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Az idegen

Cserépfaluban, 2000-ben épült a fotónkon látható Millenniumi-kilátó, amelynek formája egy kaptárkőre emlékeztet, s
az ablakok képezik a fülkéket.
Az alkotás Csete György (1937–2016) Kossuth-díjas építész
tervezői munkásságát dicséri. A dácittufa tömbökből épült
kilátóba beillesztett régi faragott kövekkel az egykori cserépi kőfaragóknak is emléket állítottak.

A helybéli büszkén sorolja az idegennek:
– Nálunk minden meg van, ami a
városi léthez szükséges. Talál gyönyörű termálfürdőt, nemzetközi követelményeknek megfelelő
sportcentrumot, modern, építészetileg egyedi templomokat, irigylésre méltó kertvárost, szebbnélszebb parkokat, a városközpontnak
eleganciát adó dísztavat. Büszkélkedhetünk jól prosperáló ipari üzemekkel, jó színvonalú iskolákkal, jól
felszerelt művelődési központtal,
saját televízióval, újsággal… Soroljam még?
Az idegen mindezeket hallva elismerően bólogat, ám az arca mégis
azt tükrözi, hiányérzete van.
Észreveszi ezt a helybéli is, meg is
hökken, és sértődötten megkérdezi:
– Csak azt ne mondja, hogy mindez kevés!
– Dehogy mondom! Sőt, megemelem a kalapomat a hallottak és
látottak előtt.
– A tekintetében mégis azt látom, hiányol, következésképp keres valamit.
– Ez igaz – feleli az idegen. – Valamit még tényleg keresek. Valamit,
ami nagyon fontos.
– És mi lenne az? – firtatja a helybéli. – Kérdezzen csak nyugodtan,
én majd megmutatom magának!
Az idegen kétkedő mosollyal
néz a helybéli szemébe, és furcsán
kérdez:
– Mondja, ebben a nagy gazdagságban, hol találom meg a város lelkét?

Kitüntetettjeink

Dr. Pázmándy László

Színészdal
Kovács István színművésznek,
Bogács díszpolgárának
Peregnek a filmek az emlékek falán,
Jókai, Gárdonyi hőseit látom.
A történelmi idők minden színpadán,
Egy szép férfiarc tűnik fel a vásznon.
A nézők szívébe letette névjegyét,
Ám az Úr ajándéka olykor átok.
Siker és irigység kíséri életét,
Mert hordoz egy elérhetetlen álmot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011-ben alapította a Rákóczi-lánc kitüntetést. Idén Hajdu
Ráfis János, a róla elnevezett mezőkövesdi Mezőgazdasági Gépmúzeum alapítója, lapunk állandó
munkatársa kapta meg az elismerést Török Dezsőtől, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnökétől, valamint dr. Kovács János megyei főjegyzőtől.

Állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át Rétvári Bence,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára Budapesten,
az augusztus 20-ai nemzeti ünnep
alkalmából.
Kimagasló tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Dr. Árvai
Judit poroszlói háziorvos, a község volt alpolgármestere, lapunk
állandó szerzője.

Mindkét munkatársunknak szívből gratulálunk!

Kárpáthy Zoltán, alias Kovács István
Bogács díszpolgára lett

A szépség törékeny, a magány járja át,
De fénylik a rút lét gyűlöletében,
És mindig lebontja a sötét éjszakát,
A művészet lángoló jelmezében.
Az élő legenda, jó Várkonyi Zoltán,
Tudta ezt jól, mint tanár és rendező.
A művészet méltóság, ünnep és oltár,
Lehajtott fejeket égre emelő.
Híres osztályában volt tizenkét társa:
Tahi-Tóth, Konrád, Kránitz, Káldi, Huszti,
Voith Ági, Csernák, Dőry, Vajda Márta,
Újréti, Szakács Eszter és Iglódi.
Nagy nevek ők, kiket a néző nem feled,
A színészet egén álló csillagok.
Királyok, csavargók, polgárok, hercegek,
Hősök, árulók, bohócok, koldusok.
Kupáitokból néha én is ihattam,
Régen volt, oldott időknek éjjelén.
Balga bánatom is mindig belesírtam,
Mikor végleg kialudt a gyertyafény.
Elkésett vágyak mámorában hallgattam,
Míg szálltak a szavak és dalaitok,
Mikor elfáradtatok szerepben, dalban
Újra borral töltöttem kupáitok.
Hajnalban vállamra ráterítettétek,
A teátristák vándor-köpönyegét.
A vaksi sors ösvényén segítettétek
Az eltévedt utazóknak életét.
Magyar színészek, ti bohém igazmondók,
Szép szavaitok fülünkben zenélnek.
Az elvesztett álmainkat visszahozók,
Vitorlásai vagytok a reménynek.

Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünk alkalmából, Bogács község önkormányzata, Bogács Díszpolgára címet adományozta Kovács István színművésznek, a Bogácsi Szent Márton Borlovagrend tagjának, aki két évtizede aktív szereplője Bogács kulturális életének. A kitüntetést Csendesné Farkas Edit
polgármester nyújotta át a népszerű művésznek.
(Fotó: Jankó Gergely)
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Büszkék vagyunk terád Kovács István lovag,
Bükkalja kultúráját szolgálod rég.
Víg Bogács község díszpolgárává fogad,
A művészeteddel hirdesd jó hírét!
Mert a mi világunk, magányt terjeszt, riaszt.
Kell, hogy ragyogjon szívünkben a szépség.
Bár létünk reménytelen, a művészet vigasz,
Mint a napnak fénye, legnagyobb érték.

Borvidékem, segítsünk rajtad?
Mi a baj, Borvidékem? – tette fel a kitűnő kérdést Nyulasi Gábriel, Az ihatóbb Magyarországért mozgalom vezetője a Bükki Borvidékre szervezett bemutatkozó túránk utáni sajtóelemzésében. Történt ugyanis, hogy sikeresen megalakítottunk egy mozgalmat – név szerint a Szövetség a Bükki Borvidékért nevűt – és elképzeléseinkről, valamint az eddig történtekről,
egy egész napos borvidéki túra keretein belül igyekeztünk tájékoztatni a szőlős-boros szaksajtó munkatársait. Számunkra is elképesztő pozitív érzelmekkel érkeztek a résztvevők, akik kilencen,
egész nap jegyzetelve, fotózva, kérdezve szívták magukba a bükki információkat és rögzítették az aktuális állapotokat. Bejárták már a fél világot, látták,
amit szőlő és borimádó ember láthat
ezen a bolygón, mégis izgatottak voltak az elhanyagolt területek, a leharcolt
dűlők, az útjukat kereső borok ellenére is. Valószínűleg érzik és tudják, értő
kezekben valami nagy dolog is születhetne ezen a vidéken. Mi pedig hárman – két főszervező-társammal, Borbély Roland és Sándor Zsolt borászokkal –, hol pironkodva a borvidék aktuális állapotain, hol büszkén az adottságainkat ecsetelve és a borainkat bemutatva, tartottuk bennük az érdeklődést
a közösen eltöltött nap alatt.
Borvidékem, segítsünk rajtad? – tehettük volna fel mi is a kérdést néhány
hónappal korábban, mikor a mozgalom szervezése elindult. Néhány közös miskolci boros megjelenésünk alkalmával, egymás nedüinek a megismerése mellett, hamar egy hullámhosszra kerültünk. Ráeszméltünk, így
a negyvenes éveink elején, hogy ha
tetszik, ha nem, lassan mi vagyunk a
borvidék. Ha az előttünk járó generációk aktív tagjai lendületesen, agilisan
építenének borvidéket (ahogy azt néhány más helyen megteszik), küzdenének a közös ügyek jobbra fordulásáért, valószínűleg nem szánjuk el magunkat. De képletesen körbenéztünk
és nem láttunk senkit. Nincs stratégia, nincs terv, vagy terv-kezdemény
a borvidék hanyatlásának megállítására. Nincs lelkesedés, elfogyott a maradék önbecsülés. Lehet, hogy ezt már
nem lehet megállítani?

Mi lesz veled, Bükkalja?
Vannak mennyiségi szőlőtermesztőink, voltak mennyiségi szőlőintegrátoraink (az utolsó nagyot a héten vette
meg egy nyolcszor akkora a Bükkön kívülről), van néhány lédig boros szereplőnk és temérdek mennyiségű szőlő,
ami elhagyva a Bükköt más borvidékek
pincéiben válik borrá vagy pezsgővé. A
temérdek lassan túlzás: 70-es években
egykor 4 ezer hektáros borvidéken, ma
már 900 hektár sem terem. Kiírhatnánk
egy táblára: Bükki Szőlővidék. A Borvidéket áthúzhatjuk, bor úgyse nagyon
készül. Legalább nem zavarnánk össze
magunkat ennyire. Egyébiránt ezt a képet látta volna bárki, ha végignéz e tájon 20, 40 vagy 60 évvel ezelőtt is. 1970
körül politikailag logikusnak tűnt, hogy
Eger és Tokaj között mi, itt a Bükkben
ne fejlesszünk borvidéket. Nem is fejlesztettünk: szomszédjainkkal ellentétben nincs és nem is volt szőlész-borász
felsőoktatásunk, kutatóintézetünk, állami feldolgozónk! A vicc kedvéért
azért megnéznék egy-két nagyhangú
mai borvidéket, hogy ezek nélkül mégis hol tartanának?
A negatív változások aztán a rendszerváltással gyorsultak fel, kiesett az
addig stabil szovjet és egri felvevőpiac.
Nincs több orosz pezsgő-alapbor kivitel, nincs többé Egervin. A kiesett felvásárlók helyét ugyan újak töltötték be, de
a 90-es években már látható volt: ez az

irány nem vezet sehova. Normális borvidéken nem alapanyagot gyártanak,
hanem készterméket! A kivágási támogatások, a Kunságra telepített több ezer
hektár Bianca-ültetvény nem javított a
helyzeten. A Bükk pedig eközben – egy
öreg traktor megbízható zakatolásával
- csak ontotta magából tovább a men�nyiségi szőlőtermesztés alacsony minőségű, olcsón eladható alapanyagát. Vezetőink pedig csak kvaterkáztak az átlaghozamok felett, morgolódtak a műtrágya-árak változásain és töltöttek egy
újabb savanykás kisfröccsöt.
Hogyan segítsünk, kedves Borvidékem? A válasz egyszerű: gyorsan és hatékonyan. Ha itt szeretnénk élni és dolgozni, szőlőből bort készíteni, ahogy
tették azt őseink, meg kell mentenünk
a beteget. De nekünk már nincs újabb
30 évünk savanykás kisfröccsökre. Három szőlőmunkás asszonyom van: 67,
72 és 76 évesek. A néptelenedő falvak,
a magukra hagyott pincék és szőlőültetvények, az egykori teraszok maradványai mutatják, hogy a tömegtermelés zászlaja alatt nem vár megváltás senkire. A fiatal generációktól
nem várhatjuk, hogy ilyen körülmények között apáik nyomdokaiba lépjenek. A Kárpát-medence és ezen belül
a Bükk térsége számos titkot, borászati
múltja rengeteg elfeledett értéket rejt.
(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)
Ezek felkutatása és feltámasztása
mind a múlt, mind a jövő generációi felé
tett alapvető kötelességünk. A borvidékünkön élő emberek, így az itt dolgozó borászok között is számos akad, akiknek a felmenői már évszázadok óta foglalkoznak szőlővel és készítenek is bort
ezen a vidéken. A Bükki Borvidék pincekultúrája, a maga több ezer pincéjével figyelmezteti a jelen kort arra, hogy
őseink háborúk és szegénység közepette sem adták fel a reményt és nem
hagyták a szőlő és borkultúra eltűnését. Figyelmeztet rá, hogy a térség földrajzi és klimatikus adottságai olyan értékek, amelyek nemcsak a Kárpát-medencében, de nemzetközileg is figyelemre méltóak. A Bükk-hegység figyelmeztető védősáncként állja útját az
észak-nyugati viharoknak, így az előte-

