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Mosoly  
és gyűlölet

Jön szembe velem a járdán egy em-
ber. Ismer, én is ismerem őt. Amikor 
mellém ér, rám mosolyog és köszön ud-
variasan. Sőt, azt is megkérdezi: hogy 
vagyunk, hogy vagyunk?

Természetesen én is mosolygok, én is 
köszöntöm őt, s én is tudakolódzom a 
közérzete felől, vagy éppenséggel meg-
jegyzem: remélem, ma szép időnk lesz.

De alighogy elhaladunk egymás mel-
lett, a hátamon érzem, hogy az illető 
utánam fordul, s tekintete már nem mo-
solygó, hanem gyűlölködő. Ő az, akitől 
én, meg persze más is, olykor mocskoló-
dó névtelen levelet kap, tele helyesírá-
si hibával, a stilárisakról már nem is be-
szélve.

Eleinte nem értettem sem a reakcióit, 
sem magát az embert. Hisz sem vagyo-
nát, sem állását, de még feleségét sem 
kívántam meg soha, földi „karrierje-
ink” pedig véletlenül sem keresztezték 
egymást. Akkor miért ez a töménytelen 
gyűlölködés?

Hosszan töprengve a jelenség okán, 
rájöttem, hogy ez az abnormális vi-
szony tulajdonképpen elrendeltetés. 
Hozzá tartozik az életünkhöz. Ugyan-
is minden ember kap(ott) az életre tár-
sat, barátot, kollégát, szomszédot, és 
ugyanúgy ellenséget is. Aki olyan, mint 
a titkos ügynök. Szembe jőve normáli-
san viselkedik, kedves, udvarias, sőt tú-
lontúl udvarias. Ám mögénk érve, meg 
otthon, amikor nem látják, „kiokádja” 
összes gyűlöletét. Fullánkjait névtelen 
levelekbe, intrikákba rejti el. És csahol, 
csahol szegény, amíg csak bír.

Sajnálom a szerencsétlent, mert ne-
héz keresztet cipel. De mit tehetünk? 
Neki ezt a sorsot rendelte a Teremtő!

Jelek 
a bogácsi Színészligetben

Balla Béla fotója
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Dr. Pázmándy László

AZ IDEGEN
Nem tudta senki, ki volt az idegen,
Hogy megjelent, nem hagyta hidegen
az ott lakókat, hol mindenki köszön.
Bólintással kívül maradt a körön.

A hegyek között befogadnak vándort,
S üldözöttet, ki nem jött magától.
Ki egyedül van, nem hagyják magára,
Csak ha önként vállalt a magánya.

Köszönéssel fogadták bólintását,
S értetlenül sötét hallgatását.
Magában ült a kocsma udvarán,
Itta vándorok szomjoltó borát.

Néha a kocsmáros leült melléje,
És hallgattak bele az estébe.
Mint akik tudták, a súlytalan szavak
Nem segítenek, – sokszor ártanak.

Körötte, mintha súlyos bűnök árnya
lengne a hallgatás aurába,
Sejtették, az idegen vár valakit,
Nem ment el, ott töltötte napjait.

Erdő szélén, vízparton volt a sátra,
Magányban nappalja, éjszakája.
A kocsmáros, a sokat látott ember,
Szavak nélkül ellátta étellel.

Ha kérdezték, ki a hallgatag férfi,
Nem szólt, mint ki a kérdést nem érti.
Hallgatott, mintha cinkosa lett volna,
Csend ködébe zárt titkok tudója.

Mert messzi városban élt, küldetéssel,
S visszatért tudással, bölcsességgel.
A szülőföld, a hegyek visszavárták,
A földik elfogadták tanácsát.

Egyszer két pohár között mondta nekem 
Halk szavait, most is őrizgetem,
Van, mikor a szavak, semmit sem érnek,
De súlyos csend alatt, mindent megértesz.

Tudta, csak nyaranta vagyok a vidéken,
S becsült, mert a férfiról nem kérdtem.
Jó időben, alkonyatban gyakran láttam 
Az idegent, önkéntes magányban.

Vízparton ült, nézett a messzeségbe,
Mintha számot adna életével.
Nyár vége volt már, és ragyogott a táj,
Mikor érezzük, az elmúlás fáj.

Láttam, mikor melléje ült valaki,
S éreztem, torkom szorítja valami.
Naplementébe varázsolt két alak,
Lehet, hogy nem volt náluk boldogabb.

Könnyfátylon át vártam, míg jött az este,
S tudtam, nem a sors, azt az Úr rendezte.
Tüzet gyújtottak, s nézték a lángokat,
Néha az álmom odalátogat.

Mert a mindenség tenyerében voltak,
Ahol mindegy, mint hoz majd a holnap.
Másnap reggel a sátrat nem találtam,
Tábortüzüknél sokáig álltam.

Majd betértem egy búcsúzó pohárra,
A szívbe zárt, ismeretlen párra.
A kocsmáros folytatta hallgatását,
De láttam szemének csillogását.

A válasz ott volt, furcsa mosolyában,
Partot értek, a sors viharában.
Vendégem vagy, szólt, s kijött a pult mögül,
Hangjából éreztem, velem örül.

Árnyékba ültünk az idegen helyére,
S ittunk a kitartó szenvedélyre.
Bejött az erdész, asztalunkhoz hívtuk,
Barátságát már régóta bírtuk.

Mondta, hajnalban látott kézen fogva,
Egy párt, az ösvényen távolodva.
Mintha álmot látna, sokáig nézte,
Léptüket égi béke kísérte.

Beállt a hallgatás ünnepi csendje, 
Bolygó lelkünket haza terelte.
Rájuk gondoltunk, s szívünk gyorsabban vert,
Szép napot kaptunk, az Úr ránk figyelt.

Hosszú csendet törtem meg halk szavakkal,
Mit az erdész látott, azt folytattam.
Hátizsákjukban vitték a szenvedélyt,
Vártak, - de nem adták fel a reményt.

Epilógus
Talán Szindbád járt ott a hegyi tájon,
Mint az idegen azon a nyáron?
Mert elfogytak már a régi ábrándok,
Krúdy elküldte hozzánk Szindbádot?

Odaát is írja szép regényeit,
Vesztésre állóknak reményeit,
A vándoroknak, társnak a nagy utazót,
Legyen, ki ad néha egy vígasz szót.

Talán egy félig megírt történetet,
Az idegennel befejeztetett.
Mert egy régi ígéret még itt maradt,
Mint nyitott szív, a nyári nap alatt.

Hölgynek tett ígéret, a hegyek között,
Csillogás, tékozló álmok mögött.
Hogy húsz év múlva egy nyáron át várja,
A hölgynek könnyes volt kacagása.

Évek során kihúnyt minden talmi fény,
Maradt egy régi nap emléke még,
Szindbádként az idegen megérkezett,
És befejezte a történetet.

Nem oszlik el a balladai homály,
Minden nap jön, az alkonnyal ott jár.
Éles vonalak lassan elmosódnak,
A nappal szemei lecsukódnak,

Aludni megy a fény az éjszakába,
Szépet álmodni, menj hát utána.

*

A kocsmáros, s az erdész barátom ma is,
Jó szívvel fogadnak, ha utam arra visz.

Fridél Lajos rajza



3

Somogyi Dénes

Hőforrás a falu szélén (2. rész)
(Részletek az Olajipari Múzeum 2011-ben meghírdetett történeti  

pályázatán második helyezéssel díjazott novellából)

– Kel lett ez ne kem? Kel lett ne kem a 
mun ka tár sa im ma ce rá lá sá tól tar ta-
nom?! – dü hös let tem ma gam ra, de a 
meggyílkolt sző lős gaz dá ra gon dol tam 
foly ton, hi á ba pró bál tam gon do la ta i-
mat más fe lé te rel ni. Úgy érez tem, hogy 
eb ben a pil la nat ban nincsen ná lam-
nál gyá vább le gény szé les e vi lá gon. A 
vég te len nek tű nő pár perc után, ami-
kor meg győ ződ tem, hogy sen ki sem 
kö vet, foly tat tam utam ha za fe lé. Új ra 
és új ra meg-meg áll tam belefü lel ni az 
éj sza ká ba, de nem jött sen ki sem utá-
nam. Csak a sa rat da gasz tó csiz mám 
adott fur csa, cup po gó han got, amint 
tal pam alól fröcs kö lő dött a sár szer-
te szét. A le he tő leg na gyobb csend-
ben, a leg ki sebb zaj oko zást is ke rül ve, 
foly tat tam utamat. Sze me im már jól 
meg szok ták a sö tét sé get, és oson tam 
min den nesz re fi gyel ve. Jobb kéz fe lől 
va la mi mo cor gás hal lat szott, alig-alig 
hall ha tó an. Meg áll tam fü lel ni. Is mét 
hal lot tam a neszt.

– Va la ki be  akar cser kész ni! – moc can-
ni sem mer tem. Egy ág reccsent, az tán 
még egy. Érez tem, hogy a szí vem a 
tor kom ban ver. Hom lo kom ról egy ve-
rej ték csepp in dult, és gör dült vé gig az 
ar co mon.

– Csak nem kö vet nek még is?! – döb-
ben tem meg még a pusz ta gon do latá-
ra is. Gyor san, és óva to san egy nagy fa 
mö gé hú zód tam, és vár tam órák nak 
tű nő kí nos per ce ket. Fo ga im va cog-
tak, de nem a hi deg től. Most már az 
ág reccse nés fo lya ma tos sá vált. Pár pil-
la nat mul tán egy szar vas kör vo na lai 
bon ta koz tak ki a sö tét ből, egész kö zel 
hoz zám. Fel lé le gez tem! Meg tö röl tem 
ve rej té ke ző hom lo komat és a sáros 
csiz mám mal egy ha tal ma sat rúg tam a 
fa ol da lá ba. A meg ré mült ál lat egy na-
gyot ug rott, majd esze ve szett me ne kü-
lés be kez dett.

– El múlt a „ve szély” – könnyeb bül tem 
meg az ideg fe szí tő per cek után.

Kor hol tam ma gam, hogy túl élénk a 
fan tá zi ám. Ki jár na ilyen kor, ilyen is ten-
ver te he lyen és idő ben éj fél tájékán? 
Kis sé bát rab ban, de még is óva to san 

foly tat tam az utamat ha za fe lé. Az eső is 
mint ha alább ha gyott vol na, a víz hat lan 
ka bá tom ra egy re rit káb ban sze mer kélt. 
A szél kez dett fel tá mad ni, és so dor ta 
ma gá val az eső től ter hes fel le ge ket. A 
fel tá ma dó szél ha tá sá ra a fák sár gult le-
ve lei zi zeg ve-zö rög ve hull tak az avar ra. 
Az út má sik ol da lán lé vő feny veserdő 
lomb ja i ba is be le ka pasz ko dott egy 
szél ro ham, ami től olyan sej tel me sen 
zú got, mint ha tit ko kat me sél ne hoz zá-
ér tő fü lek nek. Tá vol ból ba golyhu ho gás 
hal lat szott. Egy re ne he zebb volt meg-
kü lön böz tet ni az ide gen zajt az er dő 
zú gá sá tól. Még is, jól hallha tó an, meg-
zör rent előt tem va la mi a bal ke zem fe-
lől. Ösz tö nö sen ar ra fe lé for dul tam és 
feszülten fi gyel tem.

– Mi le het az? Ta lán megint va la mi ál-
lat? Remegve, mozdulatlan, vár tam a 
fej le mé nye ket.

– Ez nem ál lat! – ál la pí tot tam meg tel-
jes bi zo nyos ság gal, ami kor egy kö hin-
tésfé lét hal lot tam. Pár pil la nat múl va 
egy ala kot pil lan tot tam meg, az egy-
re ritkuló fel hők mö gül ki-ki buk ka nó 
Hold fé nyé nél. Az ismeretlen alak lé pé-

se ket tett fe lém, majd meg állt. Gyor san 
fél re áll tam, de a lá bam alatt reccse nő 
gally el árult.

– Ez ész re vett! Der med ten áll tam. 
Most mi lesz?

Ő sem moz dult he lyé ről egy ta pod-
tat sem.

– Va jon van nak-e tár sai? – töp reng tem 
el egy pil la nat ra, és szo ro sab ban mar kol-
tam meg a már ko ráb ban ke zem be vett 
fa dorongot.

– Nem adom ol csón az éle tem! – tö-
kél tem el, hogy va la mi nyo mot ha gyok 
raj ta az ormótlan fa da rab bal. 

Csak azt nem ér tet tem, mi kép pen 
ke rül he tett elém, ami kor én Bog ács fa-
lu fe lől vár tam a tá ma dást.

– Biz to san be cser kész tek, mint va dá-
szok a va dat –, kép zel tem el a leg le he-
tet le nebb, és legkép te le nebb dol go kat 
iszo nyatos fé lel mem ben. A ba golyhu-
ho gás már kö ze lebb ről hal lat szott, 
ami még fé lel me te seb bé tet te az adott 
pil la na tot. Úgy érez tem, moz dul ni kell 
a he lyem ről, vagy ta lán el fut ni mi nél 
gyor sab ban, és mi nél messzebb. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Bogácsi utcakép az 50-es évek végéről.  
Ekkortájt született meg a falunak szerencsét hozó termálfürdő.
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– De mer re? Ho vá? Visszafelé, a put rik 
fe lé sem mer tem, és másfe lé sem.

Eb ben a pil la nat ban egy ar ti ku lát lan 
hang dör rent:

– Gyer tek már! Hoz zá tok a bal tát is!
– Töb ben van nak, ad ta tud tom ra az 

is me ret len alak. Olyan pil la nat nyi moz-
du lat lan ság vett raj tam erőt, mint a 
kí gyó szug ge rál ta bé kán. Biz tos ra vet-
tem, hogy fel kon col nak, és már azon 
vol tam, fu tok, amer re tu dok, ami kor az 
előb bi hang sür ge tő en új ra meg szó lalt.

– Igye kez ze tek már, Já nos! – or dí totta 
az is me ret len alak. Eb ben a pil la nat-
ban már tel je sen is me rő sen csen gett 
az előb bi hang, csak egy kis re me gést 
érez tem raj ta. A döb be net ere jé vel 
ha tott rám a fel is me rés, miután máris 
meg könnyeb bül tem!

– Mik lós bá csi! Ki nek ki abál? – kér dez-
tem a sö tét ség be bur ko ló dzó em bert, 
Rázsi Mik lóst (Murmus), ki ben a vál tó-
tár sa mat is mer tem meg, aki jó ko ra ké-
sés sel jött a mű szak vál tás ra, mint már 
más kor is, ha előt te iszo ga tott. Ter mé-
sze te sen, sen ki sem jött a ki abá lá sá ra. 

– Te vagy az?! A szent sé ge det! – ká-
rom ko dott az öreg. – De megijessztet-
tél! - tet te hoz zá örö mé ben, hogy csak 
én va gyok. Ek kor ér tet tem meg, hogy 
csak fé lel mé ben ki abált, azt a lát sza tot 
kelt ve, hogy nem egye dül van, és tő-
lem ijedt meg csu pán. Er re az tán jót 
ka cag tunk mind a ket ten. Ő to vább in-
dult a mun ká ba, én pe dig kis sé vi dá-
mab ban ha za fe lé, hogy lám-lám, nem 
csak én fé lek.

Más nap nem di cse ked tem el mun ka-
tár sa im nak az éj sza kai ese mé nyek ről, 
de Mik lós bá csi sem, mert az éj je li ki-
rán du lás ról sem mi fé le hang nem hal-
lat szott még a ké sőb bi ek ben sem…

Üze mi ba le set
Ok tó ber vé ge volt. Reg ge len te 

ezüst fe hér dér lep te be a ré t még zöl-
dellő pázsitját, ahol a fú ró to rony állt. 
A fák alatt sza po rod tak a sár gult fa-
le ve lek. Nap köz ben még, szél vé dett 
he lye ken, kel le me sen me le gí tett az 
őszi nap su gár, de es te fe lé a Hin tó-
völgy fe lől már csí pős szél fúj do gált. 
Az idő nem be fo lyá sol ta a mun kát. 
Télen-nyáron, éj jel-nap pal, vas ár nap-
hét köz nap, a fú rás nál fo lya ma tos volt 
a mun ka. Mi u tán Ban di bá csi min den-
ki vel kö zöl te a fe la da tát, el kez dő dött a 

mun ka. Kot ró a kap cso ló ál lás ra ment 
fel a magasba vezető létrán. Fe la da-
ta volt be épí tés nél a szál lí tó szé ket 
fúrórudak felső végére rá he lyez ni. Az 
elő ző fú ró fej he lyett, ami el ko pott, 
egy újat sze rel tünk a fú ró szál vé gé re, 
ami vel már sok kal könnyeb ben ment 
a fú rás a föld mélyébe.

– Lá tod! Ez az iga zi fú rós élet, nem a 
lyuk be fe je ző be ren de zés. Mi min dig új 
lyu kat fú runk, nem más ál tal ki fúrt lyuk-
ban ko to rá szunk mint Ti csi nál já tok a 
lyuk be fe je ző fú rás nál – mond ta büsz kén. 
A fúrórudak kap cso lóál lá sá nak dűl ve, a 
to rony ban áll tak.

Az én fe la da tom, lent a mun ka pa don, 
a fúrórudak össze csa va rá sa volt, lán cos 
kulccsal, svéd fo gó val. Eb ben se gí tett 
ne kem a csa va ros ész já rá sú Hadobás. 
Mun kánk ment zök ke nő nél kül, mint a 
ka ri ka csa pás. Kot ró egy vi dám ter mé-
sze tű em ber volt. Most is a mo tor za ját 
túl har sog va éne kel te a fú ró sok da lát. 
Ami kor nem éne kelt, az ut cán já ró em-
be rek fe lé ki abált. Ha mun ka nem volt, 
ak kor a to rony te te jén lé vő bak csi gán 
gya ko rol ta a ké zen  ál lást. Rossz volt 
még néz ni is. Ban di bá csi az eme lő mű-
vet ke zel te. Min dig újabb és újabb sza-
kaszt en ge dett le a fú ró lyuk ba, azo kat, 
ami ket mi össze csa var tunk. Az eme lő-
mű től ki abált fel Kot ró nak:

– Tán vesz ted ér zed?! –, mert egy re 
han go sab ban or di bált.

Las san be sö té te dett. A fúrórudak 
be épí té se a be fe je zé shez kö ze le dett. 
Utá na már megin dul ha tott a fú rás. 

Hadobás kezd te el, mi pe dig a bó dé-
ban pi hen tünk. De most nem so ká ig 
örül het tünk a pi he nő nek, ami egyéb-
ként min dig jól jött. Egy gép ko csi se bes 
iram ban kö ze le dett a fú ró to rony fe lé. 
Fény szó ró ja az esti  sötétségben vé gig-
pász táz ta a kör nyé ket.

– Ki az is ten már az megint?! – duz zo-
gott Ban di bá csi. A fú ró sok sem mi jót 
nem vár hat tak egy ilyen es ti lá to ga tó-
tól.

– Biz to san el len őr zés! – mond ta Kot ró.

A ta lál ga tás nak a dzsippből kilépő 
ge o ló gus ve tett vé get. – Jó sze ren csét! 
– kö szönt bá nyá szo san, és a fú ró mes-
tert ke res te. 

– Ta lán meg sem is mersz már?! – kér-
dez te sér tő döt ten Ban di bá csi.

– Már hogy ne is mer ném Ban di bá-
tyám, csak a to rony vi lá gí tá sá tól káp-
rá zik még a sze mem – sza bad ko zott a 
ge o ló gus.

– Mi jót hoz tál? – kér de zett új ra.

– Nem tu dom, jó-e vagy rossz – fe lelt rá 
a ge o ló gus és ke ze it dör zsöl get ve kér-
dez te:

– Mi most a mun ka fo lya mat?

– Most épí tet tünk be az új fúróval és 
kezd jük a fú rást.

– No, ak kor épít se nek ki! Nem lesz to-
vább fúr va ez a fú rá si pont!

– Mi az is te nért nem jöt tél már előbb? 
Most épí tet tük be a fúrórudakat – szólt 
ne hez te lő en a fúrómester.

– Saj ná lom Ban di bá tyám, most ké-

(Folytatás a 3. oldalról)

Csendélet – libákkal
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szült el a kő zet min ta vizs gá la ta, amit 
teg nap eb ből a fú ró lyuk ból be vit tünk. A 
la bo ra tó ri u mi vizs gá lat alap ján a ge o ló-
gia dön tött így. Az olaj nak, gáznak még 
csak nyo ma sincs a meg vizs gált kő zet-
da rab ban. Ban di bá tyám, ak kor épít se-
nek ki és reg gel jön nek a to rony sze re lők 
le sze rel ni a tor nyot! – adta a parancsot 
a ge o ló gus.

– Hol lesz a kö vet ke ző fúrásipont? – 
kér dez te Bandi bácsi.

– Fent a domb te tőn, Cse rép vár al ja fe-
lé – fe lelt és jó mun kát kí ván va el kö-
szönt.

Már ko ráb ban em lí tet tem a vé let-
lent, amely most is köz be szólt. Kot-
ró még egy ide ig dühösen vag dos ta 
föld höz a vé dő kesz tyű jét, miköz ben 
ki abál ta, hogy min den fő nök hü lye. 
Fe les le ges mun kát vé gez tet nek. Na-
gyon saj nál tuk, hogy a fúrórudat fö-
lös le ge sen épí tet tük be a lyuk ba.

– Elő ször be épí te ni, az tán ki! – je-
gyez te meg epé sen – Ne hogy a fú rós 
me gáll jon egy kis pi he nő re.

Ban di bá csi ve tett vé get a zsör tö lő-
dés nek.

– Hi á ba mor gunk, ők a fő nö kök. Ők 
uta sí ta nak és ne künk vég re kell haj ta ni. 
Er re az tán nem volt mit mon da ni sen-
ki nek. Ment min den ki, hogy el fog lal ja 

he lyét a mun ka pa don, a kap cso lóál lá-
son és a gé pen. El kezd tük a fúrórudak 
ki épí té sét a be fe je zés re ítélt fú ró lyuk-
ból. Már elég sok fúrórudat épí tet tünk 
ki, ami kor Ban di bá csi így szólt:

– Meg írom a mű szak je len tést. Ti meg 
csi nál ja tok ren det a to rony kö rül.

Ami út ban volt nagy já ból el rak tuk, 
de Kot ró val még a mun ka pad mel-
lett ma rad tunk. Be szél get tünk, ter-
mé sze te sen a lá nyok ról. Mi ről is be-
szél get het tünk vol na, én ti zen hét, 
ő hu szon egy éves le gé nyek. Be szél-
ge tés köz ben fi gyel tük, jön-e már a 
váltókocsi, fú rós ne vén „szalma rá zó”. 
Így ne vez tük a jó öreg Zisz pony vás te-
her au tót, ame lyen hosszú ló cák vol tak 
rög zít ve. Az egy mást vál tó bri gá do kat 
ez szál lí tot ta a fú rás hoz. A hatton nás 
te her ko csi rúgó kö te gei túl  erős nek 
bi zo nyul tak egy kis létszámú bri gád 
szál lí tá sá hoz. Így az tán a rossz ma ka-
dám uta kon úgy ráz ta az em be re ket, 
mint a csép lő gép szal ma rá zó ja a szal-
mát. Az erő sen do bá ló te her au tón 
több ször is a ló ca mel lé es tek, mi re az 
úticéljukat el ér ték az uta sai.

