy poharat vett elő. Egy kis borral megkínálhatom, kérdezte.
És, hogy Frigyes bólintott, Holló teletöltötte mindkét poharat.
Isten éltesse!, emelte meg a poharát a molnár. Frigyes is bizonytalan mozdulattal a pohár után nyúlt. Töprengő arccal körbenézett, majd a tekintete megállapodott a molnáron. Szervusz, mondta kissé bizonytalan hangon. Holló szája mosolyra
rándult, de nem szólt, újra töltött és fenékig kiitta a poharát és
megvárta, hogy Frigyes is ezt teszi. Holló lassan leereszkedett
a székére és megvárta, hogy Frigyes is ezt teszi. Tudta, érezte,
hogy Frigyes valami fontos, legalábbis neki fontos ügyben jött.
Holló a hátát újra nekitámasztotta a szék hátoldalának.
Te, Feri, mi lesz itt?, kérdezte Frigyes azon a furcsa, ideges
és reszelős hangon, ahogy az előbb is megszólalt. Mi lesz itt?
Mi várható, kérdezte újra és nyugtalanul nézte Hollót. A molnár hosszan gondolkodott és az üres poharakat bámulta. De
nem mozdult a keze, hogy újra töltsön. Majd hosszú hallgatás
után Frigyesre függesztette a szemét. Mi lesz, azt kérded, tegezte vissza az öregembert, akinek egy másodpercre megremegett az arca, de nem tiltakozott. Mi lesz itt?, ismételte meg Holló, nyugodt, megfontolt hangon. Majd két lélegzetvételnyi szünet után folytatta. Ezt miért tőlem kérded? Ti vagytok a tanult
emberek, nektek kellene tudni, hogy mi lesz. De ha mégis tőlem
kérded, akkor az azt jelenti, hogy nagyon nagy baj van! Hogy az,
amit ti tanultatok, tudtok, az most már nem érvényes. Hogy ami
most itt van, meg ami itt lesz, az a valami eltér a nektek megszokottól. Az nektek teljesen idegen lesz és nagyon féltek tőle.
...Én csak azt mondom, amit tudok, folytatta Holló. Nem bocsátkozok találgatásokba. Azt hiszem, ha egy ilyen nagyhatalom, mint az orosz, beteszi valahova a lábát, akkor az hosszú
ideig ott is marad. Ha pedig ottmarad, akkor az lesz, mint a török hódoltságban, hogy ő fogja kivetni az adót, és kinevezni a
vezetőket. Lesznek majd itt pasái, bégjei, janicsárjai. Ez így lesz,
ezt biztosan megmondhatom neked. És ilyenkor, ha ezt tudja
az ember, három dolgot tehet, ha ezzel nem tud egyetérteni.
Az egyik az, hogy sürgősen összepakolja a holmiját és felkészíti
a családját és odébbáll. Minél gyorsabban, amíg megteheti. És
oda megy, ahol már nem a török az úr és megpróbál ott új életet kezdeni.
A második az, hogy olyan önpusztítást csinál, amit ép, józanésszel nem tenne meg az ember. Így is meg lehet szabadulni
attól, amit nem tud elfogadni. A harmadik út meg az, folytatta
Holló érzelem nélküli hangon, hogy fogcsikorgatva ugyan, de
jó pofát vág az egészhez és megpróbál úgy élni, ahogy a hatalmasok megkívánják, meghatározzák. Én azt hiszem, az orosznak is az az érdeke, hogy a paraszt szántson, a molnár őröljön, a
kovács meg patkoljon. Szóval ki-ki végezze a dolgát. Legfeljebb
azt fogja meghatározni, hogy mennyire hajoljanak meg előtte.
De ezt én magyarázzam el neked? Te ezt jobban tudod, mint én,
hiszen több idegen rádiót is hallgatsz. Holló itt megállt, kis ideig
gondolkodott. Azt hiszem, ez a malom itt elég kicsi falat ahhoz,
hogy érdekelje őket. Talán nem akarnak mindent. Miért is akarnának mindent felforgatni?
Frigyes szemében némi remény csillant. De azért kétkedve
kérdezte. Azt hiszed, ezt végleg meghagynák? Úgy gondolom,
talán meghagyják, válaszolta Holló meggyőződéssel.
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Az öregember nemsokára szedelőzködni kezdett. Nehezen
állt fel a székről, mintha egyszerre hatalmas súlyokat raktak volna a vállára. Holló kikísérte a bejárati ajtóig, a rámpán megéli
állt és hosszan nézett a távozó után.
Mögötte még mindig zúgott a malom. Kint már alkonyodott
és Holló arra gondolt, most már leállhatnak. Megkereste az első
segédet és rábízta Steinre a munkát, majd kiment a gépházba.
Jobb, ha ők is megtanulják ezt a munkát, mintha itt se lennék,
gondolta.
Ahogy sűrűsödtek az árnyak, Holló körbenézett, megkerülte
a traktort és a nagy eperfa mögé állt. A malom és a gépház felől
a vastag fatörzs teljesen eltakarta, de ő, ha akarta és kibillentette a fejét, mindent láthatott. Nemsokára hallotta, hogy halkul a
motor kattogása és ritkulnak a hangok. Majd elcsendesedett az
egyhangú morgás is. A beállt csendben a molnárnak csengeni
kezdett a füle. Néhány perc múlva a gépész jött ki az épületből,
behajtotta, majd kulcsra zárta az ajtót. Egy jó kutya azért nem
ártana itt, gondolta Holló. A gépész elszakadt az ajtótól és elindult a kulccsal a malomba. Újra csend lett.
Talán öt perc telt el, talán tíz, amikor Holló úgy gondolta nem
érdemes tovább várni, ma már nem jön a tolvaj. Körülötte már
sötét árnyak bontakoztak és az aprócska patak partja mentén
is megcsobbant valami. Talán menyét, vagy patkány, gondolta
Holló. De egyiket se látta eddig itt.
Amikor úgy döntött, hogy kilép a fa védelméből, a malom felől óvatos lépteket hallott. Árnyék vált el a sarkon a faltól és közelebb jött. A molnárnak megfeszült a háta. Felsőteste a fához
tapadt. Az árnyék már egészen a körfűrészig ért. Megkerülte a
fűrészt és lehajolt az épületből kinyúló hajtószíjig. Valamit kotorászott a kezével. Hosszú másodpercek múltak el.
Holló csendben az árnyék mögé lépett. Amikor az meghallotta a lépteket, elengedte, amit tartott és felegyenesedett. Sanyi
volt. Na, vedd csak fel, amit akartál, mordult rá Holló. Nem akartam én semmit Édesbátyám, hadarta Sanyi, csak a szíjat néztem
meg. Nekem te ne mesélj! Vedd ki a lisztet, amit oda dugtál! Sanyi engedelmesen lehajolt és egy ötkilós zsákot emelt ki a nyíláson. Az anyád hétszenségit, hát engem lopsz meg, te csavargó!
Nem, Édesbátyám, nem, csak... Akkor minek tetted ide a lisztet,
ordította Holló. S hogy Sanyi meggörbülve ott állt előtte, váratlanul hatalmas pofont adott neki balkézzel. A fiú az ütéstől nekitántorodott a körfűrész keretének. Most azonnal összeszeded
a holmidat és eltűnsz innen, sziszegte Holló. Most azonnal. És az
egészet megírom az anyádnak!
Sanyi szó nélkül elsomfordált. Holló lehajolt a szütyőért és kis
ideig várt, hogy lecsillapodjon. Háborgó gondolatai csak nehezen csendesedtek. Egy ekkora csibész... Amikor mindent megadott neki, megbízott benne! És őt, az anyja öccsét, a nagybátyját lopta meg. Milyen ember ez? Mi lesz így belőle? Pedig megpróbáltam rajta segíteni, gondolta sajnálkozva. Hittem neki, és
becsapott. Lassan továbblépett és meg-megállva közeledett a
malom bejáratához. Nem akart még egyszer az unokaöccsével
találkozni. Úgy érezte, képtelen megállni, hogy egy újabb pofont adjon neki.
/Gergely Sándor ezt követően hazament Erdélybe, ahol tovább folytatta kicsapongó, alkoholista életmódját. Többször került összeütközésbe a törvénnyel, és öt év múlva több késszúrással megölte az édesanyját./
(A regény folytatását az érdeklődők elolvashatják a miskolci Bíbor kiadó által azóta megjelentetett kötetben, amelyet a miskolci könyvesboltokban tudják megvásárolni.)