rében húzódó termőhelyek zömmel 200
méter feletti magasságban, többnyire vulkanikus altalajon és délies kitettséggel a hegység védettségében várják, hogy kellő szakértelemmel és alázattal kiemelkedő és egyedi borokat készítsünk róluk.
Borvidékem, hagyd, hogy segítsünk rajtad! A megalakult Szövetségben eddig
14 – döntően fiatal generációs - szőlővel
és borral kapcsolatot ápoló bükki szereplő kapott helyet. Első feladataink között
ajánlást kívánunk megfogalmazni a
borvidék termékleírásának módosítására, részletesen fel kívánjuk térképezni dűlőinket és hosszú távú fajtakísérletek szakmailag megalapozott előkészítését kezdjük meg. Hogy majd a minket követő generáció kezében ne csak
szakóca legyen, mint a miénkben. Egy
kidolgozott feladatot egy újabb követ
majd, tennivaló akad bőven. Kialakítot-

tunk egy kétszintű eredet- és értékvédelmi rendszert, mely önkéntes alapon
szabályozza és ellenőrzi a rendszerbe
belépők szőlőtermesztését és borkészítését. A borvidéki palackozott csúcsborok a Terroir Bükk, a mindennapok minőségi palackozott borai a Classic Bükk
feltételrendszer eredményeként születhetnek meg. Mindkét szint első borai
2019 év végére várhatóak.
Hogy zárásul újra Nyulasit idézzem:
„A 48 éves Bükki Borvidék sincs jó állapotban…” Nincs, de kemény fából faragták. Ő nem holmi tucat borvidékecske. És még bírja magát a beteg, még időben kaptuk el. Ha látja, hogy sokan és
őszintén kívánják a felépülését, meg fog
gyógyulni. Mert meg kell gyógyulnia!
Ugye így lesz, Borvidékem?
Hajdu Roland
(A szerző szőlész-borász mérnök)

Gépésztalálkozó Kövesden

Huszadik alkalommal rendezték meg szeptember elsején Mezőkövesden az Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozót,
amelynek központi helyszíne ezúttal is a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum volt. A látványos gépfelvonulással
egybekötött szakmai rendezvény sok érdeklődőt vonzott az ország minden részéről. 		
(Fotók: dr. Szedresi István)
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Borban gondolkodnak
Megalakult a Szövetség a Bükki borvidékért

Vannak olyan borvidékeink, ahol
mintha másként sütött volna a nap az
elmúlt évtizedekben. Nem bukkantak fel onnan borok a vinotékákban,
nem épült be a nevük a köztudatba.
A Bükk, mint borvidék vitathatatlanul ilyen. Lehet szebb a jövő?
Ennek számos oka van, kezdve azzal, hogy a Bükk-hegység déli lejtőin két borvidék osztozik, a Bükki és az
Egri. A kettő közötti határ tisztán politikai megfontolásokból születhetett
meg, hiszen sem ökológiai, sem talajtani, sem egyéb eltérések nem indokolják. Itt álljunk is meg egy pillanatra. Bizony, Felsőtárkány, Noszvaj,
Szomolya és Novaj szőlői az Egri borvidéken nem csupán közvetlenül
szomszédosak Bükkzsérc, Cserépfalu, Bogács és Mezőkövesd szőlőivel,
de a hegység ezen lankáin semmi különbség nincs az Egri és a Bükki borvidék területei között. Kivéve persze a
határ miatti elnevezést. Az a helyzet,
hogy ma már nem csak a rossznyelvek beszélik, hogy a kommunizmusban a Bükki borvidék az egri borok
hátországaként funkcionált, innen
származott sok egri bor alapanyaga, illetve bizonyos esetekben a Törley pezsgőké is. Vagyis a szakpolitikusok szőlőben gondolkodtak, alapanyag termelő vidékként tekintettek
a területre.
A második probléma szorosan kapcsolódik az elsőhöz. A borvidék szőlőtulajdonosainak többsége ma is
a gyümölcsöt értékesíti, így nem áll
érdekében szinte semmi, ami segíthetné a minőségi bor előállításában
gondolkodó maroknyi borászt, akiknek elemi érdeke lenne a borvidék
nevének ismertté tétele, arculatának felépítése, ezzel párhuzamosan
a termelhető fajták körének szűkítése és a szőlőtermesztés szigorúbb
szabályozása. Egyelőre még az előbbiek vannak többségben, nem is csoda, hogy a Bükki borvidéken nem kerültek be a dűlők a termékleírásba. Ez
nem azt jelenti, hogy nincsenek! Csupán annyit, hogy jelenleg nincsen hivatalos szabályozás mögöttük, így a
borászok mintegy fantázianévként
használják a dűlőneveket. Hiába szár-

Sándor Zsolt, Hajdu Roland és Borbély Roland a Pittyén-dűlőben
mazik a szőlő az adott dűlőből, a dűlőnév hivatalosan még nem létezik. Abszurd, nem igaz?
A harmadik probléma meglátásom
szerint a borvidék hatalmas területe
és az egymástól független és egymáshoz nehezen is kapcsolható részeinek
széttagoltsága. Vajon mennyiben kapcsolódik az edelényi Császta-hegy, a
megyaszói és a szikszói szőlőhegyek a
Bükk déli lejtőihez? Számomra még az
is kérdéses, hogy a Bükk keleti oldala,
vagyis a Miskolc, Mályi, Nyékládháza,
Emőd településekhez tartozó szőlők
összekapcsolhatóak-e az egri vidék
adottságaira hajazó területekkel. Ráadásul ott van még a Kaszonyi-hegy, az
ukrán határon fekvő romvulkán, ami riolitos alapkőzetével, magányosan kiemelkedve az Alföldből egy második
Somló lehetne! Hihetetlen, de ez is a
Bükki borvidék!
Ráadásul a számok is elképesztőek!
A szőlőkataszterbe tartozó területek
17.700 hektáron terülnek el, amiből
15.400 ha első osztályú! Most pedig
a sokk, ma nagyjából 900 hektáron
van egyáltalán szőlő, amiből a borászok szerint kb. 450-500 hektáron fo-

lyik minőségi szőlőtermesztés. Ez kevesebb mint a borvidék területeinek a
3 százaléka!

Közelmúlt, jelen, jövő
Majdnem tíz év telt el azóta, hogy bejártam a borvidéket. A Borigóban 2009
tavaszán címlapsztoriként foglalkoztunk a Bükki borvidékkel, meglátogattunk majd húsz termelőt, interjúkat készítettünk, én pedig beleástam magam
a borvidék múltjába, történeteibe.
Egy évre rá, 2010 tavaszán újra végigjártam a termelőket, újakat is felfedeztem, mindenhol mindent megkóstoltam és hatalmas hordóminta riportban
számoltam be a tapasztalataimról, miközben a Bükki Borút Egyesület ezekre a cikksorozatokra építve létrehozta
honlapját, rajta az általam javasolt túraleírásokkal, borleírásokkal, a Borigós
pinceismertetőkkel, interjúrészletekkel.
Optimista voltam, mert bár a borászok
mondtak furcsákat, majd minden pincében volt legalább egy jó bor. Azt hittem
a kezdő lökést megadtuk, innen már
menni fog. Nagyobbat nem is tévedhettem volna.
(Folytatás a 6. oldalon)
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(Folytatás az 5. oldalról)
Az akkori nevek és arcok ma sincsenek jelen a hazai boréletben, nem találkozni velük borfesztiválokon, nem kóstolhatjuk a boraikat neves éttermekben.
Az akkor elkészített honlap tetszhalott állapotban van, soha nem frissítették. Viszont 2013 tájékán hirtelen két új
név bukkant fel a borvidékről, méghozzá rögtön a legfelkapottabb helyeken,
ismert kereskedőknél, jó bisztrókban és
éttermekben. Borbély Roland (Gallay
Pince) és Sándor Zsolt gyorsan meghódították a főváros borkedvelőit és pillanatok alatt visszahelyezték a térképre
a Bükki borvidéket. Igen ám, de annak
nem az Egerhez közel eső oldalát, amitől mindenki az áttörést várta, hanem
a keleti végét, Miskolc és Nyékládháza
szőlőit, a rossz hírű avasi pincesort és a
Pittyén-dűlőt, ráadásul mindezt olyan
szőlőfajtákkal, mint a cserszegi fűszeres, a zenit és a zweigelt. Aki arra számított, hogy általuk a gittegyletté silányult
Bükki Borút Egyesület is új erőre kap, annak újra csalódni kellett. A két ifjú titán
borai a legmagasabb minőséget képviselték, ötletes marketingjük pedig elérte a kívánt hatást, de a borvidék prominensei továbbra sem álltak melléjük,
holott a lehetőségük meg lett volna rá!
Így jutottunk el 2018-ig, a mostani eseményekhez.