– A gép ko csi fény szó ró ja még nem vi-
lá gít, te hát a vál tás még nem jön! – ál la-
pí tot tuk meg mind a ket ten.

– Gye re, fel hú zunk még egy sza kaszt! 
(fú ró rúd) – szól tam Kot ró nak. Sze ret-

tem vol na bi zo nyí ta ni, hogy én is ér tek 
a gép hez.

– De mit szól hoz zá Ban di bá csi? – kér-
dez te ag gód va.

– Ne ag gódj már! – bá to rí tot tam. – 
Ész re sem ve szi, mert ír ja a mű szak nap lót, 
és ilyenkor se nem lát, se nem hall. So kat 
kell ne ki ír nia, mert ak kor ke re sünk sok 
pénzt, ha so kat ír, nem ha so kat dol go-
zunk – ér vel tem ne ki. – Kü lön ben is csak 
meg eme lek egy sza kaszt, és alá te szed a 
vil lát – mond tam, és már in dul tam is az 
eme lő mű irá nyá ba. 

– Várj! Meg mu ta tom, ho gyan kell ezen 
a gé pen kap csol ni, az tán meg pró bál ha-
tod Te is – ál lí tott meg, mi e lőtt az eme-
lő mű höz ér tem.

– No jó, nem bá nom –, áll tam rá köny-
nyen ab ban a re mény ben, hogy utá na 
én kö vet ke zek. Va ló sá gos bol dog ság lá-
zá ba es tem, a gép ki pró bá lá sá nak még a 
pusz ta gon do la tá ra is.

– Hej, ha lát nák ezt a szomolyai és a 
bo g ácsi lá nyok! – só haj tot tam fel, mi-
köz ben Kot ró rám ki abált:

– Mo zogj már! Mo zogj! Mind járt itt lesz 
a vál tás.

Sür ge tő hang já ra ab ba hagy tam az 
áb rán do zást, és oda ug rot tam a fú ró-
lyuk mel lé, hogy a meg fe le lő pil la nat-
ban ki húz zam he lyé ről a vil lát, amely a 
fúrórudakat gá tol ta meg ab ban, hogy 
a fú ró lyuk ba vissza es se nek. Oda állt az 
eme lő mű höz és a kup lun got be nyom-
va se bes ség be tet te, majd egy el len-
őr ző pil lan tást ve tett fe lém kér dőn, 
amely ből ért het tem, hogy ké szen 
ál lok-e egy sok bajt oko zó moz du lat-
ra. Mert ezt a cse lek ményt uta sí tás 
nél kül, sza bályel le ne sen csi nál tuk. A 
bajt nem tud hat tuk elő re, ezért to-
vább csi nál tuk. In tet tem, hogy me het 
gép. Gázt adott, majd a kup lun got 
las san ki en ged te. Az eme lő mű drót-
kö te le meg fe szült, mint a húr. Kot ró 
sze me szik rá zott a bol dog ság tól. Lát-
szott raj ta, hogy ural ko dik a gé pen. 
Ez a bol dog ság úgy át ra gadt rám is, 
hogy máris úgy érez tem, mint ha én 
ke zel ném a gé pet. A csi ga sor el kezd-
te emel ni a sza ka szo kat, mi köz ben a 
mo tor fel nyö gött a nagy ter he lés től. A 
vil lát gyor san ki húz tam a rudazatból, 
még eme lés köz ben.

– Jól van már, jól van! – ki ál tot tam tü-
rel met le nül, mert föl jebb húz ta a kelle-
ténél.

Bogácsi summás asszonyok nyári munkán. (Folytatás a közvetkező lapszámban)
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Kétszáz éve született Tompa Mihály

A magyar irodalom jeles alakját, 
Tompa Mihályt − annak ellenére, hogy 
Gömör vármegyében született és halt 
meg −, nagyon sok szál kötötte Borsod 
megyéhez.

Ez érthető annak, aki ismeri a költő 
családfáját. Ugyanis eleinek ősi fész-
kei Ónod, Tiszatarján és Igrici köz-
ségek voltak. Nagyapja, aki afféle 
„gyalognemes” volt, há zasság révén 
került a Tiszaújvároshoz közeli Igricibe.

Ott született és ott élt gyermekkorá-
ban a költő apja is, akit szintén Mihály-
nak hívtak, s aki − miután felnőtt − kita-
nulta a csizmadia mesterséget.

Mint vándorcsizmadia vetődött el 
Rimaszombatba, ahol aztán nem csak 
a szakmá ja rejtelmeivel ismerkedett 
meg mélyebben, hanem csizmadiatár-
sa leányával is, akit Bárdos Zsuzsanná-
nak hívtak. Nem szaporítva a szót, eb-
ből az ismeretségből szerelem, a sze-
relemből pedig házasság született. S e 

frigy gyümölcseként látta meg a nap-
világot 1817. szeptember 28-án Ri-
maszombatban a későbbi jeles poéta, 
Tompa Mihály...

...aki anyja halála miatt nagyon ko-
rán árvaságra jutott. Bohém, gyakran 
részeges apja képtelen volt a nevelésé-
re, ezért a gyermek Miskát Igriciben élő 
nagyszülei vették magukhoz. 1821-et 
mutatott a naptár, amikor a félárva fiú 
apai nagyanyja házába került.

Az Igriciben eltöltött évek nem a bol-
dog gyermekkort jelentették számára. 
Az érzékeny lelkületű gyermeknek dur-
va, rideg volt a környezet. A szegény 
nagyszülők és a faluban élő rokonok 
nap mint nap robotoltak a mindenna-
piért, senki nem akadt körülöttük, aki 
törődött volna a tehetséges gyermek 
lelkivilágával.

„A gyermek Tompa Mihálynak − írta 
Miklós Róbert − a lehető legsivárabb 
sors jutott... Egy egész Tompa-had vet-

te körül. Szorgalmas, kemény parasz-
ti munkához szokott, de durva, lelket-
len emberek, akik testvérbátyjuk léha-
ságát, bűneit-vétkeit mintha a félárván 
akarták volna megtorolni.”

Szegénysors és parasztsors várt Ig-
riciben a Miska gyerekre, aki gyakran 
volt egyedül, és a munkába belefáradt 
környezetből sokszor a mezőkre, náda-
sokba, berkekbe menekült, s a termé-
szetben keresett menedéket. Nagyon 
szerette ezt a síkvidéki, ligetes dél-bor-
sodi tájat.

Igriciben végezte az elemi iskolá-
it. 1829-ig tanult a kis falusi iskolába, 
majd ő is beállt földművesnek. Hogy 
mégsem lett Tompa Mihályból végér-
vényesen paraszt, az a véletlen műve. 
Szerencsére akadnak ilyen véletlenek 
minden ember életében. Az persze 
más kérdés, ki, hogyan él a véletlenül 
ölébe pottyant lehetőséggel.

Történt, hogy 1831-ben, 3 éves rek-
tori megbízatással, új tanító érkezett 
Igricibe. Úgy hívták, Bihary György. 
Bihary kisgyőri származású volt (vagyis 
megyénkbeli), s szegény paraszti csa-
ládból származott. Tehetsége és patró-
nusai révén azonban el jutott Sárospa-
takra, és tanult ember lett belőle.

Tompa. Ó, ez a zsoltárba, honfibú-
ba, virágregékbe és jelképekbe szorított 
neurózis, ez a görcsös akarattal fegyel-
mezett boldogtalanság és lázadás, ez a 
madárfiaiba préselt vészkiáltás, amely-
ben elegyül a haza sorsa Mihály sorsá-
val, a pap sorsa a költő sorsával, a litá-
nia és a gyászének az öröm és a halál 

sikolyával – emlékezzetek szavára, köl-
tők! A végén minden sebzett és nagy 
lélek – az apostolok és a költők – egé-
szen egyszerű tanácsokat ad csak; de e 
tanácsok kihangzanak a végtelen idő-
ben. Mit is mondott, mit tanácsolt? „Fi-
aim, csak énekeljetek.”

Emléktáblája az igrici református templomban
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Bihary rektor úr Igriciben rögtön fel-
ismerte: Tompa Mihály többre szüle-
tett annál, minthogy az eke szarva mel-
lett álljon. De nem csak a felismerésig 
jutott el! Elhatározta, hogy segít neki 
kitörni abból a környezetből. Rávett 
két földbirtokos családot, hogy fiaik − 
Szentimrey Ferenc és Pásztor István − 
mellé vigyék el inasdiáknak Sárospa-
takra Tompa Mihályt. Így is történt. S 
így lett 1832. november 17-én, 15 éves 
korában Tompa Mihály pataki diák.

A további sorsa már közismert. Any-
nyit még elárulok, hogy Tompa min-
dig hálásan gondolt az útját egyenge-
tő Bihary rektor úrra, sőt, korán elhunyt 
patrónusa családjának később ő lett a 
patrónusa.

Tompa Mihály emlékét napjainkban, 
Igriciben a református templom szó-
székének falába elhelyezett márvány-
tábla, s a templom kertjében felállított 
mellszobor őrzi.

Az 1880. május 17-én leleplezett táb-
lán némileg pontatlan szöveg olvasha-
tó: E községben élt Tompa Mihály 1821 
-ik évtől 1830-ig. Megjelölték nő és leány 
tisztelői 1879-ben. Az avatási ünnep-
ségről a korabeli krónikás ezt írta:

„E családias színezetű ünnepélynek 
legszebb Jelleget mindenek felett talán 
éppen az kölcsö nöz − állapítja meg Ke-
rékgyártó Elek −, hogy az emlékkő lét-
rejövetelét a nőnem ifjú tagjai kezde-
ményezték... Budapest fővárosunk egyik 
polgári iskolájának növendé kei, áthat-
va a Tompa költészetének nemes irányá-
tól, annak nagy gyönyörűség közt bölcs 
elveket tolmácsoló tárgyaitól, szerény 
gyűjtésök által tették meg az első lépést 
ez emlékkő létesítését illetőleg. ”

A tíz forintot eredményező gyűjtést 
bizonyos Müller Irma indította meg 
1877 au gusztus havában, s az összeget 
Tompa egykori lakóházának megjelölé-
sére ajánlotta fel. A kezdeményezéshez 
aztán csatlakoztak „a borsodi hölgyek” 
is. A márványtáb la végül is „egy jeles 
hazafi” támogatásával készülhetett el. 
Mivel a megjelölendő ház fala nem bír-
ta volna el a megterhelést, ezért a táb-
lát végül a templomba helyez ték el.

A költő mellszobrát már jóval ké-
sőbb, 1996. szeptember 28-án leplez-
ték le az igrici templomkertben. A mű 
Igó Aladár hanvai szobrász alkotása.

Daruszögi H. Imre

Nyársirató
Szilvalekvár szagú reggel.
Zsíros, kénsárga fény dagad.
Kócosan mosttá fonálzik
végeérhetlen pillanat.

Kocsonyává alvad idő.
Vasbogarak dongnak közönyt
s falon árnyékuk lusta pont.
Leng gyászbeszédhatárú csönd.

Pőre lelkéig kitárva
szellőzködik hetyke minden,
gyolcsul bár örökvalóság.
Már harangok nyelve billen.

Szél gyászrozsdába öltözik,
zsoltárt zúgatni még kevés.
Ködkék cintermében hangol
esőkkel síró temetés.

Manézs pora
Rémít keserű örömöddel
nyomon kísért, pontos pusztulás.
Ne békülj bűnvalló ködökkel,
batyudat túlig nem hozza más

és helyetted vámot nem fizet.
Mindig is bajt tetéztél bajra,
már ne kavarj föl állóvizet,
hogy fényre kalimpáljon alja –

felszínre püffed mindaz, mi dög.
Annak, ki légbohócként zenél,
mindegy ha sír, kínjain röhög

olcsóhelypénzes nagyérdemű.
Úgy szebb, ha nem vág mentőkötél,
míg zuhanásig zeng hegedű…

Czipott György versei

Fecske Csaba

Kis versek
Délután

Ásító pinceajtó:
fogatlan, sötét szájüreg –
Borostás nyári délután
támaszkodik a semminek.

Domb
Árvalányhaj lobog a szélben,
ritkás hajú, ősz fej a domb,
arcán vízmosások ráncai,
s anyajegyként a lábnyomom.

Ökörnyál
Ökörnyálat ereszt az ősz,
ott lebeg a tömzsi bokrokon,
aztán vére is kibuggyan:
piroslik a csipke és a som.

Puszta csillagokon
Az őszi kertben rég holt
rózsa illata leng.
Puszta csillagokon, mint
cseppkő, hízik a csönd.

Fűzfák
Lábukat mosó nénikék
a csontos parti fűzek.
Szappanuk a hold: utána kapnak,
összetépvén csipkéjét a habnak.
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 „László királynak vitéz lovagságát”
Nagy elődeink, akik istenfélő életükkel, dicső tetteikkel ki-

érdemelték a keresztény világ és a pápa általi szentté avatá-
sukat- katolikus énekünkben sorban megjelennek, amikor 
így imádkozunk: 

„Isten hazánkért térdelünk Elődbe, /Rút bűneinket jóságod-
dal född be…/ majd az ének felsorolja szentjeinket, harma-
dikként kéri:  „László királynak vitéz lovagságát,/Ó ha csak ezt 
látnád!”

Már bőven túl vagyunk az aratás kezdetét jelentő Péter-
Pál napon, mely napokhoz szorosan kapcsolódik Szent Lász-
ló, a nagy lovagkirály születésének és névnapjának ünnepe, 
s mivel Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpoli-
tikai Államtitkársága 2017-re Szent László emlékévet hirde-
tett, mi pedig mezőkövesdiek az Ő védőszárnyai alá tarto-
zunk, egész évben ünnepelhetjük védőszentünk uralkodá-
sának 940. és szentté avatásának 825. évfordulóját.  Ez igazi 
lelki kötődést jelent kis geográfiai egységünkhöz, mely bő-
velkedik Szent László emlékekben, ezekhez az ismeretekhez 
lelkileg is kell azonosulni. 

A matyó főváros, Mezőkövesd, mely településnek, Má-
tyás király 1464-ben pecsétet és mezővárosi rangot adott, 
ezt 1472-ben, a településen tett látogatásakor megerősítet-
te. Igazságos királyunk nagyon tisztelte Szent László emlé-
két, nem véletlen, hogy látogatását a lovagkirály születés-és 
névnapjára időzítette. 1973 tavaszán vált harmadszor város-
sá Mezőkövesd, mely komoly fejlődést biztosított a szent vé-
dettsége alatt álló településnek. 

A vallásosságáról híres, római katolikus hitéhez hű ma-
tyók maradandó emlékekkel adóztak védőszentjüknek. En-
nek legszebb példája a város viszontagságos történetével 
azonos tragédiákat átélt, de mindannyiszor felépülő és egy-
re nagyobb, egyre szebb Szent László templom a település 
középpontjában. Gótikus kápolnája – a Mária kápolna – mű-
emlék, a 14-15. században épült, melynek jelenlegi freskó-
it Takács István (1901-1985) született matyó, kiváló freskó-
festő művész alkotta. Közülük emblematikus kép a Matyó 
körmenet, melyet 1932-ben festett, s a Mezőkövesdről szó-
ló utikönyvek szinte mindegyikében megtalálható. A Nagy-
templom csodálatos freskói is a művész alkotásai 1941-ből, 
közülük a nagyobbakat 1961-ben újra kellett festenie. A 
templom méltó védőszentjéhez, akiről több alkotás is ké-
szült, és ezek is díszítik a barokk templomhajó falát. 

A mennyezeten látható óriási képen Szent László meg-
látogatja az általa építtetett nagyváradi székesegyházat. A 
kép közepén szent királyunk magasztos alakja sárga selyem 
palástban magára vonja a figyelő szemeket. Jobbra tőle a 
hatalmas termetű lovagkirály, amint kopjáját a sziklafalhoz 
érintve csodát művel: üdítő víz csörgedezik a sziklából, a fá-
radt harcosok, közöttük egy szarvas is, térdelve, nekihasalva 
szürcsölik a frissítő vizet. Szent László áhítatos kéztartással 
köszöni meg az angyalnak a sziklából fakadó vizet.

A nagy képtől balra elhelyezett freskón keresztes vitézek 
vezérré választják a lovagkirályt, aki bársonymennyezetes 
trónon ülve fogadja a keresztes hadak fővezérségének aján-
latát.

1956 novemberében a templom tornya harckocsi-ágyúlö-
vedékektől összeomlott, a templomkapuval szemben lévő 
csodálatos freskót, melyen a boldogságos Szűz fogadta a 
magyar szentek, (közöttük Szent László) hódolatát. Ezt a ké-
pet már nem sikerült megmentenie, helyette Takács István 
Te Deum címen új freskót alkotott. Ezen a hálaadó freskón 
a magyar szentek csoportjában található Szent László kirá-
lyunk is. 

Sajnálatos, hogy ma már nem láthatóak azok a fres-
kók, melyek a Szent László mondakörből készültek, így a 
kun lovas által elrabolt lány megszabadítása, Szent Lász-
ló temetése,mely képen két angyal viszi az égbe szent kirá-
lyunkat, valamint a harmadik mennyezeti kép, melyen a ki-
rály isteni segítségért imádkozik a táborában kitört dögvész 
miatt (álmában szózat adja tudtára, hogy az általa kilőtt nyíl-
vessző ahová leesik, az a fű az orvosság) A kép már a kilőtt 
nyilat ábrázolta, mely átjárta fűszálat.

A kövesdi Nagytemplomba először belépő embert szí-
ven üti az a gyönyörű látvány, melyet a falak csodálatos fres-
kói nyújtanak. Olyan érzés fogja el a látogatót, mintha a leg-
szebb képcsarnokban járna, kapkodja fejét egyik képről a 
másikra, mint a gyermek, nem tud betelni a gyönyörűség-

Szent László királyunk kövesdi szobra,  
a róla elnevezett templom előtt

Fotó: Kovács Mátyás
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gel. Tovább nézve a képeket, elgondolkodik az alkotó nagy-
szerű rajzkészségén, ember- és jellemábrázolásán, a soha 
meg nem unható színvilágán, na és bámulatos biblia ismere-
tén. Amikor eljut a józan gondolkodásig, eszébe jut Romain 
Rolland Nobel-díjas francia író véleménye: „A jó festmény 
nem egyéb, mint Isten tökéletességének visszfénye, olyan 
zene, dallam, melyet csak nagy szellemek értenek meg…” 
Hát ilyen nagy SZELLEM volt a mi matyó Takács Istvánunk!

Szívet-lelket melengető az a rajzkiállítás, melyet a Szent 
László emlékév tiszteletére az egyházközség hirdetett meg 
általános iskolások számára, és a beérkezett alkotásokból 
rendeztek. Ékes bizonyítéka ez annak, hogy a művészetek 
iránt érdeklődő matyó gyerekek lelkében, szívében, tudatá-
ban is él a város védőszentje, ők azok, akik tovább viszik őse-
ink örökségét. 

Közvetlenül a templom előtt, a nyugati oldalon áll ma két 
szobor, az egyik Szent Lászlót ábrázolja. Ezt a szobrot a vá-
rosunkból Amerikába kivándoroltak állíttatták 1911-ben. 

Szent László kultusza századok óta fennáll, de nem csak a 
templom elnevezésében, hanem más intézményeinkben is, 
valamint a város lakóinak szívében. Szentté avatásának 800 
éves évfordulóján, 1992 június 27.-n Seregély István egri ér-
sek (aki június 25.-n hálaadó ünnepi szentmisét mutatott be 
az egri bazilikában, püspökké szentelésének 30. évforduló-
ján), ünnepi szentmisét celebrált Mezőkövesden a zsúfolá-
sig megtelt Nagytemplomban, maradandó emléket hagyva 
a hívő emberek szívében.

Mezőkövesd mindmáig egyik legszebb, legnagyobb épü-
lete az 1911-ben épített Szent László Gimnázium, mely név-
adójához híven mindent megtett a település és a környék 
fiataljainak erkölcsi és hazafias nevelése érdekében, ennek 
bizonyítéka, hogy tanulói közül – az utolsó használható, a 
75 éves jubileumi évkönyv tanulmányozása alapján tudtam 
meg – 51 fő választotta a papi pályát 102 fő lett a fegyveres 
erők hivatásos tagja, közülük két tábornok és négy fő orvos-
ezredes. A nevelő munkához magas színvonalú oktató mun-
ka társult, melynek eredményeképpen megszámlálhatatlan 
tudós (köztük egy akadémikus) kapta alma-materünkben a 
tudományok megbízható alapját.

A Szent László Gimnáziumban jött létre a Szent László 
Konviktus is 1922-ben, mely tetemes segítséget tudott nyúj-
tani a növendékeknek. A gimnázium biztosította diákjai szá-
mára a hitélet gyakorlását is a második emeleten kialakított 
Szent László kápolnában, melynek kifestését Takács István 
örömmel elvállalta, hiszen nyolc év tanulmányi ideje alatt 

számtalan szentmisét hallgatott a kápolnában áhítattal. Saj-
nos a politika eltüntette ezt a kápolnát, melynek szépségét 
Bán József, Takács Istvánról szóló könyvében található archív 
felvétel őrzi. 

A Szent László Ifjúsági Kórus tagjainak csodálatos hang-
ja ismerteti meg a hallgatóságot a szebbnél-szebb vallásos 
énekekkel, a Musica Sacrával. 

A város főtere, a Szent László tér, ahol akaratlanul is gon-
dolnunk kell városunk védőszentjére, a temetőben pedig 
egy restaurált látókép hirdeti, hogy nagy királyunk velünk 
van életünkben és halálunkban.

Mi, mezőkövesdi lakosok és elszármazottak, egyaránt 
büszkék lehetünk a keménykezű uralkodóra, a kiváló kato-
nára, a hitében rendíthetetlen, igaz emberre, városunk vé-
dőszentjére. S reméljük, hogy Szent László is hasonlóan érez 
az emlékét hűségesen őrző, ápoló vallásos védencei iránt.