Somogyi Dénes

Kölcsönkért kocsonya
A kismadárka ott csiripelt egy akácfa kiálló ágán, melyet még nem takartak
zöld levelek. Az ágak között csípős szél
nyargalászott, mely könnyű piheként röpítette az avarból az elszáradt faleveleket, ki egészen a Felsőpartra. A madárka örömében libbent egyet és máris lent
volt az avaron. Nem tudni miért szállt le.
Talán azért, mert a szél borzolta avaron
egy kukacot megpillantott. Vagy azért,
mert egy ibolya bokrocska nyiladozó
bimbói váltak láthatóvá.
A Debertető napsütötte lankáján itt is,
ott is ibolyák bújtak ki az avar alól, a kellemesen melegítő napsugarak hatására.
Ez bizony már csalhatatlan jelét mutatta
a tavasznak. Valószínű ennek örült a kismadárka, ezért csiripelt, röpködött úgy
örömében. Gyűrtető lankáin is hasonlóképpen bújtak elő az ibolya bokrocskák,
amelyből több helyen, több száron, bimbók kapaszkodtak az ég felé, onnan várva segítséget, hogy lila szirmokká növekedjenek.
Amikor már bimbós az ibolya, nem sok
idő kell hozzá, hogy illatos, virágos mezővé változtassa az akácerdő környékét.
Ekkor van, amikor bátran kijelenthetjük,
itt a tavasz, nyakunkon a Húsvét!
Julis néni ez idáig nem figyelte milyen
ünnep közeledik. Lehetett Karácsony,
Húsvét, vagy Pünkösd. Annyira szegények voltak, hogy nem tellett jobban ünnepnapokon sem, mint a szürke hétköznapokon. Teljesen közömbös volt, mi az,
ami közeledik, és mi az, ami már elmúlt.
Férjurát már több éve eltemette, akit a
szegények betegsége – a tüdőbaj – szakította el tőlük. Egy lányát, és nála kisebb
fiát egyedül nevelte, akiket jobban szerette volna, ha még továbbra is kicsik
maradnak. Azt tartotta róluk: „Míg kicsi,
kis baj, ha megnő, nagy baj.” Ezt az aggodalmat meglehet érteni. Ha ez a Sárika
nagylány lesz, lehet küzdeni, dolgozni a
hozományért, ami a férjhez menő lányt
annyira megilleti, mint a nyiladozó ibolyát a tavaszi, meleg napsugár.
Jól tudta ő mi illetne meg egy férjhez
menendő lányt. Ám ahonnan nincsen
mit elvenni, még az Isten sem vehet el.
Ezek után nem lehet csodálkozni, ha Sárikát még sokáig szerette volna kislány-