Levelet hozott a Google
Az általam is jól ismert Zsolt és Roland mellett egy harmadik név - egyben egy második Roland - invitáltak a
Bükkbe, megünnepelni a Szövetség a
Bükki borvidékért nevű formáció létrejöttét és megkóstolni a boraikat. Ha
még nem derült ki az eddigiekből, a
Bükk 2009 óta a szívügyem, igaz inkább fájdalmasan semmint örömtelien, így hát azonnal igent mondtam és
nagyon nem bántam meg! Hajdu Rolandról gyorsan kiderült, hogy a boraival már jelen van egy-két általam is ismert vinotékában, ráadásul a szomorúan megénekelt 2009-es cikksorozat
egyik szereplőjének a fia, így mégis történt-történik valami és talán mégsem
volt teljesen eredménytelen mindaz,
amiben nekem is volt némi szerepem
majd tíz évvel ezelőtt. Másfelől így felbukkant a Bükk déli része is a csapatban, hiszen Hajdu Roland szőlői Mezőkövesdhez és Bogácshoz tartoznak. De
túl a saját kis örömömön további meglepetések is vártak ránk…
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Akadnak már biztató jelek
Nyékládházáról például kiderült,
hogy akár Zenit-land néven is ismerhetnénk, hiszen a Pittyén-dűlőben
több mint 50 ha található ebből a fajtából! Ráadásul a bemutatkozó kis
kóstolón csak zeniteket kóstoltunk,
rögtön hatot! Ezzel egyből életem legrészletesebb zenit-kóstolójává lépett
elő az esemény, ráadásul a hat bor
öt pincészettől érkezett, így rögtön
újabb neveket kellett feljegyeznem
a noteszomba. Később, már az avasi
pincesoron sétálva az is kiderült, hogy
a szövetség 14 tagú, önkéntes alapon
szerveződő, bürokráciamentes, vagyis
nem hivatalos intézmény, melynek
legfontosabb teendője a tagok segítése a bürokrácia útvesztőjében, továbbá a szőlőművelésben és a pincemunkákban, hogy mindannyian jó minőségű palackozott bükki borokkal lehessenek jelen a piacon már a következő évtől. Megalkották a Classic és
Terroir Bükk kategóriákat, hogy közelítsék egymáshoz a résztvevő gazdákat, azoknak a borait és ezzel elősegítsék az egységesebb borvidéki kép kialakulását a fogyasztókban. A jövőben
a fajtaszortiment szűkítésén, a borvidék megítélésének javításán és a frissebb, ötletesebb borvidéki kommunikáción is dolgoznak, de ami a legfontosabb, pusztán a létükkel, a tenni akarásukkal talán az utolsó pillanatban mentik meg a Bükki borvidéket a
számunkra.
Végezetül álljon itt egy kis összefoglaló néhány borról és borászatról, akiktől volt szerencsém kóstolni az eseményen:

Sándor Zsoltot talán nem kell bemutatni, a hazai organikus borkészítés mosolygó apostola, a cserszegi fűszeres virtuóza, aki Sanfran Szikszó borával a hazai bornévadás nagykönyvébe is örökre beírta magát. Ezúttal a
kétszer 450 nevű 2013-as zweigeltjét
emelném ki, ami pár éve még nyersnek tűnt, mostanra azonban légies
szerkezetével, dzsúzos gyümölcsösségével és vibráló savaival végérvényesen meggyőzött a bükki borok érlelhetőségéről. Bár Hajdu Roland mezőkövesdi borai az ország legjobb dűlőnevéért is versenyben vannak (Dollár-hegy) ezúttal a Cserépfalura utaló
Cherép Chardonnay 2016 fogott meg
krémes struktúrájával, elegáns savaival
és a gyümölcsök mellett meghúzódó
hűvös-mentás ízjeggyel. A Bűdi borház és szőlőbirtok tizenhatos zenitje
a feleségem kedvence lenne, rendkívül
jól iható tétel, amit némi maradékcukor
is kerekít, míg a Roszkos szőlőbirtok
és pincészet 2017-es cserépfalui traminije a klasszikus rózsás, narancshéjas, teás jegyekker operál.
Sajnos a Palmetta pincészet tizenötös Bükki Cuvée-jébe némi reszelt almás jegy is becsúszott, de a
K.T. kézműves pince zenitje 2016-ból
mindenért kárpótolt. A nyékládházi
temőhelyről származó borban még
hatalmas potenciál van, a hordófűszerek intenzívek, de mellette szép
érett gyümölcsösség jellemzi. A végére hagytam a Gallay kézműves pince
2015-ös fehérburgundiját. A bor, ami
a borvidéki borversenyen egy bronzéremre volt jó, a bor amire adtam már
vakon 92 pontot (!!), a bor ami most is
meggyőzött arról, hogy az a borvidék,
ahol ilyen elegancia, ilyen egyensúly
jelenik meg a borokban, kiegészülve
azzal a borászati tudással, ami jelen
esetben a hordóhasználatban mutatkozik meg, sikerre van ítélve. Nem engedhetjük el a kezüket, sőt, most kell
csak megfogni igazán!
A Pécsi Borozó a fentiek szellemében
a decemberben megjelenő, 2018 téli
lapszámában hosszabban beszámol
a Bükki borvidék aktuális helyzetéről,
bemutatja a termelőket és a termőhelyeket, no meg az új bükki borokat!
Ercsey Dániel
borszakíró
(A Pécsi Borozó című internetes
portálon megjelent írást a szerző
engedélyével közöljük.)

Irónikus születésnapi torta
A (szerintem) hetvenkilenc és féléves Kövesdi Könyves Kálmán király,
alias Laboda Kálmán köszöntése
Minap, nagyon furcsát, sőt – pontosabb úgy fogalmaznom –, zavarosat
álmodtam. A kiváltó okokat illetően –
így utólag konstatálva a történeteket –
egyes egyedül a töltött káposzta jöhet
szóba. Másra nem is tudok gondolni.
Este, kilenc órakor, három, méretes
gombóc töltött káposztát – élvezettel!
– elfogyasztani, szinte egyenlő az öngyilkossággal. Pláne az én koromban!
Áldhatom a sorsot, hogy „vétkemért”
csupán egy kusza, össze-vissza álommal büntetett.
De ha már szóba hoztam, elmesélem
Önöknek, mi is volt az az „édes álom”,
mely pillangó képében meggyötört.
Azt álmodtam azon a töltött káposzta zabálós éjszakán, hogy június vége
van (illetve már így utólag felidézve
csak volt), elviselhetetlen kánikula, s én
ott ültem a mezőkövesdi autóbusz-pályaudvar egyik kültéri padján. Miközben a bogácsi busz indulására vártam,
unaloműzésképp a pályaudvar aszfaltjában itt-ott fellelhető kátyúkat számolgattam. Mindeközben el is csodálkoztam, hogy közvetlenül az új „közigazgatási palota” szomszédságában, miért
vannak, miért lehetnek kátyúk, s hogy
ezeket csak az én, már szürkehályogra is
operált szemem veszi csupán észre?
Arra a következtetésre jutottam,
hogy ezeket tudatosan – városrendezési és -szépítési szempontból – hagyhatták meg, s előbb vagy utóbb ezekbe
majd muskátlit vagy büdöskét fognak
ültetni, oldva ezzel a tiszta beton-aszfalt térség szürkeségét, monotóniáját.
Lám, az egyik kátyúban észre is vettem a növényvilág életjelét, ugyanis egy szíki laboda kókadozott benne,
s ha költő lennék (hál’ istennek ilyen
sorscsapás nem ért) azon nyomban
dalra is fakadnék, s egy versikében fogalmaznám meg a látványt emigyen:
„Sárgul már a Laboda,
Csehül van Cseh Karcsi,
Pázmándy is kókadozik,
Elkerülik már a Rozik.”
Gagyi vers, tudom, lépjünk is tovább!
Apropó… LABODA! Tudják Önök, hogy
a minket körülölelő flórában hányféle,

laboda névre hallgató növény létezik?
Van fényes laboda, nagylevelű, aztán tatár, kerti, sziki és óriás laboda is. Sőt, a
legóriásibb, a Kálmán laboda, alias Laboda Kálmán! Őt az előbbiekhez csupán a névazonosság kapcsolja, egyébként mindtől felsőbbrendűbb, ugyanis mondhatnám: egyedibb. A labodák
príma primisszímája! Egyetlen példány,
megismételhetetlen! Ez utóbbi gondolatot korábban egy Kosztolányi Dezső
nevezetű költő már kivette a számból.
Szóval, tűnődgettem ott a kövesdi
buszpályaudvaron a kátyúkon és a sárguló labodán, s már-már majdnem elbóbiskoltam – pedig aznap még nem ittam
semmit –, amikor egyszer csak egészen
váratlanul – mintegy méhcsípésként –
annak a másik Labodának, a Kálmánnak
a váratlan megjelenése ébresztett fel.
Hogy mikor és hogyan került a látómezőmbe, nem tudom, de egyszer csak ott
volt, a semmiből megjelent.
Tőlem úgy jó ötven méterre állt, de
nem vett észre. Állt, mint egy bronzból
kiöntött szobor. Ő, Mezőkövesd híres
fia, aki éppúgy hozzátartozik a kócos
város képéhez, mint korábban mondjuk a dohánybeváltó épületei vagy a
„lapátgyár”. Fejéről ezúttal sem hiányzott elmaradhatatlan kalapja, s két karjával pedig a kalapjánál is elmaradhatatlanabb biciklijére támaszkodott.
Ott áll mereven, s tekintete a mes�szeségbe révedt. Egészen pontosan a

híres „kulturális intézmény”, a Ganesz
névre hallgató ivó felé fókuszált. Abban a pillanatban kísértetiesen olyan
volt, mint Kutuzov tábornok a borogyinói síkon, amint Napoleon seregének
hadrendbe állítását fürkészte.
Hirtelen egy mama – az ő kisfiával –
haladtak el mellette. A gyermek váratlanul megtorpant, s hőkölve bámulta a
mellette mereven álló óriást. Ilyen ember ő még nem látott! Ám ámulata Kálmánt hidegen hagyta, ügyet sem vetett a száját tátva felejtő gyerekre. Gondolatai máshol, egészen más dimenziókban járhattak. Talán egy Mari nevű
hölgyre gondolt, kit egykor verssel
is megtisztelt. „Ment és apró… között
őrölte az időt.”
(A kipontozott rész tulajdonképpen a
vers lényege, de mégsem merem itt és
most a nagy nyilvánosság előtt leírni,
gondolva arra, hogy e lapot néhány szigorú erkölcsű matyó is olvassa, olyan, aki
még a csütörtök szót sem meri kimondani a szó utolsó szótagának pajzán jelentése miatt, s helyette inkább csütörizé-t
repdes halkan, szemlesütve.)
Ám lehet, hogy Kálmán eszében Karcsi járt. Z. Karcsi, az egykori főnöke, akivel egyszer Vattán vagy Kácson még a
jércéket is kergették a tyúkólban, mert
mindketten vallották, hogy a szellemi
táplálék mellé (ezt Kálmán Örök vőlegény című verseskötete jelentette számukra), szükség van testi táplálékra is.
S esetükben az – mármint a testi táplálék – egyet jelentett a paprikás csirkével, melyhez a nokedlit – a jóllakás érdekében – mindig kanállal, nagyokat
nyelve juttatták a gyomorba.
Jómagam Kálmán tekintetéből – tőle
úgy ötven méterre lévén – azt véltem
kivenni, hogy gondolatai a Ganesz körül jártak, hol korábban oly gyakran filozófiai szemináriumokat, hitvitákat
és népművelő kurzusokat – nevezhetném ezeket hegyi beszédnek is – tartott a helyi Alkesz Kör kulturára, valamint borra, sörre, pálinkára szomjazó
hallgatóságának.
(Folytatás a 8. oldalon)
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(Folytatás a 7. oldalról)
Egy ilyen előadásnak egyszer – igaz,
teljesen véletlenül – magam is tanúja
lehettem. A Kati pékség és a piac közötti úton bandukolva – kezemben egy
szatyornyi tepertős pogácsával – Kálmán barátom hangját véltem hallani
a kultúra imént említett templomának
nyitott ablakain át. Óvatosan belesve
az egyik nyílászárón, meg is pillantottam Kálmánt, kit, mint ama nevezetes
utolsó vacsorán Jézust, őt is hasonló
mód vették körül „tanítványai”, a nem
csak a szeszre, hanem a jó és igaz igére
is szomjazó lelki szegények. Ajkáról szó
szerint itták a szót! No jó, közben-közben néha a féldecit is.
Kálmán akkor éppen arról elmélkedett, hogy ő bizton tudja, lesz feltámadás. Sőt, azt is határozottan állította, hogy akkor hirtelen minden temetőben nagy tumultus támad, s a feltámadottak nagy-nagy igyekezetükben
egymást fogják taposni. „Épp ezért
– mondotta nagy nyomatékkal – azt

„Minden felnőtt gyermek volt egyszer,
csak nem mindenki emlékszik rá.”
(Antoine de Saint-Exupéry)
tanácsolom nektek, kedve
testvéreim, hogy úgy végrendelkezzetek: ha meghaltok közvetlenül a temetőkapu mellé temessenek
el titeket.”
S mindezeket – kezében egy pohár cserszegi
fűszeressel – oly méltósággal, – úgy is mondhatnám – teátrális intelligenciával mesélte és magyarázta, mint ahogyan Liszt
Ferenc zongorázott vagy
Dobó István kaszabolta a
törököket.