Dr. Szedresi István

Gimnáziumunk is Szent László nevét viseli

Pető Margit 

  Áldott kenyér
 Foszlós friss cipó
 ropogós mosolya
 törése gőzölgő áhítat
            emléke ma is
 hitével átitat:
 Nagy, kerek kenyér
 kemencés illata
 szájban elomló
 íze és zamata...
            Nagyanyám
 melléhez fogva
 késével keresztet ír,
 éhes várakozás
 az arcokon,
 szertartásosan
 kanyarít nagyot
 megszegve kenyerünk
             maga az élet,
 oltár az asztalon.
 Lehullott darabkát
 csókolva felveszünk
             legyen áldott
  mindennapi kenyerünk.
             Szent a munka
             vetéstől -kész kenyérig
             szántóvetőtől
             kenyeret sütő pékig.
  E láncolat adja az erőt,
  jelen becse
  rejti a jövőt.         
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Színház az egész világ
A Mezőkövesdi Színészeti Egyesület története

1998 februárjában – miután csa-
ládi okokból úgy döntöttem, hogy 
feladom nevelőtanári állásomat 
Lajosmizsén – egy állásinterjú kapcsán 
érdekes híreket hallottam. A MAME sa-
ját színjátszó csoportot szeretne létre-
hozni. Mivel a Magyar Drámapedagó-
gia Társaság által kiadott drámás vég-
zettséggel rendelkezem, és akkor már 
több – különböző típusú – rendezésen 
voltam túl, elmentem az alakuló meg-
beszélésre. Pap János elnök akkor ne-
vezte ki Budai Károlyt rendezőnek. Ám 
ő sok elfoglaltsága miatt keveset tu-
dott jelen lenni a próbákon, és mivel a 
csapat egy májusi városi nagyrendez-
vényen szeretett volna bemutatkoz-
ni, engem bíztak meg, hogy tanárom, 
Debreczeni Tibor Örkény egypercesek-
ből összeállított darabját vigyük szín-
re. Az elkövetkező néhány hónap alatt 
igen sok „vihart” kellett túlélnünk. Vé-
gül az elkészült darabot „váratlanul”, 
az utolsó pillanatban kivették a mű-
sorból. Ekkor szakadt ketté a színját-
szás Mezőkövesden. A csapat tovább 
szeretett volna működni és erre a Mű-
velődési Ház helyet biztosított és Pap 
Péter az akkori igazgató is segítséget 
ígért. Egész nyáron próbáltunk, hogy 
decemberben bemutatkozhassunk a 
város előtt, és ez sikerült is. Rejtő Jenő: 
Ha minden kötél szakad című egy órás 
bohózata volt az első előadásunk. A 
sikeres fogadtatáson felbuzdulva hoz-
tuk létre 1999. január 9-én a Mezőkö-
vesdi Színészeti Egyesületet. A közön-
ség szórakoztatásán túl célunk volt, 
hogy a városunk és környékén élő te-
hetséges emberek megmutathassák 
képességeiket, illetve, hogy a fiatalok 
szabad idejének eltöltéséhez hasznos 
és kulturált lehetőséget biztosítsunk 
mind aktív, mind passzív formában.

Egyesületünk népszerű a város és 
környéke lakosai körében. A környező 
települések közül 12-vel álltunk már 
kapcsolatban, de tartottunk fellépése-
ket Egerben, Miskolcon, Ózdon és Sá-
rospatakon is.

Sok ingyenes fellépésünk volt a vá-
ros két idősek otthonában és az „Add 
a kezed lakóotthon” -ban is. Iskoláknak 
külön előadásokat tartunk, de Mező-
kövesd cégei és intézményei, valamint 

a város meghívására is sok előadási 
felkérést kapunk különböző fesztivá-
lokra, bálokra, ünnepi műsorokra.

Az Egyesület vezetőségébe tarto-
zott és sok előadást rendezett Bartáné 
Ökrös Ilona, valamint Lengyel Zoltán. 
Ma a vezetőségnek Kozma Róbert és 
Pótáné Bartók Annamária a tagjai mel-
lettem.

Eddigi önálló előadásaink voltak:
– Dés László – Geszti Péter: „A dzsungel 

könyve” c. musical.
– Nógrádi Gábor – Fekete Mária: „Segít-

ség, ember!” c. zenés mesejátéka.
– Móricz Zsigmond – Kocsák Tibor – 

Miklós Tibor: „Légy jó mindhalálig” c. 
musical.

– Molnár Ferenc – Kellér Dezső – 
Zerkovitz Béla: „A doktor úr” c. ope-
rett.

– Vörösmarty Mihály – Görgey Gábor 
– Stark Tibor: „A fátyol titkai” c. zenés 
vígjáték.

– Presser Gábor – Sztevanovity Dusán: 
„Padlás” c. musical.

– Iváncsits Tamás: „A tékozló fiú” c. 
rockopera.

– Zágon István – Somogyi Gyula – 
Eisemann Mihály: „Fekete Péter” c. 
operett.

– William Shakespeare – Mészöly De-
zső – Darvas Ferenc: „Lóvátett lova-
gok” c. vígjáték.

– Debreczeni Tibor: „A kiválasztott” c. 
misztérium és passiójáték.

– Kormorán együttes: „Magyar Golgo-
ta” c. rockopera.

– Tolcsvay László – Müller Péter – Müller 
Péter Sziámi: „Isten pénze” c. musical.

– Agatha Christie: „Eszményi gyilkos” c. 
bűnügyi története.

– Georges Feydeau – Heltai Jenő: Oszt-
rigás Mici” c. vígjáték.

– Cervantes – Dale Wassermann – Mitch 
Leigh – Blum Tamás – Parti Nagy La-
jos: „La Mancha lovagja” c. musical.

– Kormorán együttes: „Zúgjatok haran-
gok” c. rockopera

– Andai Ernő – Harmath Imre – 
Eisemann Mihály: „Vadvirág” c. zenés 
vígjáték

– Michael Cooney – Köröspataki Kiss 
Sándor: „Ha adnak, fogadd el” c. víg-
játék

– Scarnacci-Tarabusi-Mészöly: „Kaviár 
és lencse” című vígjáték

– Csizmarek Mátyás: „Érdekházasság” 
című zenés, romantikus vígjáték

– Sinkó László: Boldogasszony legé-
nye című misztériumjáték először a 
gyöngyösi Mozaik Színkör, majd a 

Részlet Agatha Christie: Eszményi gyilkos című művéből
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MASZK Egyesület 3-3 tagjának rész-
vételével

– Vaszary Gábor-Fényes Szabolcs-
Szenes Iván: Bubus című zenés víg-
játék

– Georges Feydeau: A balek c. vígjátéka
– Aldobolyi Nagy György – Romhányi 

József: Bolond vasárnap című zenés 
vígjáték

– Molière: A fösvény c. vígjáték
– Tristan Bernhard: A tyúkketrec c. víg-

játék

Bohózataink, vásári komédiáink:
– Rejtő Jenő: „Ha minden kötél szakad”, 

„A három nővér”, „Tévedésből jelen-
tik” c. darabjai.

– Kellér Dezső: „Csendes otthon”, „Az 
erőszakos Faragó” c. darabjai.

– Losonczy Gyula: „Forog vagy nem fo-
rog” c. komédia.

– Hans Sachs: „Az ellopott kakas”, „Fo-
nóház”, „Ha meghal a férj”, „Ördö-
göt idéz a diák” , „Bolondtalanítás” és 
„Mérges füst” c. vásári komédiák.

Gyermekcsoportunk  
előadásai voltak:

– Weöres Sándor: „Csalóka Péter”
– Lázár Ervin: „Dömdö…-dömdö…-

dömdödöm.
– Fésüs Éva: „A becsületes megtaláló”.
– Goldoni: „Hagymácska”.
– Dienes Jánosné: „Karácsonyi történet”.
– Tersánszky Józsi Jenő: „A varázshe-

gedű”.
– Lázár Ervin: „Fogas kérdés”.

– „Marci a fakír”, „A csodaszer”, „Marci és 
a csodagyógyszer”, „A becsületes fel-
találó”, „A fusizó”, „Az Orion űrhajó” c. 
tábortűzi tréfák.

–„Tojásfestés” c. húsvéti jelenet.
– Balogh Éva: „Mátyás király és a szé-

kely leány”.

Ünnepi műsoraink:
– Anyák Napja, Évfordulós emlékmű-

sorok, Szüreti mulatság, Ünnepi mű-
sorok október 23. és augusztus 20.-ra, 
Mikulás- és karácsonyi műsorok, Má-
jus 1., Zsóry Fesztivál, Millennium Nap-
ja, Matyó Húsvétolás, Sörfesztivál, Ma-
tyó Gazdanapok, Gyermeknap, Ma-
darak- és Fák Napja, Központi Peda-
gógusnap, Vöröskeresztes Véradó Ün-
nepség, Családi Nap a Modine Hungá-
ria Kft-nél, részvétel a Mátyás Király Re-
neszánsz Hétvége fesztiválon komédi-
ákkal, felvonulással, főzéssel, a Mező-
kövesdi Civil Szövetség Egyesület Civil 
Parádéján, a Civil Expon, a Hősök Nap-
ján, a Magyar Kultúra Napján, a Matyó 
Néptáncfesztiválon, a Matyó Világta-
lálkozón és a Polgármesteri évértékelő 
ünnepségen.

– Három alkalommal az október 23-i 
városi ünnepi műsor elkészítése.

– 4 alkalommal a március 15-i városi 
ünnepi műsor elkészítése.

– Divatbemutatókon való részvé-
telünkkel segítettük és bátorítottuk a 
matyó hímzés megjelenését a mai vi-
seleteken.

Az egyesület saját fesztiválja volt a 
Színházi Ifjúsági Hét c. három napos 
rendezvény, melyen a foglalkozások, 

koncertek, felnőtt- és gyermek műso-
rok mellett kiemelt szerepet kapott az 
ifjúsági- és gyermek csoportok fellép-
tetése különböző előadó művészeti ka-
tegóriákban. A fesztivál hét alkalom-
mal került megrendezésre és a környék 
szinte valamennyi alap- és középfokú 
intézménye részt vett rajta.

Egyesületünk 2003-ban és 2004-ben 
megrendezte a „Város Napja” fesztivált, 
melynek keretein belül megszervez-
tük a „Kövesdek Találkozója” elnevezé-
sű programot. Nagy örömünkre szol-
gál, hogy ennek hozománya a három 
település barátságát ratifikáló testvér-
városi szerződés Mezőkövesd, valamint 
a szlovákiai Kiskövesd és Nagykövesd 
között. Folytatásaként mi is részt vet-
tünk a Nagykövesdi Zenei Fesztiválon, 
majd négy évben voltunk hivatalosak a 
Kiskövesdi Falunapokra.

2005-ben Egyesületünk  sikeres pá-
lyázata révén sikerült – több városi 
szervezettel karöltve – létrehozni a Me-
zőkövesdi Civil Szövetséget, mely egy 
év múlva önálló egyesületté alakult.

2008. november 20-22-én részt 
vettünk a Mátészalkai Amatőr Szín-
játszó Találkozón Michael Cooney – 
Köröspataki Kiss Sándor: „Ha adnak, fo-
gadd el!” című vígjátékával. Kozma Ró-
bert elnyerte a fesztivál Legjobb Poén-
érzékű Alakítása díját.

2009. október 1-3. között az I. Mező-
kövesdi Amatőr Színjátszó Találkozón 
bronz minősítést szereztünk, Kiss Ist-
ván Zoltán és Ökrös Ilona pedig kiváló 
karakteralakítás díjat szerzett a „Kaviár 
és lencse” c. vígjátékkal.

Részlet Sinkó László: Boldogasszony legénye című misztériumjátékából

(Folytatás a 12. oldalon)
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Az erdőszentgyörgyi Kis-Küküllő 
menti Amatőr Színjátszó Csoportok Ta-
lálkozóin Csoportalakítás Díjat, Legjobb 
jelmez Díjat szereztünk, bár ezeken 
a fesztiválokon nem szoktunk verse-
nyezni, mivel premier bemutatókat tar-
tunk. 2009-ben ugyanis baráti kapcso-
latot építettünk ki az erdőszentgyörgyi 
Bodor Péter Színkörrel, amely kapcso-
lat részeként, meghívásainkra hol ők 
jönnek hozzánk fellépni, hol mi me-
gyünk az ő meghívásaikra Erdélybe fel-
lépni. Idén lesz 20 éves az ő fesztivál-
juk, amelyre több közös gondolatunk 
is született.

2010-ben Budapesten ezüst minősí-
tést szereztünk a Magyar Művek Szem-
léjén a gyöngyösi Mozaik Színkörrel kö-
zös Tartuffe előadásunkra.

2016-ban Gorzó Ágnes és Dienes Fló-
ra kapott Kiváló Alakítás Díjakat a Fös-
vényben nyújtott alakításukért.

Egyesületünk tavaly második alka-
lommal rendezte meg a Matyóföldi 
Amatőr Színjátszó Találkozót. A három 
napos rendezvényen öt fellépés és há-
rom tréning volt a program. Saját fesz-
tiválunk révén tartunk kapcsolatot a 
hajdúnánási Naná Színházzal, ahol ed-
dig két előadást tartottunk, fesztivál-
programon kívül.

Egyesületünk saját tábora az Ómassai 
Színészeti Tábor, melyet már 10 éve 
minden nyáron megrendezünk. Az öt 
napos táborban lehetőség van szak-
mai fejlődésre, próbákra, sportolásra és 
csapatépítésként közösen eltöltött sza-
badidőre és főzésre is. Egyszer az erdé-
lyi barátaink is részt vettek a táborban. 
Cserébe mi már legalább 3 alkalommal 
vettünk részt az ő szakmai táboruk-
ban, a víz alá süllyesztett Bözöd mellet-
ti Körispatak településen.

Eddigi működésünk 19,5 éve alatt 
rengeteg helyen megfordultunk, több 
tízezer ember előtt léptünk fel, nagyon 
sok típusú programmal. Egyesületünk-
nek a sok építő ötlete fontos szerepet 
játszott Mezőkövesd kulturális életé-
ben, melyhez több, mint 80 tagi fellé-
pőnk csatlakozott. Nagyon bízunk ab-
ban, hogy a jövőben is hasonló színvo-
nalú műsorokkal, jó ötletekkel tudunk 
sok élményt nyújtani az irántunk ér-
deklődőknek és tagjainknak egyaránt.

Balogh Éva
elnök

(Folytatás a 11. oldalról) A tábornok visszatért

Egy aránylag hosszú élet során sok 
minden megtörténik az emberrel! Van-
nak történések, események, amelyeket 
nem tervezünk és mégis megtörtén-
nek! Nem tartozom azok közé, akik tu-
datosan megtervezik, majd végrehajt-
ják a terveiket!

Érdekes, hogy én soha nem vágytam 
utazni, más országokat, idegen tájakat 
megismerni. Olyan családban szület-
tem, ahol ez nem volt sikk! Milyen ér-
dekes!? Mégis bejártam tizenöt orszá-
got és mennyi mindent láttam terve-
zés nélkül!

Most itt nem fogom leírni a tizen-
négy országban megélt emlékeimet, 
csak Ukrajnához kapcsolódó érdekes 
élményemet tárom Önök elé.

1989 és 1991 a rendszerváltás idő-
szaka. Akkoriban sokunkat és sokat 
foglalkoztatott az aktuális kérdések 
sora, így a kivonúló orosz hadsereg kér-
dése is. Hogyan fog lezajlani, ki lesz az 
az utolsó orosz katona, aki elhagyja or-
szágunkat. Az,  „hogy nincsenek vélet-
lenek” mondás – mint közhely – ismert 
volt előttem, de nem tulajdonítottam 
neki jelentőséget. Ennek jelentősége 
huszonkét évvel később - 2013-ban - 
jelentkezett.

Az utolsó ország Ukrajna, ahol nem 
csak katonaként, de autóbuszos tu-
ristaként is jártam, hat farmernadrág-
gal gazdagítva az ukránokat. Jártam 
Lembergben, abban az érdekes sorsú 

városban, amely az elmúlt évszázad-
ban volt lengyel, csehszlovák, osztrák-
magyar, orosz fennhatóság alatt. Jár-
tam Munkácson, majd Ungváron, átsé-
táltam az Ung folyó keskeny hídján.

A Zakárpátia szállodában viszont na-
gyon barátságtalan volt velünk a sze-
mélyzet. Rövid úton kitettek bennünket 
az étteremből, mert vacsora után dalol-
ni próbáltunk magyar módra (de nem 
irredenta dalokat!). Ez elég kellemet-
len emlék, annak fényében még inkább, 
hogy a vereckei szorosnál felállított em-
lékművünket permanens gyűlöletük je-
lül, már többször tönkretették.

Van viszont egy kellemesebb emlé-
kem egy ukrán-orosz emberrel kap-
csolatosan, aki az 1991-es kivonulás 
történelmi pillanatának meghatáro-
zó egyénisége, személye volt; Viktor 
Jegorovics Silov vezérőrnagy. (Ma-
gyarországon töltött időszaka 1988- 
1991. június 19.)

Ezzel az emberrel „véletlenül” Bo-
gácson, 2013 augusztusában találkoz-
tam. Én, az egyszerű magyar bányász 
– úgy érzem – érdemtelenül találkoz-
tam Vele, a történelem egy adott pilla-
natát meghatározó, jelképévé vált sze-
mélyével.

Ott kezdem, hogy a lakásom erdő 
közelében van, az erdő szélén pedig 
egy erdészeti üdülőház áll. Ebbe a ház-
ba rendszeresen jár családostól pihen-
ni, kikapcsolódni egy ukrán-magyar er-

Annus Antal altábornagy, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára ünnepélyes 
keretek között búcsút vesz Viktor Silov altábornagytól. Utóbbi személyről szól ez a 

történet. Elment katonaként, de visszatért civilként.
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dőmérnök. Ez a barátságos mérnök hat 
nyelven beszél, én meg szeretek be-
szélgetni, így hát az erdész-bányász ba-
rátság okán beszélgetni kezdtünk. (Hit-
vallásom: ha valamiről, valakivel be-
szélgetek, a végén okosabb leszek!)

Politizáltunk is. Végre szabadon lehet 
beszélgetni, meg gyülölködni is, hiszen 
demokrácia van. Egyszer elmondtam 
neki, hogy nekem tetszett ahogyan az 
utolsó orosz katona elhagyta kishazán-
kat. Megállt a záhonyi híd ezen végén, 
tisztelgett nekünk, majd szabályos hát-
raarcot csinált és döngő léptekkel ha-
zament. (Nem kellett őket Moszkváig 
kísérni, mint annak idején a törököket 
Isztambulig.)

Újdonsült ismerősöm kapott a szón 
és elmondta: neki személyes jó isme-
rőse, klubtársa Ungváron ez a nyug-
díjas tábornok. Hitetlenséget és 
meglepetettséget látott a szemem-
ben, így hát folytatta: a nyugdíjas ge-
nerál palkovnyik (vezérezredes) Ungvá-
ron él és ők együtt a Lions Klub tagjai. A 
neve: Viktor Jegorovics Silov. Ez a nyug-
díjas volt a rendszerváltás idején a ma-
gyarországi orosz katonai kontingens 
főparancsnoka. A kivonuláskor gene-
rálmajor (vezérőrnagy) volt, de nyugdí-
jas korára avanzsált. Mivel Silov úr akart 
egy magyar tiszti klubbal csereüdülést 
összehozni, az erőmérnök ismerősöm 
megígérte nekem, hogy augusztusban 
eljönnek együtt. Láttam én már karón 
varjút – gondoltam, mert már nem hi-
szek a gyermekmesékben! - ám egy au-
gusztusi csütörtökön csörgött a  telefo-
nom: holnap délután négykor nálad, in-
tézd a szállást! - jött a hír. A szállás nem 
volt gond, két autóbusznyi lengyelnek is 
intéztem már ehhez hasonlót.

Másnap a teraszomon ültem, amikor 
megállt a kapum előtt egy ukrán rend-
számú Lada 1500-as kocsi. Kiszállt be-
lőle az én erdész ismerősöm és egy jól 
öltözött két méter magas férfi.

Kiléptem a kapumon ( és most jön a 
poén). A jól öltözött megállt előttem 
két méterre vigyázzban és tisztelgett. 
Erre én is vigyázzba vágtam magam és 
én is tisztelegtem! Megható, férfias, ka-
tonaviselt emberekhez illő pillanatok 
voltak! Azután összeölelkeztünk mind-
hárman.

Két éjszakára maradtak és a szom-
széd, Hilóczki János vikendházában 
helyeztem el őket. Esténként pincéket 
látogattunk, borozgattunk, beszélget-
tünk. Barátságos embertárs volt. A pin-
cémben megajándékozott egy üveg-
ből készült Kalasnyikov deszantos gép-
pisztollyal, (benne másfél liter finom 
orosz vodkával). Azóta a pinceházam-

ban tartom (üresen), a 65o darabos 
üvegpalack gyűjteményem között.

Egyébként csereüdülés ügyben ösz-
szehoztam egy nyugdíjas alezredes-
sel, akinek a felesége – micsoda vélet-
len – orosz-magyar szakos tanárnő.

Esténként sok érdekes dolgot tud-
tam meg tőle (az ukránok értik a len-
gyel nyelvet). Furcsán kifordult a jobb 
lába, amikor megkérdeztem az okát, 
elmondta: tőlünk az ukrán-moldáv 
hadszintérre vezényelték, ott had-
test parancsnok volt. Egy éjszakai 
fronellenőrzéskor a moldávok lesből 
rajtuk ütöttek. Géppisztolysorozatot 
kapott a gépkocsija. A sofőrje – egy 
fiatal sorkatona – fejlövést kapott, 
azonnal meghalt, neki pedig boka fö-
lött szétroncsolta a sorozat a lábát. A 
katonai kórházban amputálni akar-
ták, de ő határozottan tiltakozott, így 
ennyire tudták helyrerakni. Némi szar-
kazmussal mondta: ferde, de legalább 
nem fa! Az 1990-es évek elején zaj-
lott ukrán-moldáv háború oka az volt, 
hogy Moldávia ki akarta tolni a hatá-
rait a Dnyeszper folyóig.

Egy kicsit bő lére engedtem ezt a 
történetet, de csak azt akartam bizo-
nyítani, hogy a történet valós és nem 
kitaláció. 

Különben is az Élet írja a legérde-
kesebb történeteket. Azt is szerettem 
volna illusztrálni, hogy találkoztam 
egy másik emberrel, akinek az életút-
ja sokkal másabb, sokkal nagyobb ívű 
volt, mint az enyém, de valahol mégis 
összefonódott!

Gál Mihály 
Bogács

Az utolsó szovjet katona, Silov altábornagy autója utolsóként hagyta el 
Magyarországot 1991. június 19-én.

„Bye-bye, Szása, kitoltál velem, elmentél és azóta a vodkát, a vodkát nyelem.”  
(részlet a Pa-Dö-Dö együttes slágeréből)
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Egy matyó vándor: Kovács István
Hosszú, a szó szoros értelmében is 

nagy út vezetett addig, amíg a ma-
tyó summás fiúból a General Motors 
vezető tervezőmérnöke lett. Borsod 
megyében végezte tanulmányait, 
ahol gépészmérnöki diplomát szer-
zett Az `56-os forradalom szele őt is 
megcsapta, Dunakeszin a munkás-
tanács elnökévé választották, emi-
att aztán novemberben már mene-
külnie kellett. Ausztráliában kötött 
ki, ahol tervezői tudását tudta ka-
matoztatni.