nak tudni, mert a hozománya még sokáig nem jön össze. Ő sem hihette komolyan, hogy Sárika addig megáll a növekedésben, amíg a hozománya, valamilyen csoda folytán, úgy meggyarapodik,
mint ahogyan a Deber akácosában ekkorára az ibolya bokrocskák megsokasodnak.
Sokáig nem értette azt sem, hogy ez a
nagykamasz Szabó Gyuri, meg a cimborája a Kovács Misi, miért legyeskednek,
kujtorognak kisházuk környékén úgy,
mintha ezen a tájon ingyen adnának valamit. Mikor aztán megértette, megijedt
nyomban. Amikor Sárika levetette téli
ruháit, volt is mit nézni rajta.
Ezek a szúrós szemű legények még a
ruháin is képesek átlátni.
Sárikának egyetlen tél alatt, olyan kicsiny lett blúzocskája, mint amilyen hozománya. Azt pedig elhihetjük, hogy kicsinyke volt. Mellének két kicsiny halma,
úgy gömbölyödött a blúza alatt, mint a
májusi eső után, a Lánytó erdőrészen,
az avar alatt a finom gomba növekedik.
Szégyellte is ő ezt nagyon. Ilyenkor az
amúgy is pirospozsgás arca még pirosabb lett, mintha neki ezért szégyenkeznie kellene. Jól állt neki a piros arcocska,
mely hamvasabb volt a leghamvasabb
kék szilvánál, amely a Bentelek fáin megtermett.
Julis nene, miután megértette mi az
oka a legények házuk előtti kujtorgásainak, mélyen elgondolkodott és hangosan morfondírozott:
– Bizony megnőtt a lányom! Tavaly még
csak kisfiúk locsolkodtak ibolyafőzettel,
akiknek a locsolkodás után elég volt egy
piros tojás. De ezek a nagykamaszok már
rózsavízzel locsolkodnak, és őket már illik
kínálgatni egy kis étellel és itallal is. És miután ezeket így végig gondolta, összecsapta két kezét a feje fölött:
– Holnap már húsvét van! – ezt olyan
kétségbeesetten rebegte, mint kinek
még lenne mit tennie, ha ez korábban
jut eszébe. Pedig akkor sem tudott volna, olyan finom kalácsot sütni, és olyan
finom kocsonyát főzni, amivel ezeket a
nagyfiúkat már illik kínálgatni. Nem tudott volna sütni, főzni, mert nem volt
miből.

Addig töprengett, míg elindult a szomszédja felé és miután benyitott kapuján,
előállt kérésével:
– Pannikám! Két tányér kocsonya kellene! Nem számítottam nagylegények locsolkodására, de valami azt súgja, egy –
két legény beténfereg a portára, és nem tudom őket megkínálni. – adta elő olyan félszegen mondókáját, hogy a szomszédasszony máris sajnálni kezdte a szegény,
özvegy szomszédját.
– Keveset főztem! Nem hiszem, hogy nekünk is elég lesz.
– Én csak kölcsönbe kérem. Holnap
már visszaadom! Úgysem kell ezeknek a
legényeknek. Mire a falu alsó végétől ideérnek, már teleeszik magukat más helyeken!
Panni nene egy kicsit bosszankodott,
de nagyon megsajnálta szomszédját,
ezért ezt mondta:
– Jól van Julis, adok két tányérral. Holnap majd visszahozod!
Julis nene, miután megígérte, hogy
holnap visszahozza, elköszönt és kissé
nyugodtabban ballagott hazafelé, kezében a két tányér kocsonyával, mert így
már nem kellett félnie attól, hogy a betévelygő locsolkodókat semmivel sem
tudja megkínálni.
Az bizony ugyancsak nagy szégyen,
ha a rózsavízzel locsolkodó legény úgy
hagyja el a lányos házat, hogy valami jófajta étellel – itallal meg sem kínálják.
Ez a szégyen, olyan gyorsan terjed a faluban, mint a Deber akácosában az avartűz száraz tavaszokon, amikor a gondatlan emberek miatt meggyullad. S ha ez
így van, akkor megérthetjük Julis nene
megnyugvását amint a két tányér, kölcsönkapott kocsonyával hazaérve, kön�nyebben szenderült álomra.
Másnap korán ébredt. Talán, azért
mert álma nyugodt volt, vagy talán
azért, mert a kakasok is korábban kukorékoltak, mintha ők is locsolkodásra indulnának a falu utcáin.
Egy percig még ágyban maradt. Ezen
idő alatt átgondolta, hogy kellően készített el mindent erre a nagy ünnepre.
(Folytatás a 34. oldalon)
33

(Folytatás a 33. oldalról)
Már egy héttel előtte kimeszelte kisházikóját kívül és belül, amely így, olyan
fehér lett, hogy egy légypiszkot meglehetett volna látni rajta. De koratavaszon
még a legyek sem röpködnek, mert a kőfal repedéseiben várják a melegebb időt.
Persze, minden munkájában segített Sárika. Ő mázolta fel a tisztaszoba földjét,
az ámbitust és persze a meszelésből is
kivette a részét. A tisztaszoba ragyogott.
Ide várták a locsolkodókat. Azokra bezzeg már nem kellett sokáig várni, mert
amint a Gyűrtető mögül bekukkantott a
Nap a völgyben hosszan elnyúló faluba,
már mindenfelől a lányok sikoltásai hallatszottak.
Ezen nem is lehet csodálkozni, mert a
cudar legények és fiatalemberek mulatságosabbnak tartották, ha a gémes és
kerekes kutak vizéből ejtik meg a locsolkodást.
Márpedig a kút vizét nem melegítette
fel a kelőnap sugara, és más sem, ezért
aztán ugyancsak csiklandozta a lányokat, fiatalasszonyokat, amint bőrüket áztatta.
Azért nem kell mindjárt kétségbeesetten sajnálni a sikoltozókat, mert a locsolkodás után így dicsekedtek; ez, meg ez
a cudar legény, úgy meglocsolta, hogy
még a bugyogója is csuromvizes lett, és
aznap többször át kellett öltöznie.
Sajnálni csak azt kell, akit sem kútvízzel, sem ibolyafőzettel, sem rózsavízzel
nem locsoltak meg. Ők sajnos szárazak
maradtak és szomorúak. Reménykedhettek abban, hogy jövőre majd nekik is
ruhát kell cserélni, és akkor a boldogságtól valóban kivirulnak úgy, mint a Felsőpart pázsitja a májusi esők után. De addig még várni kell!
Sárikának nem kell a következő húsvétig várnia. A rácsos kiskapu nyikorgása figyelmezteti a ház lakóit, hogy valaki, vagy valakik bejöttek a portára. A kisablakon kikukkant az udvarra, ahol Szabó Gyuri és Kovács Misi, félénken közelednek az ámbitus felé, ahonnan bármikor beléphetnek a pitvarba, a kopogtatás után. Ekkor lesz Sárika még pirosabb,
és dobban a szíve még nagyobbat az
ajtó belső oldalán.
A kopogásra pedig nem kell sokat várni, mert máris hallható, bár kisé félénken.
Ekkor, Julis nene ujjával megérinti Sárikát, aki megszeppent és nem akar mozdulni, mintha a locsolkodóktól félne. Pedig a kisablakon keresztül láthatja, hogy
a locsolkodók kezében semmilyen víz34