Jelképe a városnak, mint egykor a dohánybeváltó,
vagy a „lapátgyár”
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Visszatérve az álombéli kisfiúra, aki anyja ráncigálásra kénytelen volt abbahagyni a szoborként
megmeredt, fölé magasodó biciklis Laboda Kálmán bámulását. Ám még
mielőtt követte volna a
mamát, egy szó elhagyta
ajakát, ámulatának nyomatékosan is hitelt adva.
Annyit mondott csak: király, ami a mai fiatalok
szóhasználatában a legnagyobb elismerés kifejezője.

S akkor, ezt a szót meghallva: király, megvilágosodtam, s elkezdett az
agyam járni. Lám, erre is képes a töltött
káposzta!
Király – s eszembe jutott rögvest
Kálmán királyunk. Az a bizonyos könyves, tudós királyunk: Könyves Kálmán.
S arra gondoltam, a mi Kálmusunk
is „könyves”, hisz időtlen idők óta a
Kövesdi Tékában (érts: könyvtár) dolgozott, mi több verses könyvek hirdetik, hogy „poeta doctus”, akkor miért ne
nevezhetném én ezután Őt Könyves
Kálmánnak, méghozzá Kövesdi Könyves Kálmánnak.
Ezzel a névvel ruházom fel én Őt
iziben! Kövesdi Könyves Kálmán Király
lesz a művészneved mától Kálmus von
Laboda!
Felruháztam én őt máskor is kitüntető címmel! Mivel a kövesdi nagy költőtriászt, az egymást szinte testvérként szerető (bár ebben igazán nem
vagyok biztos) három rímfaragót: Labodát, Pázmándyt, Cseh Karcsit e szűkebb pátriában még semmilyen kitüntetésre nem tartották érdemesnek az
arra illetékesek, adtam én kitüntetést
Kálmusnak.
Hogyne adtam volna! Rajtam az
ilyesmi soha nem múlik, már csak azért
sem, mert egy fillérembe nem kerül.
Éppen ezért a tettek mezejére lépve – úgy gondoltam, hogy egy bogácsi fogja kitűntetni a kövesdieket –,
múlt év decemberében, a Kapárkövek
karácsonyi ünnepi számának bemutatóján, nagyközönség előtt nyújtottam át Kálmánnak a Cseh Károly-díjat. Sőt, szellemi nagyságát azzal is honoráltam, hogy egy másik irodalmi díjat pedig róla neveztem el. Ez a Laboda Kálmán-díj, arányláncok nélkül.
Ezt a díjat pedig az imént említett ünnepségen kebelbeli barátja, költőtársa,
dr. Pázmándy László kapta meg. (Megjegyzem, a kitűntetéseket igazoló diplomákat grátiszban készítette el Pető
Gyuri, a Pető Nyomda tulajdonosa. Nekem pedig két üveg Bogácsi banyavér
elnevezésű boromba került, a díjakkal
járó „tárgyjutalom.”)
Visszatérve az írásom elején sűrűn
emlegetett töltött káposztához, végül
is nem lenne tisztességes vele szemben,
ha a zavaros álmom egyetlen okának
ezt a nagyszerű csemegét nevezném
meg. Álmom oka egy Kövesden régóta
terjedő – szerintem teljesen rosszindu-

Fecske Csaba

A LXXX éves
Laboda Kálmán
köszöntése

Látod Kálmán, milyen f.... gyerekek voltunk, különösen én.
S hogy megöregedtünk, különösen Te. Bocs.
latú – pletyka is lehet, amely agyam
minden bugyrába befészkelődött.
Ugyanis már hetek, – mit hetek! – hónapok óta más nem hallottam a Zsóry
futballmeccsek legizgalmasabb pillanataiban, amikor Koszta vagy Cseri éppen gólt lőtt, de a Városi rendelőintézetnek, a stadionnál is zsúfoltabb
„nézőterén”, például szemészeti rendelésre várva. És ezt suttogták a népek a Dollárhegy szőlőtáblái között,
hajtásválogatás közben: „Képzeld, Laboda Kálmán már 80 éves!”
Kérem, ez szemen szedett hazugság! Szerintem, Kálmán irigyei terjesztik ezt róla. (Hogy vannak irigyei,
ez is a nagyság jele.) Szerencsére pontosan tudom, - de csak rá kell nézni,
s a vak is láthatja! – hogy Kálmán barátom maximum hetvenkilenc és fél
éves lehet. Egy nappal sem több.
Úgy is mondhatnám, a legszebb
férfikorban van. Ráadásul olyan férfiú, aki képes ellenállni minden kísértésnek. Azt is mondhatnám, a tíz parancsolatot hozzá igazították. Soha
nem lopott, nem ölt, nem paráználkodott. Jó, verseket ugyan írt, ír, de
ez bocsánatos bűn. (A Jóisten egyébként is megbocsájt – nem csak neki –,
hisz az a mestersége.)
Szóval, Kálmán jó ember. Kenyérre lehet kenni. (Pirítóson még jobb!)
Eszembe jutott az is vele kapcsolatban – én mindig fantáziálok –, hogy
ha egyszer az egykori „lapátgyár”
mintájára, mondjuk egy kerékpár ös�szeszerelő üzem létesülne Kövesden,
a főbejárat elé szép parkot létesítenék, közepébe pedig Laboda Kálmán

biciklis – életnagyságú – szobrát állítanám. Pázmándy Tóni kezdjél el gondolkodni a megkomponálásán. (Aki
esetleg Kövesden nem tudná, kicsoda Pázmándi Antal, – Matyóföldön
sem naprakészen okos mindenki –,
elárulom, hogy szobrász- és keramikus művész, ráadásul „echte matyó”.
Lehet, hogy ezért nincs még egyetlen
műve sem Kövesden?)
Kálmus! Most, hogy elmeséltem zavaros álmomat, hozzád szólok, teljesen éber állapotban. Minap
régi fényképeim között turkálgatva, kezembe akadt egy közös fotónk.
Mezőnyárádon készült, még 1991ben. Akkor, a felvétel napján vette
fel a nyárádi iskola Szederkényi Anna
írónő nevét. Azon az ünnepségen Te
a könyvtárat, én a sajtót képviseltem.
Nézem ezt a több, mint három évtizeddel ezelőtt készült képet – ne
szépítsük a dolgot! – azt kell, hogy
mondjam az akkori magunkat látva,
összevetve „jelen állapotunkkal”.
„Kálmán barátom, bizony megöregedtünk. Különösen Te! Pedig, látod
– ezen a képen is –, hogy milyen fasza gyerekek voltunk. Különösen én.”
De mindettől elvonatkoztatva…
Kézcsókom az anyósodnak, egyszer
már tényleg bemutathatnád nekem.
Neked meg így a hetvenkilenc és fél
esztendőd kapcsán azt tanácsolom:
sose add fel! De vigyázz Magadra! Javaslom, az összes macskát, amelyik
utadba kerül, simogasd meg! A lagzidban pedig még szeretnék táncolni. Kívánom, ne maradj örök vőlegény!
Hajdu Imre

mint érzékeny vonó mély zengésű húrhoz
súrlódjék ez írás jó Laboda úrhoz
az ötletadó bizony Ady Endre
ki általam mosolyog most kendre
az élet bizony életveszélyes
Laboda barátunk immár nyolcvan éves
tett ő ennél már nagyobbat is
verset írt mely bódít mint a hasis
szaporodnak az elhasznált évek
mint hamutálban a cigarettavégek
így szép lassan elfüstölög az élet
igazolván a kezdetet és véget
elnyű az idő embert és kabátot
ily vidám fickót mondjátok ki látott
örökifjú ő minden izma herseg
félkézzel megír naponta egy verset
fogyatkoznak fogak és hajszálak
hagyd Kálmus a nők utáni hajszádat
ne ácsingózz te már pipi húsra
poroszkálj fütyülve föl a Parnasszusra
nem tudom kitől költői vénát örökölt ő
a Cseh Karcsi-díjas matyóhímes költő
akit ösmer már az egész félteke
drága barátim őt olvasni féltek-e
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A mezőnagymihályi református
templom 225 éves
Járásunk területén (Mezőkövesd) nagyon sok műemlék található - hála ezért elődeinknek. (De mit fogunk mi örökbe
hagyni?!)
Az építmények közül kiemelkednek a templomok, melyeket Isten dicsőségére emeltek a szorgos kezek. Ilyen műemléktemplom Mezőnagymihályon is található. A településről
első említés a 14. századból való, 1396-ban szerepelt egy oklevélben – Nagymihály néven. A mező előtagot a középkorban nem használták. Ez a név csak az újkorban vált megkülönböztető jelzőjeként általánossá.
A Bükk-hegység előterében, a Dél-borsodi Mezőség egyik
települése Mezőnagymihály. Lakóinak száma 1050 fő, ennek
több mint a fele református.
1544-ben a török pusztításának esett áldozatul. A visszatelepülők már reformátusok voltak, használták a középkori templomot. A falu, a végzetes mezőkeresztesi csata után
(1596) ismét elnéptelenedett. 1685-ben 8 lakott és 22 elhagyott háza volt. 1687 után birtokukba vették a reformátusok a szép, régi templomot. 1746-ban már 560 református
lélek lakott a községben. 1772-ben már azt írták a templomról, hogy bár „hitvány, szűk és szoros”–, sokan jártak az Úr
hajlékába! Ezért 1773-ban, királyi engedély alapján, kőfundamentumra épült egy fatorony, mely 46 esztendeig állt. Az
1791-es esztendőben – amely évszám a templom ajtajának
kőkeretébe belevésve látható – határozzák el az új templom
építését.
1792-93-ban építették fel a mai templomot, késő barokk
stílusban, amelyhez 33 méter magas torony került, ez utóbbi 1821-34 között épült fel. A toronyórák kivilágítottak. De
jó lenne, ha az egész templomot éjszakára megvilágítanánk,
hisz ez a település egyetlen műemléke!
A templomban a kőből faragott szószék Katzenperger János
munkája, a fa szószékkoronájával 1809-re készült el. A kazettás
karzatelő (mindkét oldalon), a jelenlegi épület padjai és karzatának fa borítása műemlék jellegű és védett.
Orgonáját Gaál Imre 1868-ban építette nyolc változattal,
amely ma erősen felújításra szorul. Műemlék. Milyen jó lenne,
ha ez a műemlék is megújulna!
Két harangját Walser Ferenc öntötte: a 400 kilogrammosat 1923-ban, míg a kisebbet 1887-ben. A harangoktól többször is megfosztotta az „idők szele” a harangtornyot. Van még
egy kis harang – a templomkertben elhelyezve –, amit Egry
Ferencz öntött, Kisgejőcön, 1911-ben.
A harang emlékeztet mindenkit arra, hogy ez hívogatta a
nagyecséri híveket – a tanya megszűntéig – a templomba.
Műemlék még az Úrvacsora osztáskor használatos kehely,
melyen ez a szöveg olvasható: „Az Nagy-Mihályi Refta Szta
Eklának ajándékozta T.T. Papp István Úr 1803 dika Esztendőben.”
A kenyéralátét, a tányér pedig Kovács Imréné ajándéka, 1916os felírással. A kereszteléskor használatos kis kupa és tányér
szintén a régi időkre emlékeztet mindenkit.
Már 1658-tól egészen napjainkig ismertek az egyházi élet
minden fontos adatai, lelkészek nevei – kik közül Szabó József
és Csorba László több mint 40 éven keresztül hirdették az Igét
a híveknek.
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A 25. lelkészként Komoróczki Sándorné Kádár Margit állt a
gyülekezet élén.
Az Anyakönyvek bepillantást engednek az itteni nép személyes családi, társadalmi életébe, szociális helyzetébe, tájékoztatnak munkáikról. Tartalmazzák az itt tanító iskolamesterek neveit.
Mádai István 9 éven keresztül volt lelkipásztora községünknek,
aki a közéletbe is bekapcsolódott. Jogászi végzettsége megszerzése után Debrecenben dolgozott. 2000-től 2006-ig Nagy Zoltán
lelkészkedett, Komoróczkiné Kádár Margit 7 évig szolgált itt.
Ő utána helyettesítő lelkészek dolgoztak. A gyülekezeti teendők ellátásában 12 fős presbitérium segédkezik.
A helyben lakó lelkészek a parókia épületében találtak otthonra. Miről mesél a múlt és miről a jelen?
A parókia építésének idejéről Szabó József, a gyülekezet akkori lelkipásztora jegyezte fel az alábbiakat:
„Az 1913. évben új lelkészlakás és melléképület építését határozza el a gyülekezet. A tervelés munkáját, s az építés vezetését
Polgáry István budapesti építészmérnök vállalja el, a felépítést
Fügedi János egri építőmester. A két épület elkészítési díja 25.000
korona, tervelő mérnök díja 1000 korona. 1914 tavaszán kezdődött a munka, s augusztus elsején mindkét épület, falak és rajtuk tetőzet kész, de semmi egyéb, és negyedikén vittük lovainkat oda, hova a megelőző május havi lósorozó katonabizottság
betű szerinti pontossággal megparancsolta: „Augusztus 4.én
Miskolcon, a tüzérlaktanya udvarán, reggel 7 órakor a lovakkal
jelentkezzék!”