Kovács István Mezőkövesden szüle-
tett 1929. november 22-én. Elvégez-
te a Miskolci Nehézipari Műszaki Egye-
tem gépészmérnöki szakát, majd a du-
nakeszi vagongyár üzemvezető mér-
nöke lett. A tanulás, majd a munka 
mellett magas szinten atletizált, Bor-
sod és Pest megye bajnoka, első osz-
tályú középtávfutó volt Ahogy említi, 
az atlétika az egyik legjobb akaratépí-
tő tevékenység, mert a nehéz, megter-
helő edzések során az ember megta-
nul szenvedni, elviselni a nehézsége-
ket, így az atléták többsége az életben 
is megállja a helyét.

Az 1956-os forradalom alatt Kovács 
Istvánt a dunakeszi munkástanács el-
nökévé választották. A szabadságharc 
leverése után, 1956. november 21-én, 
a zöldhatáron jutott ki Ausztriába. A 
salzburgi menekülttáborból a legelső 
hajóval, 1956. december 18-án indult 
el Ausztrália felé. A Castel Felice (Bol-
dogság Kastélya) nevű vízi jármű fe-
délzetén, 1957. január 24-én érkezett 
Melbourne-be.

A bonegillai gyűjtőtáborból, mint jó 
futballistát, Adelaide-be vitték, hogy 
az ottani magyar csapatot erősítse. 
Új lakóhelyén egy soproni származá-
sú erdőmérnök házaspár gondosko-
dott róla: szállást adtak neki, és segítet-
ték a munkába állását. Egy ausztrál tu-
lajdonú gyárba került lakatosnak, ahol 
hidraulikus alkatrészeket gyártottak. A 
munkahelyén tudták róla, hogy mér-
nök, de nyelvtudás nélkül csak fizikai 
munkára alkalmazták

Kovács István két év után, 1959-ben 
ment tovább Melbourne-be, mert az 
iparosodottabb nagyvárosban sokkal 
több lehetőséget látott maga előtt. Más-
fél évig minőségellenőr volt a Malcolm 

Moore cégnél, ahol 
ugyanolyan hidra-
ulikus alkatrészeket 
gyártottak, mint az 
adelaide-i üzemben.

Az érdeklődő fi-
atalember azonnal 
beleszeretett az au-
tókba, és élete vá-
gya teljesült, amikor 
1961-ben a General 
Motors cégnél fel-
vették rajzoló-
nak. Azzal fogad-
ták „elhisszük, hogy 
mérnök vagy, de ezt 
bizonyítsd is be!”

Kovács István egy 
évig rajzolgatott is 
serényen, majd - 
mivel látták, hogy 
érti a dolgát - kine-
veztek tervezőnek. 
A cégnél töretlenül 
ívelt felfelé a karri-
erje, és tíz év után 
már a motorterve-
zők vezetője volt 
a General Motors 
délkelet-ázsiai köz-
pontjában.

Volt idő, hogy a 
GM ausztráliai rész-
legénél több mint húszezer ember 
dolgozott – ma már sokkal keveseb-
ben vannak –, de tervezőiroda csak a 
melboume-i központban működött. 
Legnagyobb szabású munkájuk – Ko-
vács István vezetésével – a legendás 
hírű V8-as motor megtervezése volt, 
erre ma is büszkén emlékszik. Említi, 
volt olyan időszak, amikor a GM próba-
üzemében és a tervezőirodában két tu-
cat magyar dolgozott, mert hazánkfiait 
akkoriban is jó szakembernek tartották 
az ötödik kontinensen.

Kovács István - mint elmondta - soha 
nem érezte a nemzetségi lét hátrányát. 
A tudását tisztelték, a munkáját pedig 
jó fizetéssel honorálták. A GM-nél ke-
vés bevándorló jutott hasonlóan ma-
gas beosztásba. Nekünk egy kicsit ta-
lán jobbnak is kellett lennünk, mint az 
ausztráloknak, hogy bevándorlóként 
valamire vigyük - említi.

Kovács István legényemberként ér-
kezett Ausztráliába, és jó néhány évig 
ott is gondosan őrizte függetlenségét. 
Egészen 1965-ig, amikor bemutatták 
egy hazulról rokonlátogatásra érkező 
lánynak, akivel az ismeretségből szere-
lem szövődött. 1966-ban egybekeltek, 
és két év alatt két fiúgyermekük szüle-
tett, ám a hetvenes évek végén „klasszi-
kus” módon szakadt szét a házasságuk: 
mint Kovács úr elmondta, az asszony 
nem a férjét, hanem a mamáját válasz-
totta. De a történtek után is jó barát-
ságban maradtak, így a gyerekek éle-
te nem sínylette meg a szülők válását.

Kovács István évtizedeken át sokat 
dolgozott, ennek során az autók ter-
vezése a szenvedélyévé vált. Ám eljött 
1986, amikor azt mondta: ennyi elég 
volt a munkából, és a szükséges korha-
tár előtt nyugdíjaztatta magát a mun-
kahelyén, hogy megvalósíthassa régi 

Újra itthon.  Képünkön a „Zárda iskola” előtt
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álmát, egy farmot. Az elismert szakem-
ber Melbourne-től 130 km-re, egy több 
mint 20 hektáros területen gazdálko-
dik A birtokon 1500 facsemetét ülte-
tett, házat épített, és négy halastavat 
gondoz. De termeszt ott dinnyét, pap-
rikát, egyéb zöldségeket, és szülőföldje 
tiszteletére felállította Ausztrália egyet-
len gémeskútját.

Időközben az ízig-vérig magyar férfi 
az óhazát is újra felfedezte. Azóta úgy 
él, mint a fecskék. Amint Európában ki-
tavaszodik, hazatér szülővárosába, Me-
zőkövesdre, itt tölti az év felét, majd 
szeptember végén visszarepül Auszt-
ráliába.

„Magyarnak születtem, és az érzése-
im is magyarok, de Ausztráliában már 
több évet éltem, mint itthon, így a szo-
kásaimban is ausztrállá váltam” - jel-
lemzi kétlakiságát Kovács István, aki 
1998-ban hozta létre Mezőkövesden, 
a Matyó Nemzetközi Park Alapítványt, 
azzal a céllal, hogy a városhoz tartozó, 
elhanyagolt Kavicsosban szép parkot 
alakítson ki.

A millenniumi emlékpark meg is va-
lósult, de csak kisebb részben az alapít-
vány révén, és nem is olyan formában, 
ahogyan azt Kovács úr elképzelte. Az 
ausztrál-magyar állampolgárságú lo-
kálpatrióta azonban továbbra is szív-
ügyének tekinti a parkot, és segíti an-
nak fejlesztését, szépítését.

„Ausztrália gazdag, szabad ország, 
ahol az ember jól élhet, és megvalósít-
hatja elképzeléseit. Nekem ez – azt hi-
szem – teljes mértékben sikerült. Kelle-
mes életem van, és itt megtehetem azt 
is, hogy – ha úgy tetszik - elinduljak az 
ország belseje felé, és akár hetekig em-
bert se lássak” – említi.

Kovács István szeret vadászni ken-
gurura, vadkecskére, rókára. De azt is 
megtette, hogy 73 évesen két magyar 
származású barátjával elmenjen ara-
nyat mosni Beechworthba, a legendás 
aranylelőhelyre. Igaz, a vadonban csak 
néhány grammnyi aranyport és kisebb 
drágaköveket találtak, de a kaland volt 
a lényeg.

A két fiam Melbourne-ben él. A na-
gyobbik egy nagyvállalat könyvelője, 
a kisebbik nyomozótisztként dolgozik. 
Mindketten jól beszélnek magyarul, 
és már többször jártak idehaza – emlí-
ti családjáról Kovács István, aki Egy ma-
tyó vándor életútja címmel jelentette 
meg önéletrajzi könyvét.

Dr. Pázmándy László

CSENDES ESŐ
Csendes eső,
Mint vigasztaló álom, úgy érkezel,
Engesztelőn.

Bánatoldó,
Cseppjeiddel mosod fáradt arcomat,
Békét hozol.

Csendes eső, 
Várásod adventté magasul, Te vagy
Az éltető.

Páráll a föld, 
Vízfátyladon át látom, hogy lélegzik,
Ez nagy öröm.

Csendes eső,
Amíg nézlek én, a múltban bolyongok,
Emlékezőn.

Múló világ,
Szép napjait, megvakult reményeit,
Őrzöd tovább.

Boldog nyarak,
Hajnalfénye, délutánja, rám nevet,
Marasztalnak.

Tovább megyek,
Napnyugta titkos varázsa engem vár,
Már integet.

Ott vannak mind,
A régi társak, a bíbornap alatt,
Sajog a szív.

A képzelet
Angyalszárnyán repül az emlékezet,
Minden lehet.

Fülembe súgsz,
A régi kedves hangján, csendes eső,
De csak szél fúj.

Szivárványhíd,
Ma már a szemem a borús égboltra
Hiába hív.

Nem leszel ott, 
A balga szél elfúj, de elképzelem,
Hogy ott ragyogsz.

Beborult Fridél Lajos rajza
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Lívia, megkövetem!
Bízom benne, hogy írásom címe felkel-

ti olvasóink kíváncsiságát.
Ki az a Lívia, s miért kell Őt a cikk író-

jának megkövetni? – kérdezhetik, s eb-
ből arra következtetek, hogy végig is ol-
vassák az itt papírra vetett gondolatme-
netet.

Kezdjük hát mindjárt a lényeggel, hogy 
ki is az a Lívia? Nos, Lívia egy kis dél-borso-
di falu szülötte, aki nem tegnap látta meg 
a napvilágot a település Templom során 
lévő, japán akácfák árnyékolta kántor-
tanítói, akkor 335. számot viselő házban. 
Születésekor 1928 novemberét mutatott a 
naptár, s bár tisztában vagyok vele, hogy 
hölgyek esetében illetlenség a korát firtat-
ni, pláne elárulni, tudom, Lívia régen túl 
van ilyenfajta hiúságokon. Túl van rajtuk, 
mert bölcs, s tudja mindenféle hívság mo-
solyt keltő és szánalmas.

Elárulom róla, hogy a kisfalu lakosai 
közül – nővérével együtt – elsők között 
tanult tovább az angolkisasszonyok egri 
intézetében, majd a háború után elsők 
között szerzett egyetemi diplomát.

S mint oly sokan, Lívia is elkerült falujá-
ból, pszichológus diplomára – egyik ké-
pesítése ugyanis lélekgyógyász – nem-
igen van szükség egy faluban. De szülő-
földjétől soha nem szakadt el. Sőt, min-
dig ragaszkodott hozzá! Igaz, ezt a kötő-

dést nem hetenkénti hazajárással fejezte 
ki, ám regényeiben – mert Lívia író is lett, 
még hozzá nem is akármilyen! – minden-
hol tetten érhető a bükkaljai gyerekkor, 
az ifjúság, a dél-borsodi szép, de szegény 
világ, az itt élő emberek. Igen, Lívia már 
jó ideje országban jegyzett, számos díj-
jal (József Attila-díj, Napút-díj, Szobotka  
Tibor-díj) kitűntetett író. Kötődését szü-
lőhelyéhez pedig mi sem bizonyítja job-
ban, mint az általa felújítatott családi 
sírhely, ahová Ő is megtér majd egyko-
ron az Úr akarata szerint.

Szóval, csak annyit akarok monda-
ni, hogy Lívia híres lett (Magyar Köztár-
saság bronz Érdemkereszt, Magyar Köz-
társaság Érdemrend kiskereszt, a Magyar 
Érdemrend kitűntetések birtokosa!), s ál-
tala híres lett, legalább is ismertebbé vált 
a hely, ahol megszületett.

Jómagam, aki közel állok Lívia fő te-
vékenységéhez, az irodalomhoz, állítom, 
hogy falujának ismertséget, sőt nem túl-
zás, dicsőséget hozott. Ezért is bátorkod-
tam Líviát a kis falu, a szülőfalu érvény-
ben lévő kitűntetéseinek valamelyiké-
re felterjeszteni. Tettem ezt idén is – har-
madik éve, töretlenül – egyben utoljára. 
Nem magamat akarom fényezni, hogy 
ennek hírt adok. Úgy tudom, rajtam kívül 
más is akadt, aki Lívia érdemesnek talál-

ta VOLNA az elismerésre, például dísz-
polgári címre. A VOLNA szót azért írom 
verzál – nyomtatott nagybetűvel –, mert 
a vágyam, a vágyunk bimbóban maradt 
rózsa lett csupán. Nem nyílt ki.

A kis falu képviselőtestülete újfent nem 
találta elfogadhatónak javaslatunkat, s 
elutasította azt. 

Ezért a cím: Lívia, megkövetem! Meg-
követem, mert az akaratérvényesítő ké-
pességem harmatgyenge. Ezért már 
többször nem is próbálkozom…

...illetve egyszer, s utoljára még most 
ősszel csak teszek egy kísérletet! No, nem 
a kis falu képviselőtestületénél, hanem 
a Jóistennél! Igen, a Jóistenhez apellá-
lok, hozzá terjesztem fel a legnagyobb, 
ember kaphatta kitűntetésre Líviát. A JÓ 
EGÉSZSÉG – díjra! Arany Jánostól tudom, 
hogy „Kinek az ég alatt már senkije nin-
csen, ne féljen: felfogja ügyét a jó Isten.”

Szóval, bízom abban, hogy javaslatom 
a Jóistennél meghallgatásra talál. A díjat 
a mennyország minden évben november 
17-én adja ki. 

Milyen érdekes, pont azon a napon 
van Lívia születésnapja! Idén a 89-ik.

Drukkolok, Lívia! Higgye el, jobban 
örülnék neki, mintha én kapnám meg.

Hajdu Imre

Japán akácfák a szülőház előtt – egy, az 1920-as években készült fotón
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Pető Margit

Akik belehalnak
 táplálni azt a belső lángot
   -   megmutatni
       a lényeg - világot:
 Felszín alatti
 vergődő szépet,
 kavargó formákat
 ismert igéket
 mindazt amire
 vágyva vágyunk
 énünk mélyére
 rejtett álmunk...
        Átkozott áldás
        sors - tehetség,
 azonosulás
 különbözőség...
 irigyelt - megcsodált
 fekete bárány
 lenézett - felemelt
 példa és bálvány
 lehetnél átlagos
 mégis - mégis
 muszáj alkotnod
 megüdvözít ez
 vagy ha belehalsz is.

Drabon József

Óramutató
Csendesen percegve körbejárva,
megmutatja az elszökő időt,
hiszen örök körébe bezárva
nem tud kitörni, nincsen pihenő.

Az idő maga biztos őselem,
hű tanulság, egy igazi csoda,
pillanatokból álló, végtelen,
mikor ér véget, nem tudjuk soha.

Százezer év, vagy több százmillió – 
okos tudósok kutatják sokan,
halandó mégis érzi, élni jó,
meddig tart e sodró időfolyam?

Olyan talány, melyre nincs felelet,
hiába éles ész, okos tudós,
ki határozta meg a vég kezdetét,
ennek tényét Ő tudja, senki más.

Halandó forgó kerékbe zárva
tölti éveit élete során,
léte zugait mind-mind bejárva  
boldog lesz-e odaát igazán?

B. Mester Éva

Félkész vers
Mennyi mindent hagynak el a
nyaraló vendégek!
Órát, könyvet, szemüveget,
játékot, térképet…

Ha keresik, visszaadom
mindegy,  milyen érték.
(A felbontott ital enyém,
hiába is kérnék.)

Ám legutóbb mást is leltem.
Meglepetésemre,
találtam egy félkész verset.
Nem fejezhettem be!

A vágyódást jól ismerem,
az albérlőm régen,
de egy másik sors nevében
nem szólhatok mégsem. 

Értem én. A Bükk lábánál,
ahol hegyek nőnek,
az érzések felizzanak,
vagy pont itt kezdődnek.

Nagyon hiányzik a másik.
Mindegy ki a szerző,
ha papírra kívánkozott,
a vers tisztelendő.

Ha sorsszerű, nem éghet el!
Lángból szőtt a lelke.
Szálljon áldás minden versre,
félkész szerelemre!
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Nagyapának mindig kakukkfű, roz-
maring és bazsalikom illata volt.

– Gyere, lelkecském, ülj az ölembe! 
Varázsdió van a zsebemben, nézd, ab-
ból jönnek a mesék, kicsi lelkem!

– Miért mondod nekem, hogy lel-
kecském, kicsi lelkem? Engem Juditká-
nak hívnak!

Felemeltem a fejem, arcára néztem, 
vártam a választ. Olyan különös volt a 
szeme, úszott a fátyolba burkolt kék-
séggel a végtelenben. Csendben fi-
gyeltem. Máskor mosolygós arca, hun-
cutul nevető szeme, kackiásan pöd-
rött bajsza rezzenéstelen. Fejét lehajt-
va, mélyen a szemembe nézett, mintha 
valamit kutatna. 

– Úgy lehet, kicsi vagy még, hogy 
megértsd, de elmondok neked valamit. 
Te vagy az én második aprócska lelkem. 
Sok évvel ezelőtt volt egy kicsi fiú lel-
kecském. Ha belenézek a Te ibolyasze-
medbe, az ő lelkét nézem, az övében a 
Tiédet láttam. Magam sem tudom, ho-
gyan is lehetett, hiszen akkor még meg 
sem születtél!

– Zimankós tél jött, egyre szólt a lé-
lekharang, parányi lelkek fehér kopor-
sói sorjáztak a temető dombon. Egy 
reggelre az én tengerszemű kisfiam-
nak nem jött ki hang a torkocskáján. 
Mint a fecskefióka, ami fészkéből kies-
ve vergődik, madárcsont kezei repdes-
tek a takarón, melle zihált, ingecskéje 
elázott a patakzó verítéktől. Harmad-
napra megpihent. Szemeit az égre for-
dította és láttam a lelkét, mint súlytalan 
tollpihét, szállni a magasba.

– Itt, belül, mindig éreztem, hogy ta-
lálkozom még az én kicsikémmel, s mi-
kor megszülettél szőkén, kék szemek-
kel, átölelt az Ő lelke. Így lettél Te az én 
második lelkecském!

Teltek az évek, felcseperedtem, gon-
dolataim gyakran visszatértek Nagy-
apám elbeszéléséhez. Kerestem, ku-
tattam, hol is lakozik az emberlélek? 
Azt mondják, a szem a lélek tükre. Az 
nem lehet, mert akkor rajtunk kívül la-
kozna a lélek! A szívben? Az agyban? 
Nem! Orvosként megtanultam: sejtek-

Dr Árvai Judit

Hol lakik a lélek?

ből, idegekből, ide-oda áramló ionok-
ból épülnek fel ezek a szervek. Renge-
teg sokat kellett, száz meg ezer olda-
las könyvekből, tanulni az egyetemen, 
de hogy hol találom a lelket, egyik sem 
tudta megmondani. 

Második gyermekemet hordtam a 
szívem alatt, mikor Nagyapa halálo-
san megbetegedett. Meglátogattam. 
Felélénkült, pár napig úgy tűnt, erő-
re is kapott látásomtól. Akkor még szi-
gorló orvos voltam, nem maradhat-
tam hosszabb időre távol a gyakorlati 
helytől, így nem láthattam drága lelké-
nek „mennybéli utazását”. Temetésére 
menve, áprilisi tavaszverőfényben, ke-
resztül a Hortobágyon, a puszta magá-
ba ölelte az eget, Nagyapa szeme kék-
je ragyogta be a vízi világot, benne úsz-
káltak az ég madarai. Elérve a régi Ti-
sza-hidat, sokáig várakoztunk a sorom-
pónál. A méltóságteljesen hömpölygő 
vízre nézve fülemben felcsendült ked-
ves nótája: „Lement a nap a maga já-
rásán, Sárgarigó szól a Tisza partján.”  
Papa sosem tanult énekelni, de termé-
szetes, szép, Istentől kapott orgánuma 
volt. Mikor dalolni kezdett, kieresztet-
te hangját, elaludt a petróleumlámpa 
lángja.

Édesanyám és nagyapám mélységes 
tisztelettel hitték és imádták az Urat. 

A köztük élő kapocs oly személyes és 
meghitt volt, amihez nem kellet „köz-
vetítő”, állandó „bejárásuk”volt az Úr-
hoz. Az adakozást sosem sajnálták, le-
gyen az a templom felújítása, ravatalo-
zó építése és sorolhatnám tovább.

Húsz év szállt sebesen tova. Édes-
anyám halálos ágyánál ültem, alig hall-
hatóan suttogta:

„Még nem indultak el!” –„Kik nem in-
dultak el, Mama?” –„Apáék!” 

Teltek az órák, szemét többé nem 
nyitotta fel. Egyre halkuló lélegzet-
tel, arcán sejtelmes mosollyal rebeg-
te: „Már elindultak!” Hiába vártam áhí-
tattal, nem láttam elszállni lelkét! Oly 
csendesen szenderült el, mint egy le-
hulló virágszirom.

Anyám nem akart egyházi temetést, 
így a Tisztelendő Úrtól csak annyit kér-
tem: Húzzák meg a harangokat, hogy 
tudassam a faluval, elment közülük egy 
igaz, jó asszony! A Plébános Úr eluta-
sított, mondván: „Ha nem lesz egyházi 
temetés, nem harangozunk!”

Havas, esős, zord idő járta. Kaptat-
tunk a koporsót vivő kocsi után a te-
metőbe az emelkedőn, ami a falu leg-
magasabb pontján lévő templom mel-
lett fekszik. Harangzúgást hallok! Talán 
meggondolta magát a Plébános Úr?

„Almát eszünk ma, rá diót, és hallgatjuk a rádiót.” (Kosztolányi: Csacsi rímek)
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Ó, nem! Anyám lelkét a magyar szív-
nek legszebben szóló déli harangszó 
röpítette a mennybéli Ítélőszék elé. Ek-
kor megláttam galambfehér lelkét fel-
szállni, majd beleveszni a fájdalmas 
szürkén örvénylő felhőkbe!

 - Nagyapa! Te huncut! Tudom, Te in-
tézted az Úrnál, hogy ez így legyen!

Édesanyám arcát gyönyörű, hófehér 
haj keretezte. Békésen, megfiatalod-
va feküdt a ravatalon, mikor egy szá-
momra ismeretlen asszony megcsó-
kolta homlokát, így szólt: „Mint egy 
angyal.”Ő egy volt a jóságos lelkek kö-
zül, aki meglátta a mozdulatlan testben 
az „Élő Angyalt”.

Hosszú családorvosi pályám alatt 
sokszor álltam megrendülve végső út-
jukra készülő pácienseim ágyánál, ahol 
az eljövendő halált rémülten néző hoz-
zátartozókat kértem, csituljanak el, vár-
ják meg, hogy szerettükből elszálljon a 
lélek! Volt olyan esetem, mikor az utol-
só óráit élő daganatos, haldokló beteg-
hez egyszerre riasztották a mentőket, 
engem, de már a halottas kocsi is a ház 
előtt állt. Igen! Akik életükben nem fél-
ték az Urat, nem tudják, mit cselekedje-
nek! Nem tudták, hogy szerettük utolsó 
órájában Őt kell hívni és kérni, minden 
más földi dolog csak az Ő döntése után 
következhet.