zel tele vödör nincsen. Van ám rózsavizes üveg, amelyet bátortalanul szorongatnak. Az a csoda, hogy
össze nem roppan kezükben.
– No! No! Mire vársz?
Nyisd már ki azt az ajtót! – hallja az édesanya bátorító szavait,
mire félénken kinyitja
a pitvar ajtaját.
– Adjonisten jó napot Julis nene! – fordul
a ház asszonya felé a
Gyuri legény, és süvegét szorongatja bal
kezével, míg jobb kezével a rózsavizes üveget fogja úgy, hogy
látszódjon belőle valami.
– Adjonisten édes fiam! Mi járatban
vagytok?
– Locsolkodni jöttünk! Szabad-e locsolni? – szólal meg a Misi legény is, bizonyítva, hogy ő sem néma, legfeljebb bátortalanabb Gyurinál, hogy csak másodiknak
mer megszólalni.
– Hát aztán tudtok-e valami verset
mondani, vagy csak úgy nekiestek a lányomnak, és már locsoljátok is?
– Tudunk bizony! – vágta rá a Gyuri legény.
– No, akkor gyertek beljebb a szobába!
– tessékelte a ház asszonya őket a csak
a vendégek részére megszépített tisztaszobába.
Amikor beléptek, mindketten kihúzták
magukat, összetették bokájukat, majd a
Gyuri legény hallatta előbb a hangját:
„Én kiskertész legény vagyok,
Rózsavízzel locsol…ko… dok.
Szépen kérem az apját
De még szebben az anyját
Adja elő a lányát
Had öntsem meg a haját
Hogy viruljon a haja,
Mint a pünkösdi rózsa.”
Miután, kisebb elakadás után, befejezte köszöntőjét, Julis nenétől odább lépett Sárika elé, és a rózsavizes üveg tetejét lecsavarva, a piruló lány hajára szentelt az illatos rózsavízből. A szemérmetes
lány két ágba font haja nemcsak szebb
lett, hanem még illatosabb is. Ez az illat gyorsan tovaterjedt a tisztaszoba levegőjében, amely olyan kellemes illatú
vált, mint amikor a virágzó akácerdő illa-

ta, a falut körülvevő dombokról, beáramlik a völgyben hosszan elnyúló faluba.
Alighogy Sárika minden bátorságát
összeszedve, megköszönte a locsolást, a
Misi legény kezdett köszöntőjébe:
„Zöld erdőben jártam
Kék ibolyát láttam,
El akart hervadni,
Szabad-e locsolni?
A versike elmondása után ő is meglocsolta Sárikát, csak a másik hajfonatát.
Most már Julis nenén volt a sor, hogy
a locsolkodókat megkínálja abban reménykedve, hogy úgy sem fogadnak el
semmit ezek a szégyenlős legények.
Ezek bizony szerelemből jöttek locsolkodni. Látta ő ezt bátortalan viselkedésükön. Ha pedig ez így van, akkor nincsen mitől félnie, és főleg nem kell féltenie Panni szomszédasszonya kocsonyájának pusztulásától.
Bezzeg a locsolkodóknak nagy része
csak azért járkál a faluban össze-vissza,
hogy jókat egyen-igyon és kapjon pár
forintot a festett tojás mellé. Ők a kéregetők, akik mindenhová benyitnak még
akkor is, ha annál a háznál csak férfiember lakik.
– Ennétek-e valamit galambocskáim?
- kérdezte az alig pelyhedző állú, bátortalan vendégeit, bízva abban, hogy nem
fogadják el a felkínált ételt, mivelhogy
igen bátortalanok.
– Köszönjük, de nem vagyunk éhesek! –
szabódott a Gyuri legény.
– No, azért mégiscsak hozok egy kis kocsonyát. – mondta már csak azért is, nehogy koldus szegénynek nézzék és ment
ki a kamrába.

Miután behozta, letette az asztalra.
Egyik tányérral a Gyuri legény elé, másikkal a Misi legény elé. Amint letette, a
kocsonya rezegni kezdett. A porcogós
fül darabkák, köröm darabkák, a paprikás zsírral borított, megkeményedett kocsonyával együtt, még rezegtek egy ideig, majd rezgésük megállt. A finom kocsonya illata átjárta a tisztaszoba levegőjét, amely szobában már csak Julis nene
remegett, a kocsonyáért való aggódásában. Azonban bármennyire aggódott,
nem kerülhette el a következő szavakat:
– Egyétek csak galambocskáim! Van
ebben minden, amit jónak lehet mondani.
Van ebben porcogós fül, köröm darabkák,
de még a ropogós farkából is van belefőzve, paprikával, borssal, fokhagymával fűszerezve.