Lángba borult a világ, kitört az első világháború!
A háború a maga céljára foglalt le mindent; embert, anyagot, vasúti forgalmat… mindent! Pl.: az ablaküvegeket Budapestről – vasúti teherszállítás hiánya folytán – lovas szekér hozta Mezőnagymihályra. Ez a távolság 155 km! Öreg, ill. még be
nem vonult kőmíveseket, s egyéb mesterembereket szedtünk
össze Egerből, Gyöngyösről, Mezőkövesdről. Tenger bajlódás,
ide-oda futkosás, vesződség, küzdelem árán 1915 május közepén – Isten nagy, nagy segedelmével – befejeztük, elsőrendű
anyagból, kifogástalanul, jól!
Szegény Fügedi János vállalkozó nem láthatta meg megkezdett, s félig elkészített munkája kész voltát. Bevonult ő is, s oda
is maradt. Isten nyugtassa meg!”
A parókia épülete közel 100 éve ad otthont az itt szolgálatot
teljesítő, helyben lakó lelkipásztorok családjának.
Az elmúlt időben szinte folyamatosan voltak kisebb-nagyobb javítások, külső és belső felújítások, festések. A külső vakolat azonban több helyen megbomlott, a pala tetőhéjazat pedig elhasználódott. Már a 2004. évben megbízta a presbitérium Rudolf Mihály miskolci építészt az épület állapotának felmérésével, és felújítási javaslat megtételével.
A 2012. évben nyílt lehetőség pályázati támogatás megszerzésére, a VM vidéki örökség megőrzéséhez kapcsolódó rendelete alapján, LEADER Helyi Akciócsoportjának közreműködésével. A 2013. évben a teljes tetőhéjazat cseréje, 2014-ben a vakolt felületek javítása, erősítő alapozása és festése, mozgáskorlátozott feljáró készítése, és az udvar rendbetétele történt meg.
2012-ben Komoróczki Sándorné, a gyülekezet lelkipásztora, a
pályázati anyagot Bogárdi Ferenc gondnok készítette. A felújítá-

si munkákat Benőcs Sándor miskolci építész vállalta 9.202.323
Forint bruttó összegért. A műszaki ellenőr feladatait Kovács János mezőkeresztesi építész látta el.
A megvalósulás idején Boriné Gyüre Anita a lelkipásztor, a
munkákat Dövényi Nagy Ferenc gondnok fogta össze, aki már
10 éve látja el az egyházi teendőket.
Az Egervölgyi Református Egyházmegye az építési segélykeretből, a gyülekezet pedig közadakozással támogatta a pályázati célok megvalósulását.
Az épület külső része megújult. Még ma is a község egyik
legszebb, helyi védettség alatt álló épülete. Újra elmondhatjuk: „Mindeddig megsegített minket az Úr”. (1Sám7:12b)
Sajnos, ez a gyönyörű épület 2013. óta üresen áll, mert
nincs helyben lakó lelkipásztor. Ez egyrészt annak tudható be,
hogy a gyülekezeti tagok száma 135 főre csökkent, így a fenntartási járulék összege is elmaradt a korábbiaktól. Az istentiszteleten lévők száma is látványosan csökkent, amióta helyettesítő lelkész szolgál Egyházközségünkben.
Az Egyházközség – főleg épületeit tekintve – nagyon sok
viszontagságot élt át (gömbvillám, földrengés, háborús sérülések, egyebek). S mégis él, minden bajából megsegítette a
Gondviselő Úr!
A templom mesél a múltról, a régiek hitéről, áldozatkészségéről, de egyben beszélnie kell a jelenről is!
Templommá igazán akkor lesz ez a nagyon szép épület és a
parókia, ha élettel telik meg és benne ma és a jövőben is mindenki otthonra talál.
Tóth Béla Ferenc
nyug. isk. igazgató

Holló József

Hazahozott emlékezettel
… gondolatok a 225 éves mezőnagymihályi református templomban
Csak állok szótlan az öreg templom előtt.
Körötte tűnt idők füstje száll kerengve,
mintha szökött gyerekkorom itt ólálkodna még –
a vén gesztenyéktől árnyas templomkertbe’.
Ezernyi emlékkel van csurig a szívem;
régi vasárnapok harangszavát hallom.
És látom a fekete fejkendős asszonyok:
ahogy egymás után mennek be a templomajtón.

De vajon féltjük-e eléggé a féltenivalóink,
míg múltunk és jelenünk a hitünk egybemossa?
És a tűnt századok mögül tisztán szól az ének
… Tebenned bíztunk eleitől fogva!
Kíváncsin, tétován a szemem körbeszalad.
Semmise változott: mondhatnám csendesen.
Ám mást mond a valóság – nem járnak templomba,
oly üresek a padok az istentiszteleten!

S ott hozza Anyám is csetlő-botló fiát,
sürgeti – siessünk, nem illik elkésni!
Majd halkan belépünk a templom homályába
ahol gyermek-énem magát még kisebbnek érzi.
A matt-barna padsorok tele emberekkel.
Zsoltárt, dicséretet zeng a gyülekezet.
Azután csend lesz, imádságos nagy csend:
és Igék visszhangjai töltik meg a teret.

Más lett ez a világ, a jelen, az emberek!
De Isten Igéje és a Krisztus változatlan!
S ez az öreg templom úgy vár, ahogy régen:
halld meg hát hívását a konduló harangban!
Tudom; vannak ennél szebb, nagyobb, ékesebb
templomok, máshol meg katedrálisok.
De nekem ez a legszebb, ez a legkedvesebb –
hol egykor Édesanyám értem fohászkodott.

Mily más a Miatyánk a szószék magasából,
ahol áhítattal száll magába a lélek.
És látom a serdülő magam konfirmál…
miközben hatvan év int a messzeségnek.
Óh, ha e vén falak mesélni tudnának!
Hány Karácsony, Húsvét terített itt asztalt
Krisztus testén, vérén – hogy a kegyelem elérjen…
és bűnbánó szívvel az Úr Istent magasztald!

Évszázadok mennek. Évszázadok jönnek.
A torony megdőlhet, hullhat a vakolat.
De a féltés, a szeretet és a hívőkkel telt padok
megőrzik, megtartják az öreg templomokat.
Most szorongó szavakkal a holnapnak üzenek:
őrizd, féltsd, vigyázd jövendő e házat!
És kérd az Istent adjon hitet, akaratot,
hogy e hajlék megmaradjon – az imádkozásnak!
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Pető Margit

Emléktérkép
Kistemplom
Nagytemplom
Gimnázium...
Főutcából elágazás
szomszéd falvak felé
fel a hegyeknek
vagy le az alföld elé:
Szihalmi út, Egri út
Keresztesi, Szentistváni, Löveji
az emberi kapcsolatok
szétágazó erei...
Hidegoldal
Melegoldal
Csordajárás
Vasút alja
Mindegyik más:
Nagysor, Hadas,
Jegenyesor, Pece partja
familiák jellemzőit,
leleményes matyó szellem
eredendőit takarja:
Gubaszög és Daruszög
Cank-utca,
Kőkép, Hór-köz
Kavicsos és
Tisztviselő telep
őseinktől öröklődött
időt őrző nevek.
Létem iránytűje – lábam bármerre jár
toronyiránt lelkem
mindíg hazatalál.

B. Mester Éva

kútba esett
kútba esett kis szerelem
nem akartam nem kerestem
talán nem volt egészen az
csak egy esély mákszem vigasz
szózuhatag üres csendek
divatjamúlt bevált trendek
forró csoki néhány séta
lélekpáncél roppant néha
távoltartott mégis minket
minden szavunk porba pergett
új út nyílt a csalódásnak
színevesztett szivárványnak
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A festő álma

Fecske Csaba

Nem jön senki
Zúg az erdő, szél cibálja,
holt levél hull dús avarra.
Sas kering, az ég királya,
fönn a kéket fölkavarva.
Holt levél hull dús avarra,
cserjében zörög a dúvad.
Fönn a kéket fölkavarva
hangos vadludak vonulnak.
Cserjében zörög a dúvad,
a földet a dér belepte.
Hangos vadludak vonulnak
messzeségbe beleveszve.
A földet a dér belepte,
nem hallik már sehol ének.
Messzeségbe beleveszve
homály lepi a vidéket.
Nem hallik már sehol ének,
szél az ágat megzörrenti.
Homály lepi a vidéket,
az ösvényen nem jön senki.