A tűnő évek során rájöttem végre, 
hol lakik a lélek! Az Úr minden világra 
jövőnek egyformán tiszta lelket ad, ami 
átjárja, áthatja egész lényét, testének 
minden porcikáját. Ettől kezdve min-
den ember, állat, növény maga alakít-
ja, formálja lelkét! Így lesznek aztán so-
kan magányos, jóságos, angyali, segítő, 
vagy sötét, gonosz, gyilkos lelkek, hogy 
aztán a végső órában, a nagy elszá-
moláson, megkapják jutalmukat vagy 
büntetésüket, ki-ki érdeme szerint.

Csendes éjszakákon, ha nem jön sze-
medre az álom jótékony édessége, 
vedd elő lelkednek teleírt albumát! Ta-
lálsz benne bizonyára olyan lapot, amit 
szívesen kitépnél belőle. Majd tedd 
mellé azokat a lapokat, melyeket or-
szágnak-világnak boldogan megmu-
tatnál! Ha igazán szívvel és lélekkel vé-
gezted az elszámolást, sejtheted, mi-
lyen ítéletet várhatsz!

Most megpihenhetsz, ó lélek, a mun-
ka elvégeztetett! Uram! Áldom neved 
és köszönöm a lelket, amit Tőled kap-
tam! Nem keresem tovább! Megtalál-
tam!

Pocsai Piroska

Sors-út
A kínzó emlékekkel ne gyötörd magad,
a burok felfeslik, kifakad kelése.
Szebb jövőt várva lelked diadalt arat,
és emlék lesz a fájó nyíl zizegése.

Halál ne rémisszen... rügyben leskelődött
árny-fény. Csalóka játék életed során.
A sors-út posványa játszik kerítőnőt,
csalfa szivárványként osonva foncsorán.

Erős hittel, szeretetben jön a remény,
- a belső viharon egyszer majd túlhaladsz -
kétkedést kizáró aknáknak a helyén,

az éterben forog száz aprócska csoda.
Néhanap darabokra kell törni ahhoz,
hogy újjászüless, s nevetve feljuss oda.

Drabon József

Lopakodó ősz
Lomha ősz a kert alatt lapít,
halandó ettől visszaretten,
bágyadt napfény már el nem vakít,
lombhullás jön, mely kegyetlen.

Gyom burjánzik gyakran, hirtelen,
a természet ezt maga szüli,
az ember nagyon fegyvertelen,
őszi elmúlás egyre űzi.

Azért mindenki mégis remél,
habár nem mindig engedelmes,
ha megerősíti a szívét,
őrizgethet régmúlt szerelmet.

Adjon hát értelmet még e lét,
emberiség nagy s örök álma,
hiszem, hogy lelkünknek melegét
abban bízom, meg is találja.

Fridél Lajos rajza
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Magamnak sem merem bevallani, 
hogy az őszidő az én kedvenc évszakom.

Magamnak sem merem bevallani, 
merthogy az ősz az olyan izé. Ha felüle-
tes beszélgetésekben arról faggatnak, 
melyik évszakot szeretem, azt szoktam 
mondani, hogy a tavaszt. A tavaszt, mert 
az olyan menő dolog. Kicsinység restel-
lem, és nem is szeretnék szembesülni az-
zal, hogy honnan jön rám és miért ez az 
alakoskodás. 

Akárhogyan van is, az ősz az én időm. 
Az ősz a merengés, a távolságok, a fel-
ső egek kémlelése, a befelé fordulás idő-
szaka. Már kölyökként is elfogott vala-
mi furcsa, megmagyarázhatatlan érzés. 
Órákig el tudtam bámulni az úton csa-
patokba verődött ludakat. A libák más-
kor is szabadon kószáltak faluszerte. A 
háziasszonyok úgy spóroltak a kosztju-
kon, hogy reggelente kicsapták őket le-
gelni, mintha a napközibe küldték vol-
na az örökéhes szárnyasokat. Azok meg 
a gúnár vezetésével megkeresték a leg-
zsengébb susut, de gyakran a vetést és a 
konyhakerteket sem kímélték. Azért volt 
akkorában sok kisjány főfoglalkozása a 
libapásztorkodás. 

Őszidőn viszont valahogy megválto-
zik a libák viselkedése. Olyankor, mintha 
valami lázadásra készülnének. Órákig el 
tudtam bámulni az úton csapatokba ve-
rődött ludakat. Hallgattam a beszélge-
tésüket, amint okoskodnak, egymást ta-
nítgatják, ahogyan megbeszélik a takti-
kai részleteket. És amikor már mindent 
végiggondoltak, képzeletükben leját-
szottak, a tanácskozás végén, egymáson 

Varga Rudolf

Emlékeim
túltéve gágogott, trombitált mindegyi-
kük. És akkor, mintegy varázsütésre futni 
kezdtek a porban, majd felrepültek a li-
bák. Igaz, csak pár méteren át verdestek 
szárnyukkal, mert bizony el voltak hízva, 
és amúgy sem szokták a repülést, legfel-
jebb annyit, amíg a magas kurnyikból a 
földre értek. 

A libák a sikertelen próbálkozások után 
hamar megnyugodtak. Hazatotyogtak a 
biztonságba, és folytatták megszokott 
életmódjukat. Hogy miért tört rájuk a 
repülés kényszere, és miért csak ősszel, 
nem tudom. Génjeikben talán őrizték 
egykori madárönmagukat, amikor még 
ők is vadludak voltak, és nyár végezté-
vel elindultak veszélyekkel teli, titokza-
tos útjukra. A koszt, kvártély, a komfor-
tos életmód viszont erősebb vonzerő a 
vándorlásnál. A fehér baromfik az eszük-
re hallgattak, és maradtak, pedig ismer-
ték a tömés borzalmait, amikor a házi-
asszony a konyhában a sámlin ülve sor-
ra veszi őket. Fejüket a hóna alá szorítja, 
csőrüket szétfeszíti, és az előre odakészí-
tett teli szakajtóból marékszámra tömi 
le torkukon a kukoricaszemeket. Ha egy 
szem mellészalad, a liba elkezd fuldokol-
ni. Olyankor a háziasszony megveregeti 
a hátukat. Ha az is kevés, akkor lábuknál 
lógatva megrázza az aprólékokat, amíg 
azok ki nem köhögik a cigányútra tévedt 
kukoricaszemet. 

Életük legtragikusabb időszaka a ka-
rácsony tájéka, amikor a sütőben köt ki 
mindegyikük.

*

Szombat vagy vasárnap lehet. 

Szeptember vége, október eleje. Az a 
szürkület előtti különös állapot, amikor a 
nap már nem süt az égen, csak a felhők-
ről visszaverődő fény sziporkái járják át a 
levegőt. Szombat vagy vasárnap lehet, 
mert édesapám is otthon van. Szüleim a 
konyhában ülnek, vendégekkel trécsel-
nek. Azokkal a jószomszédokkal, akikhez 
átjárunk kölcsönkérni csipetnyi sót, ka-
nálnyi cukrot, meg ők is naponta beállí-
tanak fél kiló kenyérért, bögrényi lisztért. 

Később, az idők során anyám külön 
edényt tartott arra, hogy a kölcsönké-
rőknek odaadja az árut. Annak oka pe-

dig az volt, hogy egyszer valaki, amikor 
meghozta a csupornyi kristálycukrot, 
amit kölcsönkért, és édesanyám beön-
tötte a zsacskóba a miénkhez, a csupor 
aljáról beöntötte a borotvahabot. Meg 
azzal együtt öntötte a fekete sörtéket is. 
Nyilván nem szándékos kitolás történt, 
csak az örökös kapkodás, az örökös ég-
szakadás-földindulás okozhatta a figyel-
metlenséget.

Édesanyám nem tette szóvá az ese-
tet, de attól kezdve egy külön, csak arra 
a célra szolgáló átlátszó üvegedénybe 
porciózva osztotta a kőccsönöket. 

*
Szombat vagy vasárnap lehet. 
Az udvaron jövök-megyek. A szoká-

sos játékomat játszom. Elképzelek egy 
helyzetet. Leggyakrabban harci helyze-
tet. Húsz-harminc ellenséges katona áll 
velem szemben, azokkal küzdök. Körbe-
kerítenek, de én ügyesen kibújok a ke-
lepcéből. Hadonászok fakardommal, ap-
rítom a láthatatlan ellenséget, egészen 
addig, amíg az utolsót is legyőzöm. 

A közelharcban én magam is földre ke-
rülök. Felbámulok a feneketlen mélysé-
gű, hatalmas égre. Fölöttem a kelő hold. 
Kúszok, vonaglok a földön. De máris 
újabb ellenséges csapat közeleg. Talpra 
szökkenek. Megint felpillantok az égre. 
Ahogyan szaladok üldözőim elől, lépés-
ről-lépésre jön utánam a hold. Megállok. 
A hold is megáll. Elindulok. A hold meg 
csak jön utánam. Irányt változtatok. Fu-
tok jobbra. Futok balra. 

A hold mindenütt követ. 
*

Tátom a számat. 
Sehogy sem értem, mi van itt. Akko-

riban mifelénk még nem is hallott sen-
ki a földre épített több ezer piramis re-
zonanciájáról, melyek talán azért épül-
tek, hogy távol tartsák tőlünk a holdat, 
nehogy a végén még az is belénk ütköz-
zön, mint a korábbi holdak. 

Bemegyek a konyhába. 
Hívom édesanyámat:

– Jöjjön már!
– Mi baj van? – firtatja édesanyám.
– Semmi, csak jöjjön már egy kicsikét.
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szilvórijom, ahogyan Veron emlegette a 
szilvapájinkát. Én mindvégig ott serte-
pertélek anyukám mellett, hogy lépés-
ről lépésre megtanuljam a pájinkafőzés 
mesterségét. Anyukám boldogan kaca-
rászik, lesz mivel kínálni a betérő ven-
dégeket. Hogy megtudja, nagyjából mi-
lyen erős lett a pálesz, egy kávéskanál-
nyit merít ki a lavórból. Gyufát lobbant 
és lám, mécsesként lángol a kávéskanál 
tartalma. 

Abban a minutumban a lavórból is fel-
csapnak a lángok, egészen a mennyeze-
tig. Megkövülünk az ijedtségtől. Anyu-
kám sikoltozva szalad a kuckóra terített 
pokrócért. Rádobja a lángoló lavórra. Le-
fojtja a lángnyelveket. Hoppá! Most meg 
a pokróc lángol, amit anyám kétségbe-
esetten csapkod a konyhakőhöz. A la-
vórban egyetlen csepp zugi szesz sem 
marad. 

A konyhaszekrény tetejére állított 
néprádióban bemondják, Berlinben fel-
húzták a falat. 

*
A szájról szájra suttogott kósza híre-

ken kívül csak a vezetékes rádió volt a tá-
jékozódás forrása. 

Úgy emlékszem, három vagy hat fo-
rintba került az előfizetés. Azért a pén-
zért választhattunk, a Kossuthot vagy a 
Petőfit hallgatjuk. Mivel külön áramot 
nem fogyasztott, mindenütt reggeltől 
estig szólt a néprádió, akinek volt rá pén-
ze, hogy kiköhögje a havidíjat. 

A híreket nem hallgatta senki, mert 
abból józan paraszti ésszel sem lehetett 
érteni semmit. A legkedveltebb műsor a 
Szabó család volt. Kezdés előtt fél órával 
már kuss volt a kölyköknek. Feszült figye-
lemmel hallgatta mindenki, hogy Sza-
bó néni, Szabó bácsi, Péteri úr, a szom-
széd, Bandi, Icu, Laci, Irén, a Bandi felesé-
ge, Péter, a Bandi fia, Halász Feri, Icu első 
férje, Angéla, Laci első felesége, Korpás 
Jenő, Évi férje, és azok gyermekei, uno-
kái, Ancsa, Zoli, Tücsök, Hédi, meg Zozó 
mit csináltak már megint. És bármi volt is 
az, az olyan, de olyan izgi volt.

A gyerekek egyik kedvence a Moha 
bácsi műsora. Vasárnap reggelente szív-
repesve vártuk a rádióból a beköszöné-
sét, „Moha bácsi, a törpe szól a gyerekek-
hez”. A másik sláger meg a Miska bácsi 
levelesládája. Én ugyan nem, de sok pi-
hent agyú kölyök írt levelet Miska bácsi-
nak, hátha beolvassák az ő üzenetét is. 
Vasárnap délelőttönként tapsi fülünket 
meresztve kagylóztuk a szenzációsabb-

– Majd később.
– Nem jó később. Most kell! 

Unszolásomra velem jön édesanyám, 
hogy végre megtudja, mi az a halasztha-
tatlanul sürgős dolog, ami miatt ott kell 
hagynia a vendégeket. 

Felmutatok az égre: 
– Nézze csak! Most elindulok arra, és jön 
utánam.

Édesanyám mosolyogva hallgatja fel-
fedezésemet. 

Már menne is vissza, de én továbbfor-
szírozom: 
– De miért? Miért? Miért jön furtonfurt 
utánam?
– Biztosan azért, mert szeret téged. Tu-
dod, a hold, az cicásítva van – kacag 
anyám.

Otthagy az udvar közepén a világnagy 
felfedezésemmel.

*
A hozzánk közeli szatócsboltban szin-

te mindent kapni, ami egy szolid háztar-
táshoz szükséges. 

Csakhogy mindent kétszer meg kell 
gondolni, mit vásároljon anyukám, 
merthogy apám alamizsnaként ka-
pott csekélyke fizetéséből félre kell rak-
ni a spórkasszába a nehezebb időkre is. 
Semmilyen luxusra nem telik. A pájinka 
viszont nem luxus, merthogy az kismér-
tékben gyógyszer, nagymértékben or-
vosság, válsághelyzetben pedig szinte 
életelixír. 

Anyukám tehát tüzesvizet főz. Nem 
olyan nagy boszorkányság az, csak ép-
pen tilos. Anyukám az intést is csak sut-
togva meri mondani, nehogy eljárjon 
a szám, mert előfordul, hogy az irigy 
szomszédok feljelentgetik egymást a til-
tott főzésért, és akkor aztán lesz nemu-
lass. 

Anyukám a hetek óta gyűjti a hullott 
szilvát. A kondérban erjesztett cefrét a 
konyhasarokban dugdossa. Rajokban 
járnak rá a legyek, muslincák, de kit ér-
dekel az. Anyukám elfordítja a konyhaaj-
tó kulcsát. Bezárja az ablakot. Az asztal-
ra rak egy vajlingot, abba önti a cefrét. 
Lavórt helyez a tetejére, meg egy elgör-
bített csövet, ami a vajlingból a lavórba 
kunkorodik. A széleket élesztővel kevert 
csirizzel szigeteli le, és a sparheltre cipe-
li a házipájinkafőzőt. A platnyi már előre 
lekerült a betüzesített spórról. Kezdődik 
a titkos művelet. 

Késő délután van, mire a lavór-
ba kicsepeg egy félliternyi mennyei 

nál szenzációsabb híreket.  
Amúgy, a nap nagyobbik részében 

munkásmozgalmi indulókat nyomat-
tak, mint például azt a felejthetetlen nó-
tát, hogy „Úttörőknek kisvasútja med-
ve módra szusszan, / fák alatt ma mesz-
sze indul, / völgyből hegyre néz. / Meny-
nyi gyermek, útrakelnek, énekelve hosz-
szan. / Kisvasúton messze menni édes, 
mint a méz. / Köszönjük néked Rákosi 
elvtárs, / Tiéd a hálánk, tiszta lánggal ég. 
/ Reád, ha nézünk, büszke az arcunk, / Vi-
rágot hintünk amerre mégy.” Fene tud-
ja miért, én sokáig Rókási pajtásnak hív-
tam a bölcsvezér pajtáselvtársat, csupán 
azért, mert egyszer úgy hallottam, és ak-
képp rögzült belém. A nap további ré-
szében szimfonikus zenét, meg a mife-
lénk csak sóderjóskának nevezett éne-
kes öblös hangját hallhattuk. 

Az énekes valódi nevét sajnos máig 
sem tudtam meg.

*
A pirosbetűs ünnepek között szere-

pelt a szüreti bál napja is. 
Téeszcsé, párttitkár, fejlődő cucilizmus 

ide vagy oda, a szüreti ünnepséget min-
den évben árvalányhajas kalapban, fe-
hér bőgatyában, ragyogóra suvickolt 
csizsmában ünnepelte apraja, nagy-
ja. Mármint a férfiak és az inaskák. A fel-
nőttek lóháton kaptattak fel a templom-
partra. Körbejárták az egész falut, utána 
pedig a jányok, asszonyok összefogódz-
kodva, a régi bőszoknyás viseletben da-
nolták a szebbnél szebb népdalokat.  

Az esti mulatságra rágyúrva a legé-
nyek már kapatosan érkeztek a bálba, 
de a hangoskodókat mindig rendre in-
tették az idősebbek. Joca bácsi bandá-
ja húzta a talpalávalót. A párok hajnalig 
ropták a táncot. Ott bizony rendre meg-
idéződött az ősök szelleme, amely kihal-
latszott a hegedűk húrjainak nyikordulá-
sából, a jajkiáltásnak tűnő hejehujázás-
ból, de leginkább a legények szálfaegye-
nes tartásából látszott, itten bizony való-
di magyar vitézek rúgják a port. 

A mulatságoknak voltak áldozatai is. 
Ha valamelyik szomszédfalubeli legény 
szemet vetett egy olyan helyi jányra, 
akinek már foglalt volt a szíve, az csak 
fokoséltől véres kobakkal, vagy seho-
gyan sem tért meg otthonába. 

Tátott szájjal hallgattam a rémtörténe-
teket, melyeket a bosszúálló helybéli fi-
atalok követtek el hajnalonta a dűlőuta-
kon hazafelé baktató szemtelenkedők 
ellen.
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Rekviem  
Antal Feri bátyám egykori csapatáért

Antal Feri bátyámat – aki 1928-ban 
Bogácson látta meg a napvilágot An-
tal Árpád tanító úr második gyerme-
keként – Mezőkövesden, sőt Dél-Bor-
sodban mindenhol sokan ismerték.

A Kövesdhez ezer szállal kötődő 
Feri bátyánkat a város egyik leghíre-
sebb labdarúgójaként tartják nyilván 
mind a mai napig, ráadásul edzőként 
is eredményesen munkálkodott azért, 
hogy a futball e tájon is a legnépsze-
rűbb sportág legyen és maradjon. (Ha 
rajtam múlik, én bizony a városi új sta-
diont Antal Ferencről nevezném el.)

Antal Ferenc fénykorában az NB 
I-ért osztályozót játszó Miskolci Hon-
védnak, később pedig éveken át a 
megye egyik legjobb csapatának szá-
mító, Miskolci Vasutas Sport Club-

nak volt erőssége. Annak a csapatnak, 
amelynek kora gyerekkoromban let-
tem drukkere, s az maradtam mind-
máig.

Ilyen minőségemben, tehát MVSC 
szimpatizánsként, minap arra szán-
tam magam, hogy „olvasói levelet” ír-
tam az Észak-Magyarország nevű me-
gyei napilapnak, a napjainkban sajnos 
szó szerint agonizáló egyesület érde-
kében. Az írás – nem tagadom – egy-
féle vádirat lett, vádolva benne mind-
azokat, akik véleményem szerint fele-
lősek Antal Feri bátyám egykori, dicső 
múltú csapata mai, megszégyenítő 
megaláztatásáért. Levelem írása köz-
ben sokat gondoltam Antal Ferencre, 
akit én először 8 éves koromban lát-
tam zöld-fehér mezben focizni, akkor, 
amikor mérkőzésenként minimum 5 

ezer szurkolóval együtt én is kipirult 
arccal szó szerint üvöltöttem: „Hajrá 
Vasút!” Mi tagadás, akkortájt volt mire 
büszkének, boldognak lenni.

Szóval, levelet írtam, annak a napi-
lapnak címezve, ahol jómagam 1975-
1995 között 20 év, 8 hónap, két nap vol-
tam újságíró, munkatárs, rovatvezető 
és hét éven át főszerkesztő-helyettes.

„Múltamért” nem kértem kiváltsá-
got, csupán annyi volt a kívánságom, 
hogy írásomat jelentessék meg abban 
a rovatban, ahová az olvasók megírják 
többek között, hogy milyen nagysikerű 
borversenyt rendeztek Bánhorvátiban, 
vagy hogy bensőséges öregek nap-
ján köszöntötték a szép korúakat 
Rásonysápberencsen.

Nem szaporítom a szót, írásomat 

Kövesdiként csak Antal Feri bátyám büszkélkedhetett azzal, hogy – mint MVSC labdarúgó – játszott Puskás, Kocsis, Bozsik és tár-
sai ellen. 1955 februárjában Magyar Népköztérsasági Kupa meccs keretében mérte össze erejét a Budapesti Honvéd, a miskolci 

Kubikban, az akkor Miskolci Lokomotív névre keresztelt vasutas csapattal. Bár a Honvéd 5:2-re nyert, Puskás – akit Antal Feri 
bátyánk, mint jobbfedezet fogott – nem tudott gólt szerezni. A fotón a guggoló sorban jobbról a második Antal Ferenc.
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nem jelentették meg még ott sem! 
Ennek két oka lehet. Vagy nem ütötte 
meg az imént kiragadott írások minő-
ségi színvonalát, vagy, mert… hiányzik 
a szerkesztői bátorság egyesekből. No, 
de ezt döntsék el a Kaptárkövek olva-
sói, akik közül – tudom – sokan ismer-
ték Antal Feri bátyámat, sportmúltját, s 
benne az MVSC-s múltját. Érte és egy-
kori társaiért szólt volna a harang, de 
ma úgy látszik bőven vannak – nem 
lent, hanem fent! – akiket zavarhat a 
harangszó. S mitagadás, sok, egyre 
több a gyáva harangozó.

Egyébként, íme a szóban forgó levél:
„Ez év július 18-án, egy keddi napon, 

délután 15 órakor vettünk végső búcsút 
a sajószentpéteri temetőben Nyíri Zol-
tántól, aki élt 77 évet.

A szomorú eseményről az Észak-Ma-
gyarországban előzetesen megjelent, 
a gyászoló család által feladott gyász-
jelentésből értesülhettünk. Az MVSC, a 
DVTK, a Borsodi Bányász egykori kiváló 
labdarúgójától ellenben egyetlen meg-
emlékező, méltató sor sem jelent meg a 
megyei lapban.

- Ez az egykori sportegyesületei vezető-
ségének lenne a kötelessége – „világosí-
tott fel” egykori kollégám az újság sport-
rovatától.