Toronyiránt

Mezőkövesd, Jézus Szíve Templom

A két locsolkodónak még e nélkül is
összefutott a nyál a szájukban. Hogy ezeket a dicsérő szavakat hallották, még inkább megkívánták a fenséges, és kívánatos, piros paprikával színezett kocsonyát.
Pedig már előre eldöntötték nem fogadnak el semmilyen ételt és italt, nem
úgy, mint némely éhenkórász locsolkodó, aki csak azért kopogtat be mindenhová, hogy tele egye magát, és nagyokat böfögjön, nagyokat kortyoljon az italokból.
A Gyuri legény azonban most mégiscsak mást gondolt:
„ – Ha nem fogadom el, mit mond
majd Julis nene? Talán azt, hogy válogatós vagyok? Vagy talán azt gondolja, utálom a főztjét?”
Ez bizony sokkal rosszabb minden más
véleménynél! Ezért aztán egy merész
mozdulattal felvette a kanalat a tányér
mellől, és belenyomta a kocsonyába annál a résznél, ahol a legfinomabb porcogós fül merült el majdnem teljesen, paprikás zsírral borítottan.

Egerlövő, református templom

A Misi legény hasonlóképpen cselekedett.
Julis nene döbbenten állt. Sem szólni,
sem mozdulni nem tudott. De mit tudott
volna tenni? Ő kínálgatta vendégeit, akik
jó vendégek akartak lenni, ezért a felkínált ételt végül mégiscsak elfogadták.
– Mit mondok én a Panni szomszédas�szonynak? Hogy mondom meg neki, hogy
ezek a cudar legények nincsenek tekintettel semmire, csak felfalnak mindent, amit
eléjük raknak? –sóhajtozott és kábultan
ment kifelé a tisztaszobából, hogy ne is
lássa, ne is hallja a porcogós fül további
ropogtatását.

Mezőkövesd, Szent László templom
Korpás Károly fotói
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Grosschmid Géza titka
Az alábbi gyászjelentés 1934. október
12-én, Miskolcon látott napvilágot:
„Özvegy dr. Grosschmid Gézáné, sz.
Ratkovszky Margit a maga, gyermekei és
az egész rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel jelenti, hogy a legjobb férj és apa, nemes dr. GROSSCHMID
GÉZA kir. közjegyző, a Kassai Ügyvédi Kamara volt elnöke, a Csehszlovákiai
Országos Magyar Keresztényszocialista
Párt volt szenátora, e hó 12-én délután
1
/2 3 órakor Miskolcon, hosszú és kínos
szenvedés után visszaadta nemes lelkét
Teremtőjének.”
Az elhunytat a gyászhírben is szereplő özvegye mellett négy gyermeke gyászolta: dr. Grosschmid Gábor,
Grosschmid Géza, Grosschmid Kató férjezett dr. Jetts Gyuláné, valamint … Igen,
itt következnie kellene egy negyedik
névnek is, méghozzá a legidősebb gyermek nevének, aki ráadásul nem csak
meggyászolta szeretett apja elvesztését, hanem valóságos csodát téve – persze csak emberi csodát –, apja halálát, s
mindazt, ami benne és apjában lejátszódott a haláltusa napjaiban, óráiban, perceiben, – megörökítette az örökké valóság számára.
Közreadom, persze, hogy közreadom a
negyedik gyermek nevét is, hisz az olvasó joggal, már-már mérgesen kérdezheti, mire fel ez a titokzatosság, egyáltalán
ki a fene ez a dr. Grosschmid Géza, hogy
ekkora feneket kerít halálának e cikk szerzője? Még ha Kossuth Lajosról vagy Jókai
Mórról lenne szó, még csak megértené,
de egy Grosschmid nevű egyén esetében mi a fészkes fenét kell titokzatoskodni. Kassai Ügyvédi Kamara elnöke, pontosabban volt elnöke, meg csehszlovákiai

Dr. Grosschmid Géza
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magyar nemzetiségi szenátor, jó-jó, több
volt, mint egy átlagember, de az illető ismerete, illetve nem ismerete nem igazán
kritériuma az általános intelligenciának,
műveltségnek. Ha kassai volt, mit keresett Miskolcon? Csak nem autó ütötte el
véletlen itt jártában? Igaz, a „hosszú és kínos szenvedés” – ami a gyászjelentésben
szerepel –, nem erre utal.
„Tisztelt Cikkíró Úr! Árulja már el végre,
miért fontos nekünk Grosschmid Géza, s
főleg, ki az a negyedik gyermek, aki az
apját állítólag megörökítette az örökké valóság számára. Hogyan? Szoborba véste? Lefestette? Gyászzenét, rekviemet komponált a tiszteletére?”
Egyiket sem tette „Tisztelt Olvasó!” A
szóban forgó gyermek csakugyan jelet
hagyott apjáról, de ez a jel a leggyúlékonyabb anyagon, a papíron maradt meg
számunkra. Írásról van szó, magyar nyelven írt írásról. Mert ez az ember azt vallotta (s ezt a vallomását is papíron örökítette meg), hogy „számomra az életem nagy misztériuma és hálás vagyok a sorsnak,
hogy anyanyelvem a gyönyörű magyar, az egyetlen nyelv,
amelyen mindent el tudok
mondani, ami érthető és érthetetlen az életben.”
Ugyanez az ember pedig
így örökítette meg apja utolsó
napjait és halálát.
„Egy délben, ősszel, meghalt
apám. Erővel halt meg, méltósággal és példásan. Mintha
megmutatta volna, hogyan
kell meghalni – kezeim között
halt meg, s ettől a pillanattól