Fridél Lajos rajza

Czipott György

Terra
incognita
húszlépésnyi szigeten
se kávéház se kocsma
haza akár életem
száll zárt helyén magosba
húszlépésnyi szigeten
se hátra előre se
akár csüggedt idegen
kiköp árvák őstene
húszlépésnyi szigeten
foglár is magam vagyok
túl csöndön és túl szeszen
csilingelnek csillagok
húszlépésnyi szigeten
szélfútta lenge hajjal
unván hogy velem legyen
elbocsájt végül angyal

Élvezd a nagybetűs életet!
A hetven éves Bereti Gábor köszöntése

Hajdu Imre bátyánk telefonál, hogy kapjam össze magam,
és írjak egy szép köszöntőt a Kaptárkövek következő számába, mert Bereti Gábor költő, író, kritikus kereken hetven esztendős lett.
– Hogy mi van? – bámulok ki a fejemből. – A Kis Bereti,
a Bereti Kis megöregedett. Hogy telik az idő. Hiszen aligség
telt, hogy még két osztállyal felettem játszotta aztat, hogy
tanúúúl a Fődes gimnáziumban.
Na, de kapom a pennám, és a magam ákombákom módján máris skribálom a méltó köszöntést az ünnepelt részére,
mert két nap múlva lapzárta.
– Salam aleykum! – köszöntöttük egymást az utcán, ha
néha napján találkoztunk.
De a köszöntésbe mára bekavart a szellemet, testet, lelket
roncsoló politika, meg a migráncsinvázió, hát szinte a patásördögtől való, ha valakik ekképp köszöntik egymást. Úgyhogy maradjunk inkább a száraz tényeknél.
Bereti Gábor szinte egész életét könyvek között élte le. Olvas, olvas, olvas. A nála tájékozottabb, szerteágazóbb érdeklődésű ember ritkaság számba megy. Könyvtárosként dolgozott egészen a nyugdíjazásáig, úgy kötötte össze a hasznost a kellemessel. Szerencsénkre azért nemcsak olvas, hanem ír is.
Közel ötven éve jelen van a magyar irodalomban. Ha a szerénységem munkáiról írott esszékötetét (Hinni szeretném) is
hozzászámolom, akkor négy könyve jelent meg. Két verskötet, A szabadság szenvedélye és a Titkolt múlt – tiltott jövő, valamint egy novelláskötet, az Egy szerep előélete címmel.
„…költőnk nemcsak a klasszikus formáknál van otthon,
hanem a forma bontásánál, kifordításánál, befordításánál is.
De ő nem öncélúan teszi mindezt, hanem azért, hogy mondandóját még érzékletesebben kiterjessze. Úgy látom szerzőnk máris az őt talán a legjobban izgatóbb kérdésnél, a forradalom, a társadalmi történelmi forráspontoknál jár, a Talán
nem élni kéne című versében is. És máris itt tündököl a belső ikon, József Attila, kinek „Esik című versét olvasva” zengeti ki saját hozzávalóját Bereti Gábor (Ej, barátom, esik)” – írtam a Titkolt múlt – tiltott jövő megjelenése után a Szózat
című folyóiratban.
Nagy szégyen, hogy Gábor teljesítményét máig sem ismerték el semmilyen kitüntetéssel. Igaz, erről ő maga is tehet. De ő nem hajlandó álszent kecskeként alamizsnáért mekegni az álhatalmasságokhoz. Nála szerényebb ember nincs
a földkerekségen. Csak zárójelben halkan jegyzem meg, ő
annyira szerény, hogy az már szinte hiba. Az is igaz, hogy
neki van mire szerénynek lennie. Egyszer büszkén újságolta, hogy tagja lett a Magyar Írószövetségnek. Aztán el sem
ment az ünnepélyes avatásra.
Írásai megjelentek a legnívósabb irodalmi folyóiratoktól
kezdve, egészen a tehetségtelenségtől bűzlő, földrajzi és
átvitt értelemben is kaki elektronikus periodikáig, aminek
még a nevét sem vagyok hajlandó leírni. Azt kell, mondjam,

Bereti Gábor
hogy Gábor semmilyen felkérésre nem tud nemet mondani.
Így aztán kénytelen valami erényt belelátni a nagyíróvá manipulált fertőzők primitív tákolmányaiba is. Ha cinikus lennék, azt mondanám, úgy kell neki.
Közel ötven éve van jelen az irodalomban, mégis harapófogóval kell kiszedni belőle a saját alkotásait. Ha nagy ritkán
megengedi, hogy elolvassam egy kéziratát, úgy tesz, mintha a fogát húznák. Miközben olvasom a munkáját, egyik szemem rajta tartva látom, szenved. Legszívesebben kikapná a
papírt a kezemből és messzire elszaladna.
Esszéi gyűjteményes kiadásához én is besegítettem. Igaz,
lassan egy éve nem tudunk egyről a kettőre lépni, mivel
manapság képtelenség pályázati úton összekalapozni egy
igényes könyv nyomdai költségeire elegendő összeget. A
hajrámagyarország kormánya két kézzel szórja a tőlünk elorozott pénzt a csókosoknak az üresen kongó stadionok
építésére, giccsre, és agymosásra. Bármi másra, csak kultúrára nem. Amúgy mindegy mire, lényeg az, hogy butítson
és ártson.
Mindennek ellenére Gábor szájából még egyetlen panaszos szót sem hallottam soha. Pedig csalódás érte őt épp
elég. Egykoron erős hittel vetette bele magát a kiszolgáltatottak és megnyomorítottak sorsának javításába. Mostanság úgy tűnik, mintha kerülné a nagyeszmékről való diskurzust. Lehet, hogy csak elfáradt kicsinység? Vagy megértette,
hogy a sötétből támadó sátáni álhatalom kénye kedve szerint pusztítja az istenadta népet?
(Folytatás a 14. oldalon)
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(Folytatás a 13. oldalról)
Lehet, hogy kígyókat melengetett a keblén? Na és? Neki
még azok sem árthatnak. Lehet, hogy a jóság ereje mindenkit és mindent lefegyverez?
Gábort nem lehet kihozni a sodrából. Nála békésebb ember nincs is. Ha tehetném, Nobel-békedíjat adnék neki. De
nem lehet, mert azt csak az újvilágrendetlenség, a világtalan
kormány tömeggyilkosai kapják. Gábornak inkább a men�nyei békedíj dukálna. Sajnos olyan viszont nincs, és nem is
lesz, amíg világnak nevezik ezt a világtalan világot.
– Ébresztőőő Gábor diák! Hasadra süt a hold! – csipkelődök vele, amikor a koradélutáni órákban felköltöm.
Amúgy, korareggel, délelőtt őtet az ágyból kirobbantani
képtelenség, hát meg sem próbálom. És abban is igaza van.
Hiába, ő már csak ilyen, egy hetven éves bölcs kamasz.
Emlékszem, milyen boldog volt, amikor nyugdíjba vonult.
– Szerintem unatkozni fogsz – sopánkodtam.
– Dehogy fogok! Csak most kezdődik a nagybetűs élet –
kacagott derűsen.
És bingó, nyert egy hangszórót, mert aztat is jól
megasszonta. Kisimult az arca, meg a magánélete.

Bereti Gábor versei

Az emlék
megközelítése
Születésnapomra
Ez már a hetedik gúla. A csönd
és a zaj, akár a hasábok, egymásra
rakva. Közöttük érett, barna
dohánylevelek. Ha meggyújtanám
nedves füst fojtogatná a tüzet.
Mégis ég.
A lassú izzás, akár a cigarettaparázs
a szél lélegzetében – kihuny és világít.
Ősz hajú pára inog.
A reggel ráhajlik a délutánra.
A színtelen levegőben kifosztott, üres
hangok az ének. Összekeveredik
a tűz fölött pattogva hullámzó könnyű,
hófehér kukoricarajokkal. Mintha
összeérő galaxisok súrolnák egymást,
torlódnak, gyűrődnek szét a hangok. A
rázkódó, remegő gúlák, akár a kártyavár,
vékonyka réz és ólomlemezekké
hullnak. A szilánknyi rések közül
a füstöt kiráncigálja a szél. Mindenütt
csak az űr, csak a másvilági lassú parázs,
a fuldoklás marad. Pedig a vakolatlan,
vöröslő téglafalak között változatlanul
kavarog, őrlődik a század. Még várok.
Hátha
megérkezik az ének, a teljes, az igazi.
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Egy éve lehet tán, amikor elszerettem volna hívni valamilyen rendezvényre, azt mondta:
– Nem lehet. Nászútra megyek éppen.
Én meg a meglepetéstől majd hanyatt estem.
Aztán nem sokkal később megint hívtam valahová, ő meg
kacagva mondta:
– Megint nászútra megyek, repetázok egy kicsit a jóból.
Na, erre varrjon gombot, aki tud!
Utolsó találkozásunkkor meghívtam egy szerény menüre
a Fapados kifőzdébe. Megbeszéltük, amit kellett. Már az utcán voltunk, és én láttam, szabadulna tőlem. Láttam, merthogy Gábor izgett, mozgott, és sűrűn pillogott az utca túloldalán lévő hentesüzlet felé. Szabadkozott, hogy siet, dolga
van. A villamosmegállóból fordultam hátra, és láttam, Gábor
kolbászol befelé a henteshez.
Magamban jót mosolyogva dörmögtem:
– Élvezd csak a nagybetűs életet, Gábor!
Élvezd minél tovább, és az én Őstenem éltessen sokáig tégedet, hetven éves bölcs barátom!
Varga Rudolf

Amit a hajnal
lankáin hallok

Egy
hatalmas űr
Egy hatalmas űr a szíved,
ha múló jövőnk dobogja.
Ránk szabadul, ha engeded,
szerelmünket is kioltva.

Amit a hajnal lankáin hallok
tán pacsirtáktól származhat az ének,
lassú, pipacsszirmokként hull a rétek
élő, zöld halmaira. Vérfoltok
a cseresznyevirág hullámzású
lélegzeten. Mert hitvány lett a szó
és becsap, s fél az értelem, s a biztató
vágy – küzdj, légy boldog, szabad –, torzhangú
hazugsággá hasadt. Itt már nem lehetsz,
ki vagy. Elűznek, hogy majd a semmiben
találj otthonodra. S ha még szeretsz,
lesz, ki veled susogja – mégis hiszem.
S akkor baglyok huhogása, ősszenvedély
takar be a hajnal lankáin, mint az éj.

Egy hatalmas csepp a tenger
ráírom hívószámodat.
Hogy hangodra emlékezzem,
hisz’ megint elárasztanak.
Egy hatalmas vágy az élet,
szerelem és illúzió.
De befognak kapzsi fények,
s biztatnak bátran légy csaló.
Egy hatalmas éj a nappal,
csak pirkad és bealkonyul.
Körülvesz pengefalakkal
és azt hiszi, fölszabadul.

Mit úgy akartam
Mit úgy akartam, a földet, jutalmul
majd én is megkapom. S ha remegtem
érte, úgy legyen, lógjon fürtökben
életem a nagy ősz előtt. Rám borul
gyümölcse, a sok földlevél. Átdobog
rajta száraz ér, foltos csont, tüdő,
sápadt mályvahang, szomjas levegő,
s a bokrok tövén a bomló szótagok:

egyre kérdezik? Hát ezt akartam én?
Sárból font fonállal kivarrja az éj
számra válaszom: ÉN EZT AKARTAM!
Félelem nélkül, emberül élni itt.
S ha fent nem lehet, hát lent, akár a hit –,
a mélyből sugározva hatalmam!