Ezzel a véleményével persze nem értek 
egyet, ám ezt most inkább hagyjuk. Ami 
viszont az érintett sportegyesületeket il-
leti, kérdem én: kik alkotják ma az MVSC 
vezetőségét? Gondolom papíron van 
ilyen grémium, de akik a korábbi elnö-
kükről, Marosi Józsefről is elfeledkeztek 
annak halálakor, azoknak ugyan miért 
jutna eszükbe Nyíri Zoltán? Szerintem, a 
nevét sem hallották.

A DVTK pedig? Egyik kutya, másik eb. 
Már mint a vezetőség. Emlékszem 2005-
ben, amikor meghalt Károlyi József, a 
DVTK egykori ikonikus kapusa (az Új-
pestben és az MVSC-ben is védett), né-
hány hajdani diósgyőri játékost (Dobó 
Zoltán, Pesti Györgyöt, Salamon Jóskát) 
leszámítva, a temetésen senki nem kép-
viselte a DVTK vezetőségét. (Az MVSC-s 
labdarúgók díszsorfala között temették 
el Joci bá’-t a vasgyári temetőben.)

Úgyhogy nem vetem én, dehogy is ve-
tem én a mai újságíró kollégák szemé-
re azt, hogy Nyíri Zoltán halálhírén nem 
döbbentek meg, s nem mormolták hal-
kan, csendben: - Újra elment egy nagy 
játékos. Következésképp, miért ragadtak 
volna tollat ennek okán?

Ennek ellenére mégis voltak néhá-
nyan az egykori sporttársak közül, akik 
elmentek a végső tiszteletadásra, s kör-
be állták Zoli barátunk koporsóját. A 
létszámuk nem volt sok, ezért felsoro-
lom őket név szerint is. Az MVSC-ből 
Béki Károly, Sárosi Ödön, Temesvá-
ri Miklós, Filetóth László, Gápel Endre, 
Osváth Endre, Pál Attila, a DVTK-ből az 
egykori gólvágó Kovács István valamint 
Szamek Kálmán voltak jelen.

A régi MVSC-s játékosok arra kértek, 
hogy a klub és a régi csapattársak ne-
vében búcsúzzak el az általam, a szur-
koló által is tisztelt és szeretett Nyíri Zol-
tántól. A felkérésnek eleget tettem, s 
most egy rövid, részletet idézek abból, a 
sajószentpéteri temetőben elhangzott 
búcsúztatóból. Egyetlen oka van ennek, 
ez pedig az MVSC, ez a 106 éves, egykor 
nagyon patináns miskolci sportegyesü-
let. Valójában érte kívánok szót emelni, 
úgyis, mint a 100 éves jubileumra létre-
hozott Centenáriumi Társaság egyik ala-
pítója.

Íme, a beszédrészlet: „Zolikám! Bo-
gácsról idefele jövet, Miskolcon elkanya-
rodtam az MVSC pálya felé. Jó, hogy azt 
már Te nem láthatod! A Kubik, ahol egy-
koron 15-18 ezer néző is szurkolt (még a 
sporttelepet övező jegenyefákon is lóg-
tak az emberek), ma szomorúbb, mint 
egy temető. A temetőt legalább virágok 
díszítik.

Régi sikereid színhelyét gaz veri fel, 
egykor egyesületed patinája régen oda-
veszett.

De nem Te, nem mi tehetünk róla! Vi-
szont miénk a keserűség és a fájdalom, 
amit a bűnösök nem éreznek. Pedig van-
nak bűnösök, akik az egyesület a mai nyo-
morúságos körülmények közé engedték 
juttatni. Bűne ez a múltból csak a nevet el-
bitorló új MÁV-nak, s még nagyobb bűne 
Miskolc város rendszerváltás utáni összes 
vezetésének. Az utóbbiak – kivétel nél-
kül valamennyi – az egyik gyermeküket, 
a DVTK-t agyondédelgették, agyondédel-
getik, míg a másikat (az MVSC-t) kitagad-
ták minden vagyonából.

Persze ment, megy a sóhintés, a szem-
fényvesztés, hogy ez mégsem látszód-
jon annyira tragikusnak. A közelmúlt-
ban, a DVTK stadion építése kapcsán ar-
ról szóltak a hírek, hogy többszáz millió 
forint van, lesz elkülönítve az MVSC pá-
lya rekonstrukciójára. S arról is szólt az 
etetés, hogy a diósgyőri stadion régi le-
látóinak elemeit átviszik a Kubikba, ahol 

azt beépítik, hisz ősztől – míg az új stadi-
on el nem készül – ott játssza majd hazai 
meccseit a DVTK.

Mára már kiderült, hogy ezek az el-
hangzott ígéretek (felelős emberek szá-
jából) mind-mind hazugságok voltak. A 
régi diósgyőri stadion lelátóinak elemei 
nem építhetőek be a Kubikba, nincs hoz-
zá elég tér, elég hely. A Diósgyőr sem ősz-
szel, sem máskor nem játszik NB I-es mér-
kőzést a nevezett pályán. Mese volt min-
den, beetető mese! Persze az erre kért és 
kapott több száz milliót valaki, valakik 
majd csak lenyelik ebben egy percig nem 
kételkedem.

De folytatom… Minap azt olvastam az 
Északban, hogy a megyei II. osztályba „si-
keresen” eljutó, az MVSC nevet bitorló ku-
tyaütők (szegény Zoller Csicsa, Buna Jan-
csi, Antal Feri bá’, Fekete Laci bá’, Károlyi 
Joci bá’ forog a sírjában) új hazára lel-
tek az egykori Papp Jóska sporttelepen. 
A cikkben már egy nem esett arról, hogy 
egy vagy két év múlva újra a Kubikba köl-
tözhetnek vissza. Nem, mert oda már 
soha nem fognak visszaköltözni! Mert a 
Kubik már nem lesz. Felszántják, bevetik 
sóval, ne adj’isten a martintelepieknek, a 
szírmaiaknak szupermarketet vagy kaszi-
nót építenek a helyén. Valaki már kinézte 
azt magának – hetven év élettapasztalat-
tal erre gyanakszom.

Szomorú, nagyon szomorú, ami az 
MVSC körül a rendszerváltásnak neve-
zett vircsaft óta történik.

Jómagam, 1952 óta (akkor voltam 5 
éves) vagyok az MVSC szurkolója. Az év 
nyarán költöztünk Miskolcra, a Martin-
telepre, s már másnap vasutas jó apám 
kézen fogott, s kivitt a házunktól 300 
méterre lévő Kubikba, ami nekem ak-
kor a bogácsi futballpályához képest a 
Maracana volt. Szerelmem lett a Miskolci 
Lokomotív, majd Törekvés s azután újra 
MVSC néven sikeresen működő egyesü-
let, szívem mélyén most is az. (Az „uno-
káim lehetnének” korú fiatal, általam na-
gyon tisztelt DVTK drukkereknek eláru-
lom, az én ifjúságom idején –ez a 60-as, 
70-es évek -, hazánk, akkor második leg-
nagyobb városa futballszerető lakossá-
gának 45 százaléka Vasút, 45 százaléka 
DVTK és 10 százaléka Munkás (MMTE) 
szurkoló volt.)

Ma viszont – s már jó ideje – az MVSC 
nagyon beteg. Ráadásul koldusszegény. 
Számomra – sajnos ezt kell mondanom 
– gyógyíthatatlan. 

(Folytatás a 24. oldalon)
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Olyan, mint a nagyon szeretett nagyapám, akit talán min-
denkinél jobban szerettem, ugyanakkor látva szenvedését, 
kínjait, a sorvadását, ami visszafordíthatatlan folyamat, s 
azt kívántam, haljon meg méltósággal. mert ez neki jár!

Amikor a világ labdarúgásában, a mainál sokkal, de sok-
kal magasabb szinten jegyzett magyar futball 25 legjobb 
csapata között jegyezték az MVSC-t (konkrétan 1945-69 kö-
zött), ma egy – minden kormányzati igyekezet ellenére is – a 
futottak még kategóriájú magyar futball ötödik osztályában 
mocskolja egy alakulat ezt a patináns nevet. Szégyen! Szé-
gyene a magyar labdarúgásnak, szégyene Miskolcnak!

Tisztelt Illetékesek! Az MVSC-t hagyjuk tisztességgel meg-
halni! Az MVSC-t temessük el méltósággal!

Nekünk – még megmaradt színpatizánsoknak – ne kelljen 
újabb arcpirító szégyeneket megélnünk. Olyat, mint a tava-
lyi megyei I. osztály utolsó fordulójában (Szendrő-MVSC 8:0).

Mára egyértelművé vált, Miskolcnak nincs szüksége az 
MVSC-re. (Csak a Diósgyőr, csak a Diósgyőr! – a csapból is ez 
folyik.) Polgármesterséget is csak DVTK sállal a nyakban  le-
het nyerni, legalább is nagyobb a nyerés esélye. Ezt mi, régi 
MVSC-s „őskövületek” tudomásul vesszük. (Tehetünk mást?)

De azt talán mégis csak jogunk van kérni, hogy a haldok-
lót ne hagyják szenvedni, ne hagyják mocskolni, alázni! S a 
haldokló „hozzátartozóit” sem! Azzal a névvel, amely sok 
sportdicsőséget hozott Miskolcnak kóklerek ne élhessenek 
vissza. Ha Miskolcnak nincs szüksége, igénye MVSC néven 
NB II-es (de minimum NB III-as) csapatot fenntartani, akkor 
a megyei II. osztályban ezt a nevet ne bitorolja senki. A bitor-
lók használják a Csabagyöngye FC vagy a Tejberizs SC nevet, 
ám az MVSC névre méltatlanok. 

Annak idején meghalt az Attila, az MMTE, a Perecesi Bá-
nyász, a Diósgyőri Bányász, az MVSC-nek is legyen kegyes 
halála. Lélegeztető gépen tartani egy koldusszegény bete-
get nagyon nagy bűne mindazoknak, akik ehhez asszisz-
tálnak.”

Ennyi. Éljen a magyar sajtószabadság!
Hajdu Imre

Ui. Az imént idézett levelet augusztus 12-én írtam, s au-
gusztus 14-én küldtem el az Észak-Magyarország szer-
kesztőségébe. Azóta csend van. Viszont új fejlemény 
– minap olvastam ugyanebben a lapban –, hogy kor-
mányhatározat született augusztus 28-án – 1586/2017. 
(VIII. 28.) számú –, amely elrendeli a Kubik újjáépítését, 
méghozzá 2018. február 28-ai határidővel. A tudósítás-
ból csak annyi derült ki, hogy NB III-as mérkőzések meg-
rendezésére kell alkalmasnak lennie a sporttelepnek. 

Kérdem én: kinek? Vagy mégis van valamennyi szé-
gyenérzet egyesekben, s netán az NB III-ig „felkarolják” 
az MVSC-t? Úgy vagyok én ezzel, mint Tamás apostol Jé-
zus sebeivel. Hiszem, ha látom. De jelen pillanatban sem 
a kormányhatározatban nem hiszek, sem az MVSC eset-
leges megerősítésében. Következésképp, nálam Nyíri Zol-
tán halálával meghalt a Vasút is! Már csak a lelkemben él 
Antal Feri bátyám egykori legendás csapata. Olykor-oly-
kor azért még álmodom a Kubikról. Ezt az egyet nem ve-
heti el tőlem senki!

(Folytatás a 23. oldalról) Gondolatok  
a vízről

 „Csipp-csepp, egy csepp, öt csepp, 
meg tíz: Olvad a jégcsap, csepereg a 
víz.” Hancúrozó kislány a nyári eső-
ben. Karjait széttárva, arcán, haján 
csorog a langymeleg esővíz, lábai 
térdig a maszatos, buborékos lé-
ben. Áldott ez a föld szomját oltó, 
enyhet adó zápor! 

Egyszer, régen, álmot láttam! 
Egy virágzó, gazdag országot a 
Kárpát-medencében! A föld mé-
lyében kincs rejtezett! Ha a sivatag homokja alatt kőolaj zubog 
a kutakból, az nem lehet, hogy e mélyedésben ne rejtőzzön! 

Morajló tengervizet láttam. Aphroditét, amint kilép a habok-
ból, lábai nyomán virágot hajt a harmatcseppes rét. Hajókat lát-
tam a háborgó vízen, a jéghegynek tartó Titanicot, a Rajna parti 
sziklán aranyhaját fésülő Loreleyt, az örvénnyel küzdő, alámerü-
lő ifjút, Wesselényit, az árvízi hajóst, Szent László királyt, ahogy 
kopjájával vizet fakaszt a sziklából szomjazó seregének.   

Csendesült a zaklatott álom, csacsogó patak partján álltam: 
óriás kövek és sziklák között futott a kristálytiszta víz. Alján a 
kavicsok vörösbarnán, acélkéken tükröződtek, simára koptatta 
őket a hol sebesen futó, hol békésen, kis öböllé szelídülő patak-
víz. Gyermekkorom Mátra-alji kispatakját láttam. Majd egy cso-
dálatos, mélysötét tavacskát, benne szikráztak az ég csillagai, 
dúslombú fák ölelték körbe. Pár nap múlva teljesült az álom! Az 
erdőtelki arborétumban elém tárult a fénylő, olajbarna vizű ki-
csiny tó, partján az egymást ölelő, lombsátrat alkotó fákkal. 

Víz, te áldott, olykor átkozott, de mégis éltető csoda!
Emlékeztek Hágár történetére, aki gyermekét karjában vit-

te a sivatagban? Egyszer csak kifogyott a vizes tömlőből a víz. 
Az asszony letette gyermekét egy kis bokor alá, hogy ne lás-
sa szenvedését, amint szomjan hal. Ő tovább vonszolta immár 
terhétől megszabadult testét a nap perzselte homokdűnék kö-
zött. Csupán nyíllövésnyire ért el, mikor egy friss vizű, éltető for-
rást pillantott meg, ahol megtöltötte kiürült tömlőjét, és akkor 
szólt hozzá az Úr: „Hágár, siess vissza a gyermekhez, itasd meg!” 
Hágár, megitatta a gyermeket, ő csak utána ivott a vízből. Mi-
lyen sokan otthagyják a terhet, nem cipelve tovább a gyerme-
ket, a megfáradt, öreg szülőt, mert tömlőjükből kiürült a kincs, 
a szeretet, ami az élet vizének leghatalmasabb forrása, kifogy-
hatatlan, csak meg kell tenni a lépéseket a nyíllövésnyire lévő 
forráshoz.

Az álmok nem hazudnak! Édes hazánk földjéből minden nyíl-
lövésnyire törnek fel a testet, lelket gyógyító forrásvizek! Bo-
gács, Zsóry-fürdő, Eger, Budapest: a fürdők városa, ahol a világ-
raszóló sikert hozó vizes világbajnokságban gyönyörködött a 
nagyvilág. Hévíz és a Dunántúl, Dél-Magyarország számtalan 
gyógyfürdője- álmaim kincsestárai!

 „Arany mezők, ezüst folyók”.  Szerelmem! Magyarország! A víz 
országa!

Dr. Árvai Judit
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Új virág fakadt Mezőkövesd földjén
A mezőgazdasági gépmúzeum létrejötte és fejlődésének története

Új könyvvel jelentkezik Mezőkö-
vesd közismert és megbecsült sze-
mélyisége Hajdu Ráfis János. A ma 
már országos, sőt nyugodtan mond-
hatjuk világhírű Mezőgazdasági 
Gépmúzeum létrehozója, alapítójá-
nak könyve 700 oldalon, 900 fotó-
val, a tervek szerint októberben jele-
nik meg a debreceni Alföldi Nyomda 
közreműködésével, 1000 példány-
ban. A nagy érdeklődésre számot 
tartó kiadvány előszavában a szer-
ző, Hajdu Ráfis János a következő-
ket írja:

Matyó földműves családba születve, 
paraszti munkákban érlelődve, a hábo-
rú utáni eseményeket megélve, gyöke-
restől megváltozott világunkban, nagy 
szükségét láttam, hogy a – múltunkat 
végképp eltörölni igyekvő – politikai tö-
rekvések ellenére is, tárgyi emlékek ma-
radjanak meg a vidéki életvitelből, a pa-
raszti magángazdálkodás eszközeiből, 
a mezőgazdasági gépgyártás korai pél-
dányaiból. Gyűjtőmunkám során sok-
sok önzetlen támogatást, segítséget és 
biztatást kaptam, – küldetést éreztem 
magamban arra, hogy a paraszt őse-
ink, a földművelő, a két kezükkel alkotó, 

vagy a gépgyártó és gépszerető embe-
rek emlékét, tárgyakban, anyagokban 
is megőrizzem a jövő nemzedékei szá-
mára.

A régi mezőgazdasági termelés (főleg 
a kisbirtokos, paraszti élet) tárgyi és szel-

A Magyar Örökség-díjas múzeumalapító házaspár:  
Bakos Mária és Hajdu Ráfis János

lemi örökségének gyűjtésére, mentésére 
és bemutatására törekedtem.

Egykor a Ráfis család birtokában levő 
portákon, majd azokat gyarapítva, ki-
egészítve, sok egyetértő ember támoga-
tásának eredményeként, sikerült szülő-
városomban egy olyan múzeumot lét-
rehozni, amelyre hazánkban eddig nem 
volt példa. Mivel a tavasz mindig hozza 
az „istenadta”, nem ültetett, szép vadvi-
rágokat, ezért merem én, múzeumunk 
történetét megírva, címként megfogal-
mazni:

„Új virág fakadt Mezőkövesd földjén”.

A 86. életévemet betöltve, hálát adok 
a Teremtő, jó Istenemnek, hogy az el-
múlt sok évtizedet alkotómunkával, de-
rűsen megélhettem. Drága feleségem 
önzetlen segítőként, kitartó szövetsé-
gesként mindvégig mellettem állt. Külön 
öröm számomra az, hogy az életem so-
rán hozzám jóindulattal, szeretettel, ba-
rátsággal és segítő jóakarattal levő em-
berek nevét, emlékét e könyvben meg-
örökíthettem.

Mindaz, amit leírtam, legyen egy ösz-
szegzés az eddig végzett, múzeumépítő 
munkámról és egy számvetés életemről, 
bízva benne, hogy nem éltem hiába.

A gépmúzeumot minden Kövesdre látogató idegen felkeresi
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Bereti Gábor

A tárna és a kincs
Miközben olvastam Czipott György, Légycsapóünnep című 

új verskötetét, a felbukkanó egyéb benyomások mellett, szer-
zőnknek két, tartósan jelen lévő poézisformáló szándéká-
ra lettem figyelmes: az egyik az utómodernitás verseléstech-
nikáját előnyben részesítő elköteleződése volt, míg a másik 
a szokatlan szóösszetételek iránti fokozott vonzalma. Alap-
esetben e két, a kötet számára karaktert adó törekvés közül 
a szokatlanságra törekvés egyfajta megújulásigényre, míg az 
utómodernitás gyakorlatát továbbéltető, a posztmodern ver-
seléstechnikát csak módjával befogadó költészet pedig ennek 
az ellenkezőjére utal. A gyanútlan, csupán megszokásból olva-
só befogadó első szándékból ezért akár arra is gondolhatna, 
joggal, ahogy jómagam is tettem, hogy a kötet érdekesebb, iz-
galmasabb opusai inkább a szokatlanra, s ezáltal a korszerűre 
törekvés szándékából fognak kirajzani, s hogy a hagyomány-
őrző attitűd funkciója a kötetben inkább ezek friss karakteré-
nek a háttérből történő jobb kiemelésére fog szorítkozni. Ám 
ahogy haladtam előre az olvasásban, rá kellett jönnöm, hogy 
esetünkben ez nem így van.

Túl tévedésemen tehát látom, hogy a gyűjtemény legerő-
sebb opusai a kötetnek épp a szokatlan szóösszetételeket 
mellőző, inkább a hagyományhoz tartozó, a Nagy László, Ju-
hász Ferenc, vagy, hogy egy élő, kortárs költőt is említsek, a 
Varga Rudolf munkásságával fémjelezhető, kisebbik hányadá-
hoz kötődnek. Érdemes hát mindjárt a Nagy László stílusára 
hajazó, Csak legyél … című nyitóversből, e klasszikus szépsé-
gű munkából idéznünk, már csak szerzőnk költői kvalitásának 
érzékeltetése érdekében is: „kézre ha vár hegedű, / estlila illa-
tú kéj, / csönd, amint zengeti éj. // télt sose félj gyönyörű! // 
seb, mikor varrja be tű, / mámoros őszi virág, / rügyre fakadt 
csupasz ág. // télt sose félj gyönyörű! […] álmaimon köszörű, / 
csillagok léptem elé, / zsámolyom vége felé…, // télt sose félj 
gyönyörű”. (7) 

Czipott György kéttucat, mondhatnánk hibátlan verse a 
klasszikus ihletésű Csak legyél … című opustól a Pályaszél című 
posztmodern alkotásig ível. Itt jegyzem meg, hogy a kötet ízig-
vérig posztmodern darabja az Ennyi című képvers, de nem a 
képpé komponált forma, hanem a bizarr – azaz az egymással 
laza, vagy az egymástól elkülönült értelmi kapcsolatban lévő 
mondatok – technikáját is alkalmazó szöveg okán. De lássuk 
előbb az utó-modernből éppen posztmodernné átalakuló Pá-
lyaszél című opust: „nincs már / nincs itt / nincs / emberség / se 
hazafiság / lúgozott népben / nincs már itt semmi / csak pók-
hálós édendiszkó / csak olcsó sör meg / büdös kerítésszagga-
tó”, írja. Ezek már dísztelen, szövegszerű sorok a posztmodern, 
realista eszköztárából.  „[Á]gáll / csontvézna / svájcisapkája 
/ füleit / szélbefeszíti / billegve hadonászik / szurokkáodvult 
fogait / szemafórozza szája / fúj savló bikagőzt / a BOR-SÖR / 
kultúrház / előtt”. A teljességet, a korlátozhatatlanságot válla-
ló vers a posztmodern közéleti, antropológiai ágához tartozik, 
szemben a nálunk elterjedt, a közéleti tematikát korszerűtlen-
nek minősítő, ezért a politikumot, a képviseletiséget a poézis 
témavilágából száműző, homogenizáló ágával. „de hát / pénze 
is csak / hónapfélig tart ki / drága a diszkó / meg a szesz / ha nem 

volna / olykor / hígító…” A vers dőltbetűs része vendégszöveg-
re utal. A szövegátvételek, az intertextualitás ugyancsak a má-
sodik modernitás verselésének egyik jellegzetessége. Szeren-
csésebb lenne azonban, ha szerzőnk jelezné a szöveg forrá-
sát, akár csillaggal jelölve, akár egy kötet végi szószedetben, 
főleg így, hogy kötetében viszonylag gyakran él ezzel a meg-
oldással. A szöveg stílusából ítélve, esetünkben egy Varga Ru-
dolf adaptációról lehet szó. A vers az elesettséget szimbolizá-
ló, a hazafiságot, az emberséget egy cuppos sárban vonszolt, 
leszakadt, rozsdás biciklilánchoz hasonlító, erőteljes képpel fe-
jeződik be. „köp / harákol / vonszolja / cuppos sárban / a lesza-
kadt / rozsdás / bicikliláncot / a hazafiságot / az emberséget... 
/ hajh... / dideregnek / keresztek / buzogányok / barokk haran-
gok / csendőrtollak valahol / üveges tárlóban”. (87)

A teljességhez, a korlátozatlansághoz kötött korszerű verse-
lés posztmodern áthallások révén hívja életre a közösségi be-
széd történetiséget is hordozó, a hagyománnyal is kapcsola-
tot tartó közegét. A kötet legjobb darabjainak írásaktusában 
a közösség szószólójaként jelen levő én épp a bizarr techniká-
jának alkalmazásával áttetszővé tett nyelv révén válik – illetve 
immár a vátesz szereptől elemelt pozícióban is marad –, a vers 
poétikai dinamizmusát biztosító, esetünkben több alanyt (Ego 
töredéket) is összefogó szubjektummá. Ahogyan azt az Ennyi, 
című vers képszerűvé tördelt sorai is példázzák:

Íme, a vers a maga eredeti, kötetben is olvasható változatá-
ban; ebben a szerző az Egyet, mint a mindent magában fogla-
ló életegót, úgy is, mint önnön emberi létét, az én egyes szám 
első (Lehelek), második (Látod, te) és harmadik (röppen semmi-
vé) személyű töredékeivel teszi az olvasó számára hozzáfér-
hetővé. S teszi a fikcióban ábrázolt történetet, léte kiszolgál-
tatottságát – a techné poétikai szimbólumrendjét megképző 
szóhasználattal (korcs darázsra, csillagok közé, hulla, valóm pen-
dülése, stb.) – láthatóvá.