módosult halálfélelmem; nem félek már
úgy, s nem a haláltól félek, nem attól az
ismeretlentől, borzalmastól, inkább csak
az életet sajnálom itt hagyni, az élet ízét
és illatát követelem a halálon; …
Sokáig szenvedett … Idegen városban halt meg, idegen emberek között,
csak mi voltunk körülötte, a család, ez a
bonyolult szövevény, amelynek – ezt is a
halál magyarázta meg – Ő volt értelme
és tartalma …
Az utolsó pillanatáig eszméleténél
volt; félórával halála előtt behívatta a
kórház orvosát és udvarias mozdulattal mondta: „Intézkedtem, hogy az urak
megkapják honoráriumukat.” Úgy halt
meg, mint egy nagyúr, aki nem távozhat
el tartozással az élettől ….
„Ez az utolsó napom” – mondta halála
napjának reggelén; az őszi fák lombját
nézte sokáig, a fákat az ablak előtt, rövidlátó és fáradt szemekkel. A haláltusát
megelőző rövid időben, mikor biztosan
tudta már, hogy néhány óra vagy néhány perc múlva meg kell halnia, megrendítően bölcs és nyugodt volt. Mindig bámultam csodálatos képességét,
ahogy távlatból, a maga tartózkodó távlatából tudta nézni az életet … .
Utolsó napokban a városról is beszélt,
ahol leélte életét, s ahonnan végül el kellett mennie idegenbe. Ezt a válást nem
bírta el. Talán e változásba halt bele; teste küzdött volna még a kórral, de szíve
föladta az élet becsvágyát, nem vonzotta többé semmi. Hatvan éven túl az emberek nehezen bírják az erőszakos helyváltoztatásokat ….
Utolsó éjszaka, éjfél felé, nem volt maradásom az idegen városbéli szálláson;

kocsiba ültem, s kimentem hozzá a kórházba. Már nagyon gyönge volt; ébren
feküdt, a félhomályos szobában anyám
ült csak mellette aléltan és a kezét fogta;
a háromnapos nappali és éjjeli ápolásban anyám teljesen kimerült, s ez utolsó órákban félig öntudatlanul, gépiesen
ápolt és virrasztott tovább.
Leültem ágya mellé és néztem halódó,
kedves, szomorú arcát; nagyon halkan,
hogy anyámat fel ne ébressze, megköszönte látogatásomat. Mindig ilyen volt:
udvarias, korrekt és csöndes … . Apám
ismerte a nagy titkot, az udvariasság titkát. Néha azt hiszem, ez a legtöbb, amit
ember embernek adhat….
Sokáig ültem ágya mellett, nem beszéltünk, csak néztük egymást. Mereven nézett szemembe, tűnődve, később,
úgy tetszett, kutató, emlékező pillantással. Álltam ezt a pillantást; jó óra hosszat
szótlanul néztük egymást.
Mire emlékezett? Mit is szeretett volna tudni? Nem mondta meg, soha nem
mondta meg, ebben az utolsó órában sem. Hallgatása tapintat volt, nem
gyöngeség. Tudta, hogy egymás között,
emberek között nem lehet másképp boldogulni, mint tapintattal és diszkrécióval ….
Másnap dél felé kezdett haldokolni
… fél háromkor azt mondta: „Köd van.”
Igen, valamilyen finom köd ereszkedett
szemeire; ködöt látott a szobában is.
Csendesen feküdt még egy ideig; majd
az orvos lefogta szemeit ….
Később koporsót hoztak és elvitték.
Szerettem volna rágyújtani, de sok ember járt a folyosón, s nem tudtam, illik-e
„ilyenkor”. Vettem a kabátomat és elmentem. Október közepe volt, esett az eső, a

Grosschmid Géza egykori lakóháza napjainkban Miskolcon, a Városház téren.
Amikor benne élt, a tér Horthy Miklós nevét viselte.
csatakos fasoron mentem végig, teljesen üresen, érzés és kétségbeesés nélkül
… Az út közepén, mely a város felé vezetett, targoncát vettem észre; a szekeret két ázott ló húzta lassan, a temető
kápolnája felé mentek, s apámat vitték
a koporsóban. Lassan mentünk az esőben, lépést tartottam a szekérrel, s ezen
a nem nagyon hosszú úton, a kórháztól
a temető kapujáig …. A lovak lomposan
poroszkáltak a sárban, időnként lassítanom kellett, mert a kocsi a koporsóval elmaradt mögöttem. Ezen az úton megértettem, hogy apám volt az egyetlen ember életemben, akihez „közöm”volt …
A kocsi bekanyarodott a temető kapuján és eltűnt a fák mögött. Álltam, rá-

A miskolci Erzsébet kórház - Grosschmid Géza halálával része lett a magyar irodalomnak