Mezőkövesdi lettem
Emlékeim a Sima Iskolából

Annyi év távolából is könnyű kijelölnöm azt az időszakot,
melyről szólni szeretnék. Az 1951. évi, Mezőkövesdre költözésünktől ez három évet ölel át. Ez alatt én a Mártírok útján
lévő, négy tantermes iskola, a Sima Iskola tanulója voltam.
Ezután elköltöztünk a gimnázium mellé, ahonnan már a IV.
sz. (Szent Imre) Általános Iskola padjait koptattam.
Örök igazság, ahogy az ember kora előrehalad, emlékező tehetsége változik, nem előnyére: a friss események
kihullanak tudatából, de a régi történések élénken élnek tovább. Így vagyok én is ezzel, hiszen a több, mint hatvanöt évvel ezelőtti hatásokról szeretnék beszámolni, melyek mélyen
beágyazódtak emlékembe. Gyerekként (a legfogékonyabb
korban), teljesen magához édesgetett lakóhelyem, melyről
ma már úgy beszélek, mintha szülőföldem lenne az időközben nagyközségből várossá emelkedett matyó főváros!
A rövid három év természetesen rengeteg mindent adott,
vannak közöttük negatív és pozitív hatások egyaránt. De számomra a múlt megszépül, még a rossz dolgokra is, mint élményekre, jellemet acélozó eseményekre, történésekre gondolok.
Édesapám kövesdi munkahelye szükségessé tette, hogy
az öt fős család együtt legyen. Kaptunk hát egy tanácsi kiutalású lakást – az ötvenes évek elejének szokása szerint, a
tulajdonos beleegyezése nélkül –, mely három év alatt elég
feszültséget eredményezett a tulajdonos és bérlő között, de
végülis a lényeg az, hogy együtt voltunk és nem voltunk
boldogtalanok. Mi, gyerekek különösen élveztük a helyzetet, hiszen a házhoz nagy udvar tartozott, kihancúrozhattuk
magunkat, s az is sokat jelentett, hogy a tulajdonoséknál is
azonos számú és korú gyerek volt. Közülük a legidősebb fiú
ráadásul osztálytársam is volt.
Az jut eszembe, hogy „A mi utcánk, ó, be szép! Itt-ott sápadt kis lámpa ég...”. Akkor ez az utca még földút volt, melyen
hajnalban már kihajtották a csordát, nappal az utca gyerekeinek játszóterévé vált, vagy valamelyik szomszédlány a libáikat legeltette – én pedig nagyon féltem a gúnártól. Ekkor csodáltam meg, hogy a szarvasmarhák milyen pontosan
tudják hazajövetelkor, hogy melyik kapun kell bemenniük.
Ezen az utcán tanultam meg biciklizni édesapa férfivázas kerékpárján, melynek nyoma ma is látszik, mivel egy kakas elébem ugrott, én elestem, s a jobb lábszáramból kihasadt egy
darab. (Szüleim szépen rendbe tették sérülésemet – akkor
még nem volt szokás minden aprósággal orvoshoz rohanni!)
A legemlékezetesebb matyó hatás az volt, amikor vasárnap a zegzugos utcákon kijutva a Fő utcára, láthattam a matyó népviseletbe öltözött lányok és fiúk „karulását”, melyet
soha nem tudok elfelejteni és boldog vagyok, hogy részese
lehettem a látványnak. (Sajnos rövid idő múlva a kövesdiek
kivetkőztek a matyó népviseletből!)
Természetesen nekem, kisfiúnak, a nagyközség új lakójának
minden érdekes és különös volt. A legnagyobb hatást rám az
utca végén lévő kis iskolám gyakorolta. Négy tanterme, kicsiny udvara nem sok lehetőséget nyújtott, de az iskolai emlékek örökéletűek lettek. Szokatlan volt a hetenkénti iskolába

A Sima iskolás Szedresi Istvánka

Pető János rajza

járás váltása: egyik héten délelőtt, másik héten délután. Arra
is ügyelnünk kellett, hogy az osztálytermet két osztály használta, tehát rendbe kellett tenni magunk után, semmit nem
hagyhattunk a teremben. Kis iskolánkba csak fiúk jártak.
Csodálatosnak tartom, hogy tanítóim milyen mély nyomot hagytak bennem. Harmadik osztályos tanítónénink Pap
Zoltánné, a rekedt hangú Aranka néni volt, lánya Emese (rövid ideig volt gimnáziumi osztálytársam), játszótársam, voltam Fő utcai lakásukban is (ma már nem találom a házat). Negyedikes osztályfőnökünk a szép Pap Jánosné, akivel mostanában is szoktam beszélgetni, hála Istennek, még most is él!
Tőle kaptam általános iskolában az egyetlen négyest félévkor
– testnevelésből. (Hogy tudta ezt megítélni, – ma sem tudom,
hiszen a padok között végeztük a testmozgást, vagy a közeli
vásártérre mentünk focizni, mely ma már beépített!)
Ötödikben a kiváló matematikatanár, Kazai Sándor lett
osztályunk atyja – szigorú volt, de igazságos. Nem sajnálta
a körmös adást sem tőlünk! Harmadik-negyedikben iskolaigazgatónk Barna Gyula volt – le tudtam volna róla mondani! Tőle Répászki igazgató úr vette át az irányítást. Nagy
szeretettel gondolok Gaál Istvánné Ibi nénire, Aporné
tanárnénire és Tirner tanárbácsira, akik tudásukkal és mérhetetlen emberségükkel fogták meg gyermeki lelkemet.
(Folytatás a 16. oldalon)
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(Folytatás a 15. oldalról)
Zenei hajlamom és hegedűtanulásom következtében különösen közel kerültem Póta István énektanárunkhoz, akinek lakásán is voltam egyik karácsonykor, névnapját köszönteni. A „Nincs szebb lány a matyó lánynál” népdal dallamára
írtam versikémet. „Póta István névnapjára / Küldi e dalt tanítványa / Kíván néki sok-sok évet / Boldogságot, egészséget!” Ekkor még énekléssel kezdtük a tanítási napot, és énekléssel
fejeztük be. Az osztály éneklését én vezényeltem.
Természetesen leggyakrabban az iskola igazgatóhelyette
sét, Antal Árpád tanárbácsit láttam, aki az iskola és a szomszédos Galambos kovácsműhely közötti családi házban lakott, az általa vezetett rajzszakkörbe lelkesen jártam, mosolygós, gyermekszerető bácsi volt, a vele töltött idő örömet
jelentett.
Az osztálytársak közül csak néhányra emlékszem, így a
háztulajdonosunk unokájára, a kiváló focista Csirmaz „Jankóra”, barátomra Horváth Tibire (jó kosárlabdázó volt gimnáziumban), no és persze a ragyogó eszű Pető Zolira, akit legnagyobb vetélytársamnak tartottam tanulásban általános
iskolásként. Ő is remekül rajzolt, mint bátyja, a művész Pető
Jancsi, aki konyhánkban készített rólam egy grafikai mellképet, mely bekeretezve ma is szobám falát díszíti. (Nagy tragédia, hogy Pető Zoli fiatalon meghalt!)
A Sima Iskola méretében, berendezésében, technikai felszereltségében jóval elmaradt előző iskolámtól, de hangulatában, szellemében mégis sokkal többet adott annál. Elég
csak arra gondolnom, milyen kiváló pedagógusai voltak,
akik így megmaradtak emlékezetemben, akikről részletesen
tudnék mesélni, de ez meghaladná egy írás kereteit.
Az iskola kis udvarán nem futkározhattunk, de itt ismerkedtem meg egy kedves, négy főt igénylő játékkal, melyhez
csak egy papírlapra volt szükség, melyet négy egyenlő részre feldaraboltuk, egyikre „bíró”, másikra „hajdú” harmadikra
„szegény-ember”, negyedikre „rabló” felírás került. A lapokat
összehajtottuk, majd feldobtuk, és a játékosok egyet elkaptak. Akinek a „szegény-ember” jutott, az a következő szöveget mondta el: „Szegény-ember panaszkodik, fűbe, fába kapaszkodik, ellopták a lovát, fogtam, fogtam te rád!” majd valakire rámutatott. Ha a rablót találta el, akkor a hajdú megkérdezte a bírót, „Mit érdemel, aki ellopta a lovat?” A bíró büntetést szabott ki, például „öt fülhúzást”. Ezt a hajdú végrehajtotta. Ha a szegény-ember nem a rablóra mutatott, akkor a
bíró rágalmazásért őt büntette. Ezzel jól eltelt a szünet.
Az L alakú kis épületet az udvar felől végig kb. egy méter
széles, tetővel fedett veranda vette körül, melyen rossz idő
esetén is felfrissülhettünk.
Jó emlékezetembe zártam azt a tanévzáró ünnepséget,
mely az udvaron volt, s én még hallhattam ott id. Balog Suha
József cimbalmost, a Népművészet Mesterét játszani saját készítésű facimbalmán. (Gyakran vett részt a Kecskeméten rendezett országos népművészeti találkozókon, melyek
egyikén megkapta a kitüntető címet.)
Egy éjszaka leltározva emlékeimben, arra az elhatározásra jutottam, hogy kétfelé kell választanom írásomat, az első
gondolatsor a három év iskolai emlékeit foglalja össze, a második gondolatsor a mindennapi életről szól –, de azt majd
egy következő elbeszélésben olvashatják.
Dr. Szedresi István
16

Őszi szerelem

Fridél Lajos rajza

Drabon József

Október öröksége
Október volt, halvány őszi fény,
dicső napok, s mámoros a láz,
az elfojtott szabadság tüzét
élesztette fel az ifjúság.
A nép mondott ki ítéletet,
s ha kell, odaadta életét,
bús november hozott végzetet,
reményeinket belepte a dér.
Tizenkét nap, szép fellángolás
volt, hírünk szétment a világba,
hiszen megláthattak új csodát,
egy nép mint vágyott szabadságra.
Fény gyulladt ki nemzetünk egén,
szent, csodálatos megújulás,
mert nem volt hiába az egész,
egyet akart mind, munkás, diák.
Megőrizzük hát örökségét,
dacolva konok feledéssel,
hiszen ez olyan igazi érték,
semmi sem foszlathatja széjjel.