A Légycsapóünnep kiválóságai közé tartoznak azok a versek 
is, melyekben szerzőnk szóújító kedvét visszafogva inkább a 
formák fegyelméhez igazodva fogalmazza meg üzenetét. A 
Talán és a Tökfaragáshoz című verseket mindenképp meg kell, 
hogy említsem. Ezek, feltehetően a gondos szerkesztés révén 
a kötetben tüköroldalon követik egymást. Mindkettő klasszi-
kusokat idéző színvonalon íródott, a lét és a múlandóság topo-
szait hordozó idol, jelző-szonett. Az utóbbi: „Tűnhet úgy, min-
den elhagyott. /  De semmi nem vész, úgy hiszem, / miként, 
hintál levált ballaszt / hajó utáni farvizen, // mert hullámoknak 
része már. / És mindegy, gőzös vagy ladik..., / se jó, se rossz nem 
tűnhet el. / Nem bánt bűn, mi megváltatik, // enmagát hintá-
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ló tömeg.” (79) Míg az előbbi, híven kezdősorához, ügyes le-
leményként a szonettformát fordítva adja ki, előbb a három, 
utóbb a négysoros versszak következik: „Talán minden fordítva 
lesz. /  Fölül homályló pince, lenn / fölfelé csöppenő eresz  …  
Talán lesz vakító zengés, / vagy bársonybálákmélye csönd…, / 
lét tévedésnyi útkereszt…, / benyel tán örvényes körönd – // 
megnyílnak majd bejárt terek. / A fák, hegyek…, az lesz ne-
héz. / Avas emléket, akárha / gyűrött papírt babrál a kéz”. (78)     

Ám Czipott György verseinek zömében szóújdonságokra 
alapozza újító kedvét. Hogy csak néhányat említsek a kirívóbb 
szóváltozatok – bár szelídebbekkel is találkozhatunk – közül: 
dresszkódtudó varjak, kallómalomhodik nemzetárulóipar, 
bordameridiánok nadírján, kaucsuksaruszagúvá lesznek, 
hamisopállásúrolt csontjaim, revemartgyökű kaftánújvalóság, 
satöbbi. Mivel azonban az új szavak inkább elkülönülnek köze-
güktől, mintsem beágyazódnának környezetükbe, ezért a szö-
veg nem kínál lehetőséget a szóalkotások szó szerint vett je-
lentésén túli, azt meghaladó, átvitt értelmű használatára, ezért 
az értelmezés számára sem nyílik meg a lehetőség a szó he-
lyi értékét árnyaló, kiegészítő jelentéseinek – az allegorizáló, 
vagy a metaforikus beszédhasználatnak, stb. – a számbavéte-
lére, mérlegelésére. A szóösszetételek nem kinyitják az értel-
mezés tereit, hanem visszahajolva önmagukra, még a szöveg 
adódó jelentéstöbblettel járó lehetőségeit is önmagukba zár-
ják. Az új szavakkal kialakított beszédmód így nem válhat egy 
új poézis nyelvévé. Csak sajnálhatjuk ezt, hiszen az új szóösz-
szetételek nyelvén kialakítandó új poézis elképzelése egyéb-
ként rendkívül csábító idea, mondhatnánk minden, a költésze-
tet megújítani törekvő kísérletezés kvinteszenciája. Szerzőnk 
tehát alapvetően jó úton jár, ám egy karakteres, a saját nyelvén 
megszólaló poézis kialakításához a csupán a szóösszetételek-
kel kísérletező beszédmód nem tűnik elegendőnek. Szerzőn-
ket ezért további kísérletezésre, ám a poézis egyéb útjainak – 
például a posztmodern lét kihívásaiból adódó én- és értelem-
szóródás, a maszkosodás, a test-motívum verselésre gyakorolt 
tárgyiasító, avagy a politikum, a képviseletiség (alkatilag ezek-
hez amúgy is kötődik), stb., poézisre gyakorolt hatásainak – a 
figyelembe vételére biztatom. Ugyanakkor egy sikeres szóal-
kotásról is szót kell ejtsek, hiszen a bétemül (véget ér, megte-
lik, eltömődik) szóújdonsággal több versében is találkoztam, s 
minden szövegkörnyezetben megállta a helyét. 

Mint ahogy több versében találkoztam az Ősten szóval, vagy 
annak variációival is. Tudomásom szerint ez az Istenre utaló ki-
fejezés a költőtárs, Varga Rudolf találmánya, amit költészeté-
ben Czipott György szemmel látható találékonysággal hasz-
nosít. Végül itt kell, hogy felhívjam a figyelmet Varga Rudolf 
értő, a kötet lelkületét érintő fülszövegére: „Czipott György a 
Légycsapóünnep című új kötetében híven korábbi önmagá-
hoz sosem látott, hallott, olvasott szókapcsolatokban, asszoci-
ációkban rögzíti vízióját a multiverzumról.” „A multiverzumról, 
amely egyre ridegebb és elviselhetetlenebb lakhely a test és a 
lélek számára. A költő mégis őrzi hitét a tágulva széthulló min-
denségről. […] az égen túlra szegzi tekintetét, nem hallgat-
va a szirénhangokra, a manipulációs gépezet hazugságaira”. 
„Czipott mai Hieronymus Boschként ebben a könyvben is sok-
szorosan szublimált gondolatait festi fel a fölöttünk tornyosu-
ló baljós téridő szövetére. Így kerekedik ki az egyedülállóan hi-
teles életmű  […] A többi a mi dolgunk, olvasóké”. Hogy a tár-
nából a felszínre hozzuk a kincset. 

(Hajdu-Vinpress Kiadó, Bogács, 2017)

Holló József

Mint mesét…
Anyám, mint mesét mondta el
– s oly jó volt esténként hallani,
hogy nyíltak égre ötvenhatban
a három-szín zászlók szirmai.

Hangja ilyenkor kézmeleg lett
kipirult arca, homloka –
Szavai átfogtak, cirógattak
míg csillagot lelt az éjszaka.
De nem tudtam szemének szivárványa
– könnyekbe miért is öltözött,
és mért hagyta ki meséjéből:
Apám is ott ment, a nép között.
Kezében lázadó fáklyalángok 
vitték az Október-igazát,
míg rögökhöz kérgesült nagy szívében
ringatott remény-óceánt.
Anyám ezt mindig elhallgatta,
végig nem mondta soha el.
S ha megkérdeztem csak annyit súgott:
– fiam, az idő majd ráfelel.

Az esték süppedő vánkosán,
a hangját még ma is hallom én
és az akkor nem mondott mese végét
– mára mintha már érteném.

Az idő majd ráfelel Fridél Lajos rajza
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Szülőfölded, gyermekkori történéseid 
helyét nem tudod elfeledni. Minél több 
évet élsz meg, annál élesebben bukkan-
nak fel emlékeid. A szülői ház, a hely, 
ahonnan indultál, az első hét év, a gyö-
kereid.

Suhan velünk kocsink az erdélyi tája-
kon át Kolozsvár, Marosvásárhely felé. 
Emelkedünk, majd ereszkedünk a Nyu-
gati-Kárpátok kanyargós szerpentinjein. 
Minél jobban élvezzük az őszülő színek-
kel meghintett fenyvesek szemet gyö-
nyörködtető látványát, annál mélyeb-
ben tör rám az emlékezés.

Mezőségi lány vagyok, aranyosi tájról. 
Orbán Balázs ír róla a Székelyföld úti le-
írásában eképp:

„Az Aranyosnak e tájon kettős tere 
van. Egy mélyebb völgy, melynek szín-
vonalán az Aranyos mostan folyik, 
és egy délről e fölé emelkedő maga-
sabb tér vagy fennsík, melyen koráb-
ban folyhatott. Ezen fennsíkot, mely a 
harasztosi hegyek és az Aranyos völ-
gye között egészen Gyéresig lenyúlik, 
nevezik Bogátnak. Ily neve pedig on-
nan származott, hogy Aranyosszék ke-
letkezése korában ott egy ily nevű falu 
feküdt, mely az 1291-es adományle-
vélben a Bagach, és Róbert Károly ki-
rály 1313-i megerősítő okmányában a 
Bagath néven fordul elő.”

Borsod megyének is van Bogácsa, 
(mely a román nyelvben gazdagságot 

jelent), és nem véletlen, hogy mindkét 
Bogát völgy szőlőtőkéi gazdagon ontják 
a „hegy levét”.

Szemezgetem a saszla szőlőt, kocsink-
ban szól a jó zene. E kellemes hangulat-
ban bevillan gyermekkorom szürete.

1960-at írunk. Nagy családi összejö-
vetel. Özvegy nagyapám hét gyermeke 
családostól hetek óta készül reá. Sok fi-
nomsággal felpakolva, szüleimmel mi is 
elindulunk. Két kilométer az út az Ara-
nyos folyón át nagyapám házáig. Ilyen-
kor iskolából is hiányozhatok. Barna me-
leg nadrágot kapok és nyakamban spár-
gával megkötve anyukám kisollója lóg. 
A szőlőhegyig szekéren vagy gyalog, a 
kisebbeket biciklin viszik. Mindenki fel-
adatot kap. Ki vödröt, ki puttonyt, én egy 
sor szőlőtőkét. Hurrá! Szüretelhetek! Em-
lékszem, ahogy vágom a fürtöket, ma-
gyarázzák, melyiket szedjem, melyik ma-
radjon még, érnie kell! Már fáradok, ami-
kor drága nagyapám kézen fog és azt 
mondja: 

- Gyere fel velem a hegy tetejére, adok 
valami finomat! Kíváncsian megyek, de 
nagyon hosszú a sor. Ami fent várt, el-
feledtette a fáradtságomat. Láttuk alat-
tunk a falut, és kanyarogni az Aranyos 
folyót. Mint egy ezüstösen csillogó kígyó 
tekergett a nap sugarában. Messzebbre 

meg ott tátongott a Tordai-hasadék.
Ekkor jött a látványra a hab! Nagyapám 

desszertje következett. Volt ugyanis két 
csoda fa a szőlőhegy tetején. Egyik dió, 
a másik meg szilvafa. Nagyapám sze-
dett belőlük, megpucolta, majd a magá-
val hozott muskotályos szőlőszemekkel 
egy szüreti édességet varázsolt. A szilva 
közepébe egy friss fél dió és egy szőlő-
szem került. 

– Na, ezt rágd össze! – adta a számba, 
és én összeroppantottam. Azt a felséges 
ízt nem lehet elfelejteni.

Leültünk egymás mellé a dombtetőn, 
a verőfényben nagyapám meg én. Mi-
közben a langyos őszi szél borzolta ha-
junk, mi békésen ropogtattuk a finom 
csemegét. 

 Szavaltunk is miközben a dió héját 
pucolta. Meg egy vicces találós kérdésre 
is tanított: „Zöld nadrágból mi lóg ki? Ne-
ked adom, találd ki!”

 Mekkorát nevettem, rájőve a magya-
rázatára! Hisz az a zöld dió!

Ezek a tájak és ízek ágyazódnak mé-
lyen emlékezetembe és adják az alapot, 
amire építkezünk életünk során. Tartást, 
erőt sugározva. 

Sárból-napsugárból vagyunk. Nem 
elég csak a jövő fényét látni életünk so-
rán, a gyökerekből is táplálkoznunk kell, 
hisz’ a dió, a szőlő és a szilva is ezt teszi. 

Gál T. Olga

 Szüret
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Bóta József „ébresztése”
(Húsz éve hunyt el a „vasutas költő”, a kiváló horgász és halász)

Az idősebb kövesdiek még biztos 
emlékeznek arra a furcsa férfire, vas-
utasra, aki idős korában a piac környéki 
kocsmák valamelyikében, főleg a „Da-
róciban”, egy kis pohár bor mellett ül-
dögélt rendszeresen.

Ha kedve volt, beleszólt a beszélge-
tésekbe, néha verseket mondott, más-
kor tréfálkozott, vagy csak üldögélt 
maga elé nézve.

Rokonom volt, jól ismertük egymást, 
így gyakran beszélgettünk, főleg es-
ténként.

Egy időben Pesten dolgozott, váltott 
műszakban a Dohánygyárban. Amikor 
szabad volt, könyvtárakba ment és böl-
cseleti vallásos könyvekben keresgélt, 
búvárkodott.

Ott maradhatott volna Pesten, meg-
nősülhetett volna, de ő hazajött beteg 
édesanyjához. Beállt vasutasnak, mál-
házó volt Kövesden és Nyéken.

Varázslatosan értett a halászathoz, 
a horgászáshoz. Ha úgy fordult a ked-
ve (vagy az üres gyomra szorította rá!) 
„perceken belül” tudott halat fogni. 
Faggatták is sokan, hogy kell csinálni, 
mi a forsza ennek, tanú vagyok erre. 
(Nagy, „két összeborított nagy lavór” 
nagyságú tükörpontyokat is láttam, 
ahogy árulta a vasútállomás mellett.)

Vallásos is volt. De nem a bigott, 
elvakult fajtából. Nem volt „buzgó” 
(ahogy Kövesden nevezték-nevezik 
az elvakultan és butus módon erő-
sen vallásos embereket). Mély és erős 
volt a hite. (A könyvtárbeli búvárko-
dások nyomán is.) Egyszer mosolyog-
va mondta: Jézus Krisztust nevezhet-
nénk az égi angyal-sereg „Lyuggatott 
kezű kapitányának” is!

Beszélgetéseink során gyakran dik-
tált le nekem megjegyzett életböl-
csességeket. (Egyik kedves ismerősöm, 
hallva ezekről a „tollba mondásokról”, 
azt hitte, hogy Jóska bátyám verseket, 
vagy vers ötleteket adott le.)

Íme egy életbölcsesség (a szerzőt 
sajnos nem tudom): „A történéseknek 
mindig meg kell történni. Ezen változ-
tatni senki sem tud. Mert a történések-
nek meg kell történniük”.

És kiváló verseket is írt. (Mint amilyet 
itt közlünk.) Ha úgy fordult a kedve, 
„irodalmi délutánokat” is tartott versei-
ből a kocsmában jelenlevőknek. (Nagy 
füzetét, amelybe verseit írta, sajnos egy 
vasúti utazása során táskájával együtt 
ellopták tőle.)

Fiatalkora óta tüdőbetegséggel küz-
dött, amely aztán 1997. július 17-én ki-
oltotta életét. De csak a földit. Mert e 
sorok írójának erős meggyőződése sze-

Bóta József

Verstöredék
Fekete köpenyt 
dob rám az éj.
Fáradt szemem
meredten néz.
Halkan, puhán
ölel át,
tapogatom
a vak éjszakát.
Most
hozzám lép,
átölel.
………........
………….
Egyedül
virrasztom át
ezt az éjszakát.

(Sajnos, hiányos vers)

Sírfelirat
Itt
porhüvelyünk
Lelkünk
Istené
Békesség
nektek

rint csak a Földet hagyta itt, odaát él. 
Nem is kell tehát valójában „ébreszteni”, 
hanem nekünk kell emlékezésünket 
frissíteni, gondolva erre az érdekes-fur-
csa emberre, a kövesdi hétköznapi élet 
érdekes „színfoltjára”!

Laboda Kálmán

Pető János rajzaEgy kövesdi vasutas álma: messzire utazni
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Száz éve hunyt el Gyóni Géza
A Gyóni Géza emlékév méltó lezárásaként a Hungarovox 

Kiadónál jelent meg Gyóni Géza – tizenkét hónap, tizen-
két érv Gyóni Géza mellett címmel az az emlékező esszé-
kötet, amelyben számos neves kortársunk bőséges forrás-
anyag fölhasználásával a költőt egy szélesebb irodalmi tér-
be kívánta visszaállítani. Az esszék, elemzések úgy rajzol-
nak hiteles képet Gyóniról, életének, munkásságának legfő-
képp az krasznojarszki hadifogy táborban elszenvedett vég-
ső szakaszáról, hogy a költő és az ember képe tisztán kerül-
hessen az emlékezés fényébe. Az alábbi szemelvény a fogoly 
Gyóni Géza bajtársi, de azon túlmutatóan általánosan embe-
ri sorsközösség vállalásának leírását, valamelyest megközelí-
tését célzó írásom részlete, talán sikerül vágyat ébresztenem 
a könyv elolvasásához.

„Gyóni Gézának Przemyśl-ben kinyomtatott »Lengyel me-
zőkön, tábortűz mellett« című kis kötetét sokan ismerték, s 
egymásnak szavalgattuk a »Csak egy éjszakára« című versét. 
Itt a fogságban írt verseivel ritkán állott elő, s akkor úgy lát-
tuk, hogy ennek a mi fogolyéletünknek a szenvedései nem-
igen ihlették még lantját… legalábbis így sejtettük a dolgot, 
mert nemcsak verseivel nem dicsekedett, hanem mint em-
ber is igen zárkózottan élt. Mindig öccsével, Áchim Mihály 
főhadnaggyal mutatkozott egy és ugyanazon emberek tár-
saságában. Ha úgy elnéztem goromba halinacsizmáját, vé-
konyan bélelt katonaköpenyét, kissé hajlott hátát, behúzott 
nyakát, nem is hittem volna, hogy egy immár »beérkezett« s 
otthon is nagynevű költő él itt közöttünk.” 

„Rossz szomszédság – török átok.” Sajnos ez – a reményt 
változó hévvel és meggyőződéssel életben tartó foglyok kö-
zött is – igaz volt Krasznojarszkban. 1915-ben, a przemyśli 
fogságba kerülés után, az orosz hadifogolytáborba elcsigá-
zottan megérkező Gyóni (Áchim) Gézának, Mihály öccsével 
a transzport tisztjeinek kijelölt barakkba bekvártélyozásuk 
után, de később is vissza-visszatérően meg kellett küzdenie 
lakó- és sorstársainak rosszindulatával, gonoszságával. A ba-

rakkon osztozó, alacsony rangú német és cseh tisztek (saj-
nos, néhány magyar tiszt kollaborációjával), beadványokban 
nehezményezték a táborparancsnokságon, hogy a (Pionier-
Gefreiter) tisztes állományú Gyóni velük közös helyiségen 
osztozik. Hogy Gyóninak formailag is jogalapja legyen a tisz-

ti barakkban lakáshoz, öccse, Áchim Mihály 
főhadnagy, saját bátyját tisztiszolgaként volt 
kénytelen listába vétetni együttmaradásuk 
érdekében. A krasznojarszki fogolytáborban 
ellene kialakuló kezdeti és olykor visszatérő 
ellenségesség, az egyébként is érzékeny köl-
tő kedélyvilágában fájó sebet hagyott. Arra 
sarkallta lelkülete okán is, hogy a nálánál nyo-
morultabb helyzetű legénységi állományú 
hadifoglyok mindennapi szenvedéseit eny-
hítse jó szóval, körükben felolvasott versei-
vel, gyűjtött pénzadományokkal. Zárkózott 
és visszahúzódó személyisége, írási, elmélke-
dési szokásai amúgy is félrehúzódást kíván-
tak, igazán tehát nem volt nehéz elkülönül-
nie a nap nagyobbik részében lakótársaitól, 
de egyik-másik alacsony rangú tiszt kulturá-
latlan gőgje nyomasztó tehertétel volt olykor 
mindennapjaiban. Mihály öccse példás sze-
retettel mindent megtett, hogy bátyjának a Egymás mellett fekszik a két testvér Szibéria fagyos földjében
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sanyarúságban is 
viszonylagos ké-
nyelmet és füg-
getlenséget sze-
rezzen, de a tábo-
ri élet mindennapi 
megpróbáltatása-
it nem tudta a köl-
tőtől elhárítani. ...

... A mindennap-
ok taposómalmát 
Mihály öccse igye-
kezett Gyóni ja-
vára fordítani, ne-
mes önfeláldozá-
sával, szeretetével, 
a körülményekből 
legjobbat kihozva 
nagy segítség volt 
fogolyéletük elvi-
selésében. Gyóni Géza tehetségével, költői készségével egy-
re inkább a fogolytábor szellemi életének, kulturális mozgal-
mainak, előadásainak éltető ereje, büszkesége volt, aki min-
den áldozatot meghozott azért, hogy az előadások jövedel-
me a legénység sorsának javítására fordíttassék, s nem egy-
szer említette, hogy: „Ha jótékonyság gyakorlásáról van szó, 
a lelkemet is odaadom.”  ...

... 1916 őszétől verseinek hangvétele, képeinek, stílusesz-
közeinek alkalmazása jelentősen megváltozott. Az Áchim fi-
vérekre telepedő tüdőgyulladás, emiatti napi élethelyzetük 
megváltozása Gyónit egyre borúsabb, de eladdig sosem lá-
tott tisztaságú írások alkotására készteti. Öccse ápolásában 
jó testvérhez illőn odaadóan kiveszi részét, de a baj, ami 
mindkettőjüket utolérte, nem akar eltávozni. Minden sza-
bad idejét írásai, kéziratai rendezésére fordítja, ha teheti, a 
megmentés reményével fogolytársainak adja megőrzésre.  
Emellett gyűjt erőt a fogolytársak lelki-szellemi pallérozásá-
ra is. ...