gyújtottam, utána néztem és dideregni
kezdtem. Abban a pillanatban kezdtem
megérteni, hogy apám meghalt.”
Olvasva az idézetet, nem tudom mire
gondolnak a Tisztelt Olvasók. Egy részük
talán bólogat, s csendesen megjegyzi csak úgy magának: míves írás, ráadásul megrendítő. Nem kazánkovács írhatta, vagy földmíves. Valóban nem! Talán akadnak nem kevesen, akik már tudják is, hogy ki …, hogy ki vetette papírra eme sorokat.
Persze, továbbra is akadhatnak olyanok, akik már-már ingerült kíváncsisággal kérdezik, mi több parancsolják: emeljem már fel a leplet a dr. Grosschmid
Géza körüli titokról. Ígérem megteszem,
de még adalékul elmondom, hogy nevezett jeles személyiség volt, amit az is
bizonyít, hogy a Miskolcon megjelenő
Reggeli Hírlap 1934. október 13-ai számában terjedelmes írást közölt „Meghalt
Grosschmid Géza dr, közjegyző” címmel.
„Súlyos veszteség érte Magyarország
jogász társadalmát. Hosszas szenvedés után pénteken délután 63 éves korában meghalt dr, Grosschmid Géza királyi közjegyző a miskolci Erzsébet-kórház
sebészeti szanatóriumában. Grosschmid
Géza dr, csak rövid idővel ezelőtt foglalta el a miskolci harmadik királyi közjegyzői tisztséget. Ez a rövid idő is elég volt
azonban ahhoz, hogy értékes egyéniségével vezető szerepet vívjon ki magának
úgy Miskolc társadalmi, mint jogászéletében.
(Folytatás a 38. oldalon)
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(Folytatás a 37. oldalról)
Erre különben kiváló képességein
kívül predesztinálta őt közéleti múltja
is, Predesztinálta az a törhetetlen szívós akarat és energia, mellyel a cseh
uralom alá került Felvidék magyarságának jogaiért harcolt. Az volt életének egyetlen, mindent átfogó célja, hogy Szlovenszkó magyar kisebbségének öntudatát ébren tartsa. Két
cikluson át volt szenátora a csehszlovák Magyar Keresztyén Szocialista Pártnak. A kassai Ügyvédi Kamarának köztiszteletben és közszeretetben álló elnöke volt. Életének fő munkája, a Kisebbségi Sors címen megjelent hatalmas munkája nemcsak Magyarországon és a megszállt terülteken, de Európa szerte nagy feltűnést
keltett. Megjelent számos jogi dolgozata, valamennyi elmélyült jogtudásról
és a legnemesebb értelemben vett jogérzésről tett tanúbizonyságot. A kisebbségi problémáról, Trianon katasztrofális
következményeiről mélyenszántó, országos feltűnést keltő cikkei jelentek meg a
Reggeli Hírlap hasábjain is. Gerinces, hajlíthatatlan politikai magatartása szálka
volt a csehek szemében, úgyhogy két esztendővel ezelőtt már tarthatatlan lett az
állapota Kassán.
Miskolcon mindenki őszinte örömmel
fogadta az ideemigrált nagy jogászt és
hajthatatlan magyar jellemet. Egészségi állapotát azonban erősen megviselték a Kassán kiállott izgalmak, röviddel
Miskolcra érkezése után már gyakran betegeskedett, körülbelül hat héttel ezelőtt
pedig állapota annyira válságosra fordult, hogy be kellett szállítani az Erzsébet-kórház szanatóriumába. A kórház
kiváló orvosi kara mindent megpróbált,
hogy ezt a nagy értéket reprezentáló lelket visszatartsák a betegségtől elgyengült testben. Nehéz műtétet hajtottak
végre rajta a múlt hónapban, azonban
hiába volt az orvostudomány minden kísérletezése, dr Grosschmid Géza pénteken délután fél három órakor hosszú és
kínos szenvedés után meghalt. Miskolc
társadalmán kívül őszintén meggyászolja halálát az egész magyar jogvilág és a
megszállt Felvidék magyarsága.”
Dr. Grosschmid Géza temetéséről a Királyi Közjegyzők Közlönye 1934. októberi számában találtam dokumentumot.
„Temetése nagy részvét mellett Budapesten, a Farkasréti temetőben e hó 14-én
ment végbe. A sírnál Felsőmagyarország
elszakított részének magyarsága részéről Körmendy Ékes Lajos, volt főispán és
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A filmrendező Géza fiával együtt
nyugszik a Farkasréti temetőben.
Szentiványi József prágai nemzetgyűlési képviselő megható beszédben búcsúztatták a felvidéki magyarság egyik nagy
agilitású és tehetségű vezéregyéniségét.
A magyar közjegyzői kar nevében pedig
Galánffy János dr. felsőházi tag, a debreceni kir. közjegyzői kamara elnöke közvetlen,
meleg szavakkal búcsúztatta el a sors kifürkészhetetlen rendelkezései szerint a magyar közjegyzői pályán rövid ideig működött kiváló kortársat.”
Hogy nem csupán hangzatos lózungok a leírt és elhangzott méltató szavak,
ellenben kiváló magyar ember távozott
az élők sorából, annak bizonyítására idézek dr. Grosschmid Géza egyik beszédéből, amely a nyelvhasználati jog vitája
kapcsán, 1926. március 16-án hangzott
el Prágában, a csehszlovák parlamentben. „Megengedem, hogy voltak a régi
közigazgatási rendszernek hibái és túlkapásai is, ezek azonban egyénekkel és nem
a nemzetiségekkel szemben nyilvánultak
meg, mert ha igaz volna az „ezer éves elnyomásnak” az a foka és mértéke, amelyet folyton emlegetnek, sőt, ha csak tizedrésze lett volna ez annak, amit Önök velünk magyarokkal szemben most alkalmaznak, akkor nem ülne itt ma a szlovákok közül senki.”
Ilyen ember volt dr. Grosschmid Géza,
aki élete szűk két évét szűkebb pátriánkban élte le. Megvallom, évek óta foglalkoztatott a kérdés, hogy Miskolcon –
ahol jómagam 62 évet éltem – hol, melyik házban lakhatott.
A házról mindösszesen annyit tudtam,
amennyit unokája, Grosschmid Kató fia,
Jáky János ügyvéd mondott egy interjúban Furkó Zoltán írónak, szerkesztőnek.

„ … nagyapám … amikor a szenátorsága megszűnt, közjegyző és ügyvéd lett. Ő a halálos ágyán úgy rendelkezett, hogy a miskolci házat – ami
szintén nagyon szép kis palota volt –
adják el, és annak árából vegyenek Budapesten egy lakóházrészt úgy, hogy a
család elférjen.”
De, hogy hol állt ez az épület, arról nem szólt a fáma. Minap viszont,
szerencsés véletlen folytán kezembe
került a Gömörország című irodalmi periodika 2015. évi 2. száma, s abban leltem rá Hideg Ágnesnek, a miskolci Herman Ottó Múzeum könyvtárosának egy írására, s benne az alábbi mondatra: „dr. Grosschmid Géza
Miskolcon a Horthy Miklós tér 4. szám
alatt lakott.” (Ma Városháztér.) Telefonon kerestem a szerzőt, - miután forrást nem említett -, hogy honnan vette, mennyire pontos az információja? Elárulta, hogy a miskolci halotti anyakönyvekben talált rá, amelynek másolatait a Megyei Levéltár Alsózsolcai Fióklevéltárában őrzik. Az információt megköszönve Hideg Ágnesnek, felhívtam a
zsolcai Fióklevéltárat, ahol Kis József osztályvezető, levéltáros készséggel kikereste és megerősítette: a 840/1934. számú halotti anyakönyvben az áll, hogy dr.
Grosschmid Géza (Miskolc, Horthy Miklós tér 4. szám alatti lakos) 1934. október
12-én, a Miskolci Csabai kapu 66. szám
alatti Erzsébet kórházban hunyt el.
A kör bezárult. Megvan az épület. A
ma is patináns palota, a mai Városháztéren, szemben a Szemere-kerttel áll.
Egy emléktábla azért még hiányzik róla!
Dr. Grosschmid Gézának ez az életműve
alapján is kijárna. S kijárna azért is, mert
két hírességet is nemzett a magyar kultúrának. Igaz, egyikük sem a Grosschmid
névvel váltak híressé, sőt, nyugodtan
mondhatom világhírűvé. Az egyik fiút,
aki apjához hasonlóan a Grosschmid
Géza nevet kapta, Radványi Géza néven ismerte meg a világ. Filmrendező
lett és nem is akármilyen. A Valahol Európában 2000-ben bekerült az addig alkotott 12 legjobb magyar film közé, s
rendezőjének világhírnevet hozott.
Dr. Grosschmid Géza másik fia a
Grosschmid Sándor Károly Henrik nevet kapta világra jövetelekor. Ő volt az,
aki az írásomban hosszan idézett sorokat írta apja haláláról, az Egy polgár vallomásai című művében. De akkor már
úgy hívták: Márai Sándor. Ezen a néven
vált világhírűvé.
Hajdu Imre