Somogyi Dénes

Amikor már a fáim sem élnek
Az utasszállító gépmadár úgy úszott a bárányfelhőktől tarkított égbolton, mint a hal a tenger hullámaiban. A napsugár fényében csillogó, szivar alakú teste, hol belefúródott az
alig mozduló felhőkbe, hol kibukkant onnan. Az áramvonalas gép ismételten megcsillant, amitől Kis Mihály olyan hunyorgatásba kezdett, mint ki már nem fogja látni többé az
Isten szép világát.
– Csillogj csak, villogj csak! – suttogta hangtalanul a magasban fénylő gépmadár felé, amelyből percek multán már csak
a mögötte uszályként foszladozó kondenzcsík volt látható.
Egy ideig bámulta még az oszladozó kondenzcsíkokat, miközben azon töprengett, vajon kik ülhetnek a gépben, és
hová utazhatnak. Az utasszállító gép a Kelet– Nyugat irányt
tartotta. Hányszor, de hányszor gondolt már arra, hogy egyszer egy ilyen gép fedélzetén utazik a távoli tájak felé és átrepüli az óceánt. Megnézi, milyen emberek élnek odaát, milyen is ott az élet. Mindez azonban csak álmodozás maradt, a
kis emberek nagy álma, ami általában nem szokott teljesedni. Pedig a göcsörtös ujjai arról tanúskodtak, hogy sokat dolgozott a göröngyös élete során.
Mindennek ellenére reménytelenül optimista maradt. Pe-

dig az élettől semmit sem kapott. Behívták második világháborúba, ahol a hazáját kellett megvédenie, ami neki nem sok
jót adott. Lesántulva jött haza a frontról, amikor a két év hadifogság után végre hazaengedték az itthon nyomorgó családjához. De ő továbbra is bizakodott egy jobb életet remélve. Mint ilyen nincstelen ember, eljárt az egri szőlőhegyekre,
napszámos munkára, amelyekből néhány hold földet vásárolt falujában. Öröme nem tartott sokáig, mert az erőszakkal
megalakított mezőgazdasági termelőszövetkezetek éhes
gyomra, elnyelte a keserves munkával megszerzett földjeit.
Ám ő még mindig bizakodott, és utazni szándékozott.
– Bolond vagy te Mihály! Ballagjál fel az Eged-hegyre, és onnan nézzél széjjel a vidéken, ne pedig hamis álmokat kergess!
– szólt a szomszéd, amikor elmondta, milyen terveket szövöget.
– Márpedig átrepülöm az óceánt! – makacskodott Kis Mihály, a javíthatatlan optimista, és a göcsörtös ujjaival előkotorászott egy szál cigarettát, amelyet vágott dohányából
maga csavart össze korábban. Miután meggyújtotta, egy
nagyot szippantott belőle, majd faképnél hagyta a hitetlen
szomszédját. Az udvarán ballagott a kertjéből befelé, amikor
a kapucsengő hangja váratlanul megszólalt. Ekkor még nem
is gondolta, hogy e pillanatban merész ábrándja kerülhet elérhető közelségbe.
– Jöjjön közelebb Mihály bácsi, mert ajánlott levelet hoztam,
amelyet alá is kell írnia! – szólította a postás a megrebbenő
emberkét, aki el sem tudta képzelni, ki írhat neki olyan levelet, amelyet még alá is kell írnia. A csengetésre kikukkantott a házból Terka asszony és gyanakvóan nézte, amint élete párja éppen akkor ír alá valamit, ezért nyomban rá is kérdezett:
– Mi az ördög már az megint?
– Az Egri Városi Tanács küldött levelet! – mondta postás és
elköszönt.
– Csak nem valami újabb adó már megint? – kérdezte élete
párját Terka asszony.
– Mit tudom én mi ez? Szemüveg nélkül nem látom elolvasni.
– válaszolta bosszúsan majd átnyújtotta a becses levelet as�szonyának, akinek szemén ott csillogott a mindent látó okuláré. A párja olvasni kezdte félhangosan:
---„a Városi Tanács Igazgatási Osztálya értesíti, hogy a kanadai városrészen újabb lakások épülnek. A lakásukhoz tartozó
kertből 600, azaz hatszáz négyzetméter terület kisajátításra kerül tömblakások építése céljából”.
Kis Mihály egy pillanatig még hallgatott a hír okozta döbbenettől, majd keserűen kifakadt:

Merre induljak?

Fridél Lajos rajza

– Nem! Azt már nem! A kert nem eladó! Építessen a tanács
másfelé lakásokat, de ne az én kertemben! – kiabálta úgy,
hogy az utolsó szavaknál már a hangja is berekedt.
(Folytatás a 18. oldalon)
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(Folytatás a 17. oldalról)
– Azt gondolod, valaki megkérdezi Tőled, el akarod-e adni,
vagy sem? Ez nem eladás! Ez, kisajátítás! Ez azt jeleni, hogy ők
kényszerítenek, és szabják meg a vételárat is! – hozta vissza a
valós életbe Kis Mihályt élete párja, akinek az arca lila szederkéssé változott a levél tartalmának megismerése után.
Asszonyának szavaira nem válaszolt semmit, hanem sarkon fordult és kiballagott ismét a kertjébe. Az útjába eső első
fánál megállt. Lehajtotta fejét és motyogni kezdett. Megsimogatta a kérges fa derekát, amelynek repedezett kérge az
ő tenyeréhez hasonlított leginkább:
– Te vagy a legjobb körtefám! Húsz éve annak, hogy beoltottalak három fajta körtével. Hogy figyeltelek megfakadnak-e az
oltások. Locsolgattalak és te nem hagytál cserben. Még abban
az évben szép hajtásokat növesztettél és most ki akarnak vágni. Ők nem tudják mennyi jó körtét termettél – szólt a fához
olyan meleg hangon, mint ahogyan egy szerető anya szól
az édes gyermekéhez. Talán a fa megértette, mert lombjával közelebb hozzáhajolt hozzá. Vagy talán egy enyhe szellő
lebbentette meg a körtétől terhes ágait annyira, hogy a vállához simult. Az ágak között egy kismadár békésen ült a fészkén, mint ki bizton érzi, védőkezek, szerető, éber szemek figyelése mellett költheti tojásait.
Ebben nem is tévedett! Minden tavaszon azért jött vissza
messze délről fiókáit kikölteni, hogy aztán az őszön már velük együtt repüljön el a közelgő, zord tél elől. Nem felejtette
el, hogy a kipottyanó fiókáját a fa gazdája tette vissza a fészkébe. Igyekezett is ezt meghálálni. Népes családjával pusztította a lombokat rágó hernyókat. Nem tudta, nem tudhatta,
hogy ez az év lesz az utolsó. A fák élete fölött erős emberek
törtek pálcát, nem gondolva arra, mi lesz a kismadarakkal,
csenddel, nyugalommal és mi lesz az oxigénnel a fák kiirtása miatt. Nekik nagy házak kellenek, olyanok, amelyek a napfényt sem engedik be a könyörtelenül megcsonkított, maradék kertekre.
A kert gazdája odasántikált a diófához. A gerle ott ült a
sebtében összeállított lapos fészkén, az egyik kiálló ág végén. Azért választotta e helyet, hogy a macskától biztonságban lehessen. Párja a facsúcsán turbékolta mélabús énekét.
Mintha jövőbe látva siratná a fát, amely neki és népes családjának éveken át nyugalmas otthont adott.
Odébb, egy öreg barackfánál, a harkály, vagy ahogyan
Kis Mihály nevezte, a fakopács, szorgoskodott a fa derekán.
Hosszú csőrével ügyesen vájta ki a fát pusztító kukacot. Nem
zavarta a gazda közeledése, végezte a fontos munkáját tovább. A kora nyári napsugár bekukkantott a sűrű lombok közötti réseken, melyeken keresztül a gazda kikémlelt az égboltra, ahol a bárányfelhők már úgy kergették egymást, mint
a fejében a zavaros gondolatai:
– A pénz! A pénz a repülőjegyre! – villant agyába a repülőjegy megvásárlásának lehetősége a kertért kapott pénzből.
Már ott állt az őszbarackfa alatt, amikor a hírtelen támadó forgószél szemeibe kavart egy-egy porszemet, amitől
könnyezni kezdett. De az is lehet, hogy lelkiismerete szólalt meg, amiért a fák pusztulása árán akart messzi tájakra
utazni. A feltámadó szélben furcsa, morajló zúgásba kezdtek a fák, mintha elleneznék, hogy gazdájuk ilyen könnyen
belenyugszik a pusztulásukba. Nem tudhatták, hogy semmit
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sem tehet értük. Sorsuk visszavonhatatlanul megpecsételődött egy puha szőnyeggel borított, párnás irodában.
A cseresznyefa most érlelte termését. Az alácsüngő, érett
bogyók felkínálták magukat az alattuk szomorkodó gazdának. Felnyúlt a lombok közé és egypár szemet levéve, ujjai
között forgatta, nézegette, majd a szájába tette. Máskor oly
édes szomolyai cseresznye most keserűnek tűnt.
– Legyetek átkozottak! –fakadt ki bosszúsan és eldobta az
érett bogyókat, amiért tehetetlennek érezte magát, nem
kelhetett a fák védelmére a nagy emberek ellenében. Úgy
érezte az életét veszik el a kertjének kisajátításával. Berohant a kertből, hogy ne is lássa a fákat, melyekért semmit
sem tehet. Tehetetlen dühében fel-alá járt-kelt a szobában,
amíg Terka asszony le nem intette:
– Mit toporogsz, ugrálsz össze-vissza? Majd veszünk egy másik kertet, amiben szintén lesznek fák!
– Lesznek, de milyen fák? Nem olyanok, mint az én fáim! Ebben a kertben folyamatosan érnek a gyümölcsök, májustól
késő őszig – fakadt ki ismét szemrehányóan, mintha élete
párja lenne oka mindenféle kisajátításnak.
– Akkor ültetsz olyat, amilyen Neked tetszik! –próbálta csillapítani, de az öreg Mihály lelke tovább háborgott:
– Hiába ültetek, mert az már nem nekem terem. Mert ahhoz,
hogy teremjen, sok évnek kell eltelnie, amennyi nekem már
nincsen hátra – mondta bánatosan.
– A kert árából majd elutazhatunk messzi tájakra! – próbálta vigasztalni, de ő sarkon fordult és kiment az udvarra, mint
akit már semmivel sem lehet megvigasztalni, ha az a vigasz
a fák életébe kerül.
– A fáim! Harmincöt darab, termő gyümölcsfa –morgott tovább, miközben fel s alá járkált az udvaron.
Egy pár nap multán megtudhatta, hogy a fái nem mindenkinek olyan értékesek, mint neki. Egy újabb levelet hozott a postás, amelyben tételesen felsorolva, a kártalanítás
összege szerepelt.
– Nem! Nem és nem! Ezt már nem engedem, hogy ilyen potyán elvegyék tőlem! – kiáltotta keserűen az egyezkedésül
felajánlott összeget olvasva. Ezután egy újabb levelet kapott, amelyben az egyezkedési tárgyalás időpontját közölték. A levél végén ez állt:
---„a tulajdonosnak az egyezkedési tárgyalásról való távolmaradása nem akadályozza a tárgyalás lefolytatását”.
– No, ez már mindennek a teteje! –dobta le a levelet az asztalra.
– Hát ki a tulajdonos? Talán nem én vagyok? – fordult válaszért asszonya felé, mivel más nem volt a közelében.
– Persze, hogy Te vagy– meg én! – javította ki Terka asszony.
– Akkor kivel egyezkednek, ha nem velünk?
Vagy talán nem is egyezkednek?
A kérdésére hamarosan válasz érkezett. A hivatalos emberek nem ajánlottak több pénzt Kis Mihálynak:
„Ennyit tudunk adni! Amennyiben nem ért egyet a felajánlott összeggel, úgy indítson polgári pert” – mondta