... Június 6-án rendezett és megtartott matinén rosszab-
bodó állapota miatt már nem is vett részt, távollétében Mé-
száros Sándor, a Nemzeti Színház titkára olvasta fel verseit – 
mint mindig, nagy sikerrel. Az ilyenkor szokásos gyűjtést ké-
rése szerint ezen alkalommal is a legénységi állomány körül-
ményeinek segélyezésére javasolta. Mihály néhány nap múl-
tán, június 8-án elment, Gyóni Géza végérvényesen magára 
maradt. Tiszta elméjének utolsó erejével még megírta saját 
sírfeliratát, tudván, hamarosan ő is követi Mihályt. Lázképek 
kezdték gyötörni, fizikai állapota rohamosan romlott. Meg-
bomló elméje, gyakori dühkitörései és romló tüdőbaja mi-
att dr. Bóna ezredorvos kórházi gyógykezelést írt elő. Oda 
került szenvedő teste, ahol nyolc napja öccse is megtalálta 
a hazavezető utat. Június 25-én, születésnapján csöndesen 
meghalt. Rabtársainak ennyit hagyott örökül a priccse fölöt-
ti barakkfalon:

„Térjetek meg
És szeressetek
Elnyel mindeneket a hőség
És csak Istené a dicsőség!” 

Czipott György

Gyóni Géza

Csak egy éjszakára
Csak egy éjszakára küldjétek el őket,
A pártoskodókat, a vitézkedőket.
     Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy - mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk,
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólomfecskék szanaszét röpködnek.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket,
Gerendatöréskor szálkakeresőket,
     Csak egy éjszakára:
Mikor siketítőn bőgni kezd a gránát,
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák,
Robbanó golyónak, mikor fénye támad,
S véres vize kicsap a vén Visztulának.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket,
Az uzsoragarast fogukhoz verőket.
     Csak egy éjszakára:
Mikor gránátvulkán izzó közepén
Úgy forog a férfi, mint a falevél,
S mire földre omlik, ó iszonyú omlás,-
Szép piros vitézből csak fekete csontváz.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket,
A hitetleneket és üzérkedőket.
     Csak egy éjszakára:
Mikor a pokolnak égő torka tárul,
S vér csorog a földön, vér csorog a fáról,
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben,
S haló honvéd sóhajt, fiam… feleségem…

Csak egy éjszakára küldjétek el őket,
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket.
     Csak egy éjszakára:
Vakító csillagnak, mikor támad fénye,
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe,
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget,
Hogy sírva sikoltsák: Istenem, ne többet.

Küldjétek el őket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára
     Csak egy éjszakára
Hogy bújnának össze megrémülve, fázva,
Hogy fetrengene mind-mind, hogy meakulpázna,
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,
Hogy kiáltaná bőgve: Krisztusom mi kell még?

Krisztusom mi kell még? Véreim mit adjak
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!
     Hogy esküdne mind-mind,
S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert,
Hogy hívná a krisztust, hogy hívná az Istent:
Magyar vérem ellen soha-soha többet!
…Csak egy éjszakára küldjétek el őket.

Gyóni Géza rabságban
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In memoriam 1956
Hány évig nem volt 
szabad szólni... 
csak szűkölt a lelkiismeret
és jeltelen sírokon nőtt a gaz
ötvenhat hősei felett.

Hány évig nem beszélt 
arról senki
a mártírok merre nyugszanak.
Az anyák könnye befelé folyt
s hallgattak, mint a kőfalak.

Hány évig nem volt 
szabad fájjon 
mert bűntette a hatalom,
csak a börtönbe zártak sóhajtása
szivárgott át a rácsokon.

Hány évig ítéltek
némaságra 
hogy hallgassunk arról ami szent,
hogy Apáink, Fiaink vére hullt itt
és Forradalmunk létezett...

Hány évig nem volt 
szabad hinni,
hogy egyszer fennhangon mondhatom
valamennyi hős nevét 
s egy nemzet zokoghat sírjukon.

Holló József versei

Jelentés...
(Budapest, 1956. október 23.)

Mosatlan, piszkos volt az ég.
A hidakon ködök somfordáltak
– valami izgalom verte sátrát
és borzongta végig az utcákat. 
Némán hömpölygő emberár
feszítette a házak tövét
és hordozta szemében szótlanul 
az ország lüktető száz sebét. 
Valami lélekmélynyi indulat 
fűtötte ott a szíveket
és egy rég megunt rendszer dögszaga
terjengett Budapest felett.
Hogy egy felszakadt kiáltás ökle
belevágjon a csend arcába
és százezrek szemén villanjon fel
a Forradalom büszke lángja.
S az áradó mámor kiáltása
már a szabadság hitével beszél
széttépett vörös rongy helyén
– lyukas zászlókat bont a szél.
Foggal letépett bilincseink 
a macskaköveken szerteszéjjel 
s a volt hazugság eszmetrónját
egy nemzet veri szét csupasz kézzel. 
Október fái tavaszt súgnak –
a remény lebbenő virágos kendő, 
sötét múltunkból fényekbe lépve
szóba áll velünk az új jövendő.
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Tini korom legszebb nyara
A Balt-Orient nemzetközi vonat 1968-

ban Kolozsvár és Budapest között még 
nappal közlekedett. Hajnali érkezésekor 
szüleim két könnyebb bőrönddel, de an-
nál több ölelés és jó tanács kíséretében 
tettek fel rá. Pár sebtében megvarrt nyá-
ri ruhám és rokonaimnak szánt kedves 
ajándék volt a csomagom.

 Ötven év távlatából nagymamaként 
visszaemlékezve, elég merész vállalko-
zásnak tartom utamat, szüleim engedé-
kenységét is csodálva. Annál is inkább, 
mert abban az időben egy levél a két or-
szág között egy hét alatt érkezett, és ro-
konaimat csak képről ismertem. Két év-
vel fiatalabb pesti unokahúgom és nagy-
mamája a Nyugatiban vártak fényképpel 
a kezükben, nevemet kiáltva. Talán még 
jelszavunk is volt a biztos találkozáshoz.

A magyar fővárost, Budapestet addig 
csak filmekből, képeslapokról, s rokonai 
élménybeszámolóiból ismerő, tini éve-
iben járó erdélyi lánykának egy egész 
hónapos fővárosi nyaralás maga volt a 
csoda.

Tizenhatodik évemben jártam, tele kí-
váncsisággal, élettel. Nyitottan minden 
szépre, újra.

Élményutazásom már a vonaton kez-
dődött. Egy 86 éves hajdani grófnő volt 
egyedüli fülketársam a majdnem 10 óra 
alatt. Egész életét elmesélte, amiből én 
leginkább férjhezmenetelének történe-
tét jegyeztem meg. Kétévi udvarlás után 
csókolta homlokon először vőlegénye, 
megkérve térden állva a kezét. Ezen én 
már akkor is csodálkoztam, hisz 17 éves 
barátommal mi már próbálgattuk a csó-
kolódzás fortélyait.

Megérkezésem és örömteli találkozá-
sunk után első benyomásom - az épüle-
teket figyelve - csalódást okozott. Miért 
szürkék az épületek, még az Országház 
sem olyan, mint a képeslapokon. Nevet-
ve mesélték, hogy a sokévi, szénnel való 
fűtés, városi szmog teszi. Azóta a Parla-
mentet is felújították, hisz mindez 50 
éve volt.

Olyan gazdag, élménydús program-
ban azóta sem volt részem, mint abban 
a meleg augusztusban. Két vidám lány-
ka, gondtalanul járva-kelve: unokatestvé-
rem, ki büszke volt városára, én meg nap-
lót vezetve élveztem a sok látnivalót. Él-
mény minden napra jutott.

 Két helyszínen volt a lakhelyem. Pes-
ten az Izabella utca, és Budán, ahol Éva 
nagynéném a Hattyú utcában lakott. 
Egyedül megismerni a környéket, hazata-
lálni is izgalmas élmény volt.

Akkoriban avatták fel az új Erzsébet hi-
dat. Átsétálva tizenegyszeresen biztosí-
tó, hófehér tartópillérei alatt, úgy éreztem 
magam, mint Gulliver az óriások országá-
ban. Szép volt a Városliget, a Vajdahunyad 
várában berendezett gazdasági múzeum. 
Élveztem a Vidámpark és az Állatkert lát-
ványosságait. Emlékszem - jó poénnak 
szánva -, küldtem haza egy majmos ké-
peslapot azzal a szöveggel: Virágnak virá-
got, nektek ezt… Nagyot nevetve tettük 
fel a postán.

Legszebb élményeim a Szépművészeti 
Múzeum festményei voltak. Erik von Dyck 
holland festő két képét soha nem fele-
dem. Önarcképe és csendélete varázsolt 
el. Néztem arcát, fáradt szemeiben a haj-
szálereket, és mintha előttem nőtt volna 
ki a szakálla, borostás arcát olyan élethű-
en festette meg.

Csendélete egy asztalon levő gazdag 
gyümölcskosár. A szőlőszemeken mintha, 
egy vízcsepp gurult volna alá, míg a ha-
rapnivaló, harmatos barackon egy légy 
pihent. Szárnyain látni az erezetet.

Egy évtized után már férjemmel csodál-
tam újra meg, és úgy érzem, nemsokára 
megint megkeresem. E két festmény ne-
kem egy időutazás, a művészet halhatat-
lanságát zárva magába.

Otthon néztük a táncdalfesztivált. Éve-
kig előttem volt a vicces jelenet, ahogy 
Kati nagypapája lassú kúszásban araszolt 
a képernyő előtt, meg ne zavarja a lát-
ványt, miközben mi otthoni zsűrizéssel 
pontoztuk a dalokat.

Az énekesek kitűzőivel teleaggatott ru-
hánk volt a menő. Láttam a Metró klubot, 
ahova csak belépővel mehettek a tagok. 
Egyik alkalommal még a fiatal Zoránt is, 
aki kiszállva kocsijából, büszkén adott az 
őt körülvevő lelkes lányoknak autógram-
mot. Budán, meg az akkori Moszkva téren 
az Omega zenekar: Jézus Krisztust véltem 
felfedezni, a fekete leplében, hosszú sző-
ke hajjal elsétáló Benkő Laciban.

Éva nagynéném Hattyú utcai modern 
otthonában is jól éreztem magam. A 
hosszú séták utáni pihenés puha ágyá-
ban nagyon jólesett. Olyan kényelmesen 
még nem aludtam, ráadásul ágyba hoz-
ta a reggelit is. Utána moziba mentünk 
megnézni a híres Beatles-filmet. Az Egy 
nehéz nap éjszakája dalait hazáig dúdol-
tuk. Nálunk anyukám otthon főzte az ebé-
det. Most nagynéném, csak pár percre le-
szaladt, és hozta is a friss francia salátát és 
puha krémeseket a sarki bisztróból. Tet-
szett ez a lazaság és kényelem. Elhatároz-
tam, ha nagy leszek, néha én is élek vele.

Elvittek vacsorázni egy kerthelyiség-
be, ahol szólt a jazz, és a puha házi ke-
nyérben köménymag volt. Éva néném 
szép hangjával, ismerve a zenészeket, 
együtt énekelt velük. Akkoriban Kolozs-
váron én is énekeltem. Magyar és angol 
dalok voltak a kedvenceim. Koncz Zsu-
zsa, Mary Zsuzsi, Mary Hopkins, a me-
zítlábas Sandy Show dalai voltak a ko-
romhoz illők.  Néha kedvemre improvi-
zálgattam egy-egy dallamot. Pesten is 
megmérettettem. Szirmai Gyuri zene-
szerző-rendező lakásán kellett énekel-
nem. Mai eszemmel azt hiszem, inkább 
kedvességből, de egy-két dal eléneklése 
után megdicsért, mondván, jobb, mint 
az eredetiben előadott.

Voltam egy táncestén, a Margitszige-
ten. Akkoriban a shake volt a menő. Ráz-
tuk is rendesen. Két fiatalember kért fel. 
Számomra mindkettő furcsa volt. Egyi-
kük, amikor elmeséltem, hogy Kolozsvár-
ról jöttem, azt kérdezte: - Miért? Mert el-
váltak a szüleid? Szája szélén odaragadt 
rágógumi. Másik, már nagyobb, kinek be-
mutatkozva, megmondtam nevem: Gyé-
mánt Olga… Mi volt rá a felelet?- Kezét 
csókolom: Üvegvágó Ferenc vagyok! J 
Nagyon be akarta mutatni nekem a szép 
Budapestet, de rokonaim hallani sem 
akartak a randiról.

A magyar történelem helyszínei tárul-
tak elém. Voltam a Várban, és dunai hajó-
kiránduláson egészen Visegrádig. Utunk 
során feltűnt a sok színes hétvégi ház a 
folyót szegélyezve. A Lakok. Volt Olga-lak 
is! Tetszett.

A Duna feletti tűzijáték szépsége tette 
föl a koronát e pár hét élményeire.  Föld-
alattival mentünk, majd a rengeteg em-
berrel hazafelé már gyalog, de vidáman a 
látottak hatása alatt. Első és eddig utolsó 
pesti látványosság, amin részt vettem, de 
felejthetetlen. A hangszóróból felcsendü-
lő ritmikus dallamok, közben az égre fel-
lőtt színek kavalkádja tükröződve a Duna 
vizén, a várról leomló vízesés, mintha teg-
nap lett volna, nem ötven éve. Mert az él-
mény örök!

Így telt a pesti vakációm. Vidámságban, 
élményben gazdagon, fiatal bohósággal 
azon az ominózus 68 augusztusán, amit 
mi csak fél füllel hallottunk: megszállták 
Csehszlovákiát!

Rég volt. Több évtizede. Azóta Kati 
unokatestvérem és Évi néném is csak lé-
lekben vannak velem. Köszönöm és örök 
hálám nekik, hogy velük élhettem át tini 
korom legszebb nyarát!

Gál T. Olga
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Írások az asztalfiókból
Szeretnénk Önökkel kíhúzatni az asztal-

fiókokat, s ha ott netalántán egy régebben 
megírt vers, vagy novella lapul, azt küldjék el 
nekünk. Mi - természetesen némi esztétikai 
szűrés után - azokat nyilvánosságra hozzuk, 
megjelentetjük. 

Akiknek van merszük és bátorságuk, azok 
jelentkezzenek!

Bízunk benne, hogy egyre több a bátor em-
ber, s egyre többen küldik el eddig „féltve őr-
zött” alkotásaikat. Most is ezekből a művek-
ből adunk közre egy csokorra valót.

Gáspár István versei

Kirándulás a szociális otthonból
Ne búsuljon szíved, ha nyugdíjba mész,
Más örömök várnak – minek hát a félsz.
Tárd ki szívednek a világ ablakát,
S akkor vár reád egy vidám társaság.

Új otthonod is lesz, annak melegét
Jószívű nővérkék hintik szerteszét,
Érted vannak ők a gondozásodra
Akkor is, ha ki sem mégy a városba.

De most oly nap virradt: kirándulás lesz.
A hétköznapok közt ez élményt szerez.
Hazánk egy-egy táját olykor látni kell,
Hogy mint érzed majd magad: ottan válik el.

Elkészült mindenki - a busz előállt.
A csoport míg fölszáll, derűsebbre vált.
S máris robogunk a Bükk hegység felé,
Tekints derűsen a mai nap elé.

És íme, betérünk egy szép hotelba,
Az ebédnek helye – mondják – itt lesz ma.
De még előbb jön egy gyönyörű kastély
S a mi kollektívánk nyomban útra kél…

Sok munkát végzett itt egykor a pór nép.
Múltat idéz itten minden freskó kép:
Római császárok, régi istenek,
Akik e falakon itt megjelennek.

Felkeresi e helyt ma sok ifjú pár,
Ki egymástól immár boldogságra vár,
Emlék lesz majd nékik az elkészült kép,
Ily élményt kihagyni nem kell semmiképp.

Majd a panorámát is fölfedeztük,
A lelkünkben szépen bekeretezzük.
S bár az eső szitált ez őszi napon,
Kedélyünkre nyomot nem hagyott nagyon.

S már itt az ideje a jó ebédnek,
De előtte hosszan száll sok víg ének.
Egy-egy katonadal is elhangzik itt,
Hogy a katonákat a frontra viszik.

Hazafelé indul már a társaság,
Jókedvről vall az itt zajló lármaság.
S mert ajándékoztak derűt, örömet:
Minden szervezőnek hála, s köszönet!

Hozzátok szólok, ti jó emberek
Akik gazdag, jólétben élhettek,
Pompás lehet fényes otthonotok,
Halljátok, mit panaszként sorolok.

Düledező ház a mi lakásunk,
Nincs annyi ágy, ahányan bent hálunk.
Szél süvít az ablakon át olykor,
Rég volt az már, midőn volt itt jobb kor.

Igen, mert míg vályogot vetettek
Nagyapámék, jólétben élhettek.
Bácsikámék muzsikálni jártak:
Örültek még a cigányprímásnak...

Testvéreim szinte utcán élnek,
Kitől lehet, alamizsnát kérnek.
A papámnak nincs meg a munkája,
Nincs nálunk senkinek új ruhája.

Azt mondják, a munkát nem szeretjük,
Munkára hát minek jelentkezzünk?
Csoda lesz-e, ha tévútra térünk,
S követi azt majd a büntetésünk?

Az anyukám ebédet készítene,
Betekint a spájzba: nincs semmi se!
Kérőn fordul tehát nővéremhez:
Öltözz lányom, készülj szerelemhez.

Egy cigány kisfiú gondolatai
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Majd folytatja: csinos leszel lányom,
Szinte általad él a családom.
Kedves légy, ha pénzt kívánnak adni,
Látod, nem lehet itthon maradni...

Így megy nálunk, ilyen az életünk.
Bánjuk-e azt, hogy magyarok lettünk?
Maradtunk volna tán Indiában?
Reménykedtünk egy új, jobb hazában.

Magyaroknak volt sok dicsősége,
Nem lettünk e nemzet hazának,
De fiai vagyunk e hazának,
Ne tekintsenek hát mostohának!

Lesz-e aki jószívvel szól hozzánk?
Szívvel-lélekkel mi viszonoznánk.-
Emelj Hozzád, Magyarország népe:
Közös lehet jövőnk reménysége!
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Az új templom
Jézus Szíve, szeretlek én …
Zengjen ünnepeiden
Híveid szívei szerint,
Hogy élhessünk bűntelen.
Áll hajlékod, városunkban
Csillogóan, fényesen,
Oly csodás ékessége,
A szívünk és kezünk által
Feldíszítve ékesen.

Dobog szívünk, hogyha léptünk
Szép templomodba vezet,
Hálánknak és imáinknak
Istenünk, itt adj helyet.
Áraszd reánk kegyelmedet,
Akik Néked szolgálunk.
És mert hisszük, nemesebbé
Kegyelmed által válunk.

Nézz hazánkra, nézz népünkre:
Szeretettel övezed,
Szórjon áldást magyar földre
A Te kettős kereszted.
Aszálytól és árvizektől
Óvjad hazánkat, földünket,
S kérjük, vedd az oltalmadba
Itt e földi létünket!

Kapisztrán és Hunyadiak
Védelmezték nevedet,
Fenn tartván, amíg harcoltak
A megszentelt kereszted.
Rákócziak zászlájára
Védőn volt tekinteted,
Mert védte hős lelkülettel
Az elnyomott nemzetet.

Kárpátoktól Al-Dunáig
Ezer éve lakozunk,
Védőbástyád voltunk Néked,
Nevedben hadakoztunk.
Érdemlünk-e szebb jövőt?
Magasságból ítéld meg,
Üdvösség lesz majd számunkra
Ezen áldó ítélet!

(A szerző mezkövesdi nyugdíjas pedagógus, pártfogó)



A németek úgy tartják: a szeptem-
ber az ősz májusa. Olyan hasonlat ez, 
mint a telihold és a holdtölte azono-
sítása. Látszólag egyformák, mégis 
egészen mások. Májusban szaporod-
nak, szeptemberben viszont lassan el-
fogynak a kék virágok. S ha nincs kék virág, mivel üzenjünk 
egymásnak? Egyáltalán üzenjünk-e még? Mert amíg a má-
jus lobbant, a szeptember már inkább hervaszt…

… s őszi melankólia keríti hatalmába az embert. Mind 
eközben azt látja, hogy ökörnyál úszik el a tó felett, s a szél – 
mint vásott kölykök a karikát – a platán leveleit kergeti a vá-
ros útjain. Már ne igazán bír vele az öreg Nap, bánatos, be-
teg tekintetéből régen kiveszett a tekintély és a parancsszó 
ereje. S ha már a Nap sem képes rendet tenni a természet-
ben, akkor…

Mivé lesz itt minden? – kérdezi a kétségbeesés. Lelassul-
nak a mozdulatok, mint legyek az ablakpárkányon. Bé-
nul a tettrekészség, a kedvét veszti az optimizmus. A hit is 
egy fa repedéseibe bújt be, s a lélek mostanra teljesen el-
árvult. Ma ugyan még csak esténként didereg, s álmodik 
rőzsetüzekről, ám holnap, holnapután ki védi meg majd 
a reményt a fagyhaláltól? Egyáltalán marad-e ereje, ked-
ve legalább még álmodozni? Hisz legkegyetlenebb hideg 
a magány…

Össze kéne bújni, s kölcsönadni egymás melegét! Akkor 
talán még megmarad a katángkék remény szikrája, s ha is-
mét jő az idő, akad, ami képes lesz lángra lobbantani az új 
kikeletet.

*
Mezőkövesden évekkel ezelőtt lá-

tott egy fejkendős falusi nénit a máso-
dik vagy harmadik emeleten, kint az 
erkélyen állva. Mindig egyedül áll ott 
a levegőbe emelt két négyzetméteren, 

mozdulatlanul, akár egy fekete kopjafa a szatmárcsekei te-
metőben. Ráadásul neki a távolból úgy tűnt, hogy a néni 
arca olyan szomorú volt, akár a temető. Rab madár, kalit-
kába zárva – gondolta ő minden egyes alkalommal onnan 
lentről, a ház előtt elvezető aszfaltos útról, s közben elkép-
zelte a néni fehér falú, tornácos, muskátlis ablakú házát va-
lahol Dél-Borsodban, Borsodgeszten vagy Cserépváralján, 
ami időközben az enyészet martalékává vált, vagy jobb 
esetben új tulajdonosok komfortosították hétvégi háznak.

A néni már nagyon régen eltűnt onnan az erkélyről. Visz-
szament oda, ahonnan jött? Vagy elindult oda, ahová min-
denki elindul egyszer? Nem tudja. Csak azt vette észre, hogy 
hiányzik neki. Milyen furcsa! Azt a „természetellenességet” 
egy idő után éppúgy a városhoz tartozónak érezte, mint 
mondjuk az egykori dohánybeváltót. Azóta is – ha arra jár – 
megkülönböztetett figyelemmel tekint arra a házra. Tekin-
tetét újra és újra végighordozza az ablakok, erkélyek során. 
A nénit keresi vagy valami mást? Ez az ő örök titka marad. 
Az erkély – az az erkély! – mindenesetre régóta üres. Szerin-
tem, érzi ő, hogy már az is marad, s mégis… az az erkély szá-
mára azóta, a remény szimbóluma. A reményé, mely – akár 
a kenyér és a bor a testet – a lelket táplálja.

Úgy is mondhatnánk: az élet a reményből él.

Daruszögi H. Imre

Katángkék