Dr Árvai Judit

Búcsú 2016-tól
Pezsgőspohár koccanása búcsúztatta,
felszálló gyöngyöknek gömbjébe fojtotta
a haldokló évnek óráit, perceit.
Gyermekszájak zengték Himnuszunk hangjait.
Szmogfelhőbe kötözött Föld arca sápadt,
álságos móka, tettetett jókedv áradt
mindennapi kenyerünk hazug szájából,
vérfolyam patakzott orvgyilkos bombáktól.
Térdre rogy az ember: Óh, Uram, mért hagyod
könnyekből összefont, ősöreg bánatod
tévelygő népeid mélyülő ráncain?
Remény is virágzott folyóink partjain!
Fölszállott a páva a városházára!
Délceg kislegények csűrdöngölő tánca,
gyöngyöző kacagás, szoknyáknak pörgése,
gyönyörét elhozta 16-nak éve.
Mennybéli harsonák, oboák, fuvolák,
apró-cseprő népek szívüket kitárták,
hegedű, zongora Istennek áldása,
áradó zenéjük országunk bejárta.
Elszállott múlt évünk nem éltél hiába!
Sok híres sportolónk tűzött zászlajára.
Magyarságnak híre szárnyal a világban!
ÓÉV! Jó volt Neked kis Magyarországban!

Pető Margit

Korai szivárvány
Szivárvány - égív - bába bokra
tarka boltozat
alatt feszülve ocsúd az élet,
langy permet mossa
vágyva a tavaszt.
Száraz ágakra selyemlő barkát
bíborló rügyet
madár - hozsannát
zamat - fényt ragaszt.
Igéret - szellő
csalékony sugár
ámító vigasz
mégis valóság,
érzékelhető, létező - igaz.

Búcsúzás
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De profundis clamavi

Köteles István festőművész - Szárnyasoltár (részlet)
Valami történni fog. Benne van a
levegőben. Érzem, bár látni nem látom. De vibrál bennem és összekeveredik minden. Káosz ez, hisz még
semmi nem állt össze renddé. Egyszer majd biztosan össze fog, a bölcsek megjövendölték ezt régen, de hogy mikor és mivé, azt
nem tudom.
Tele vagyok bizonytalansággal. Én is Tamás vagyok, kétkedő. Meg kellene bizonyosodnom erről is, sőt erről különösképpen! De jár-e nekem ez a jog?
Történhet így, történhet úgy… Még ki lehet nyitni – mondja
Pilinszky. És be lehet zárni – teszi hozzá.
Még föl lehet kötni. És le lehet vágni. Mit cselekedjek? Egyáltalán szabad-e cselekednem? Vagy szabad-e hagyni, hogy
helyettem mások cselekedjenek?
Gonosz féreg az önvád. Mardos. Nem hagy nyugodni. Mi
történik most? – motoszkál bennem. Béke van vagy háború?
Hajnal vagy alkonyat? Egy biztos: az időm egyre kevesebb.
Rettenetes – írta egyszer Rilke -, hogy a tények miatt sose
tudhatjuk meg a valóságot.
Megyünk a hegy felé. Szétszóródva, mint a maratoni futók.
Vannak, akik már föl is adták. Őket már diszkvalifikálta is a
versenybizottság.
Az élen haladók eközben közelednek a cél felé. Odaérve
döbbenten látják: a menny vörösesbarna, mint a sebet takaró, átvérzett kötés.

Hajdu Imre

Ruhám tépett, testem sebes.
Az út, melyen haladnom kell, meredek és köves.
Minden lépésnél lábamba nyilall a
fájdalom. Nincs cipőm, mely védene.
S olyan sincs, aki legalább egy pohár vizet nyújtana
felém.
Pedig utamat a Golgotára tekintetek kísérik. Sokak
tekintete. Némelyik szempár találkozik az enyémmel.
Az egyiken kíváncsiság, másikon közöny, a harmadikon gúny, kárörvendés. Itt-ott részvét is kiolvasható
a szemekből.
Egy asszony szemében könnyet is látok. De mindenki mozdulatlan, miközben én vánszorgok egyre
aléltabban, felfelé a meredek úton. Igen, az Istenfia is
lehet elgyengült, s lehet a legelesettebb ember!
Igen, nagyon félek a keresztre feszítéstől! Vacog
bennem a lélek, s most egyáltalán nem vígasztal a
Jövő, hogy az én sorsom a Küldetés, s Megváltónak
küldött közétek Atyám!
Atyám, ott fenn az égben! Jól gondoltad Te ezt?
Ezek, kik itt az út mellett állnak némán, vagy szitkokat kiáltanak felém, s arcukat eltorzítja a gyűlölet,
miért kapnak esélyt általam? Nekik miért juss, nekem
miért kötelesség a megváltás?
Miért? Miért? Miért?
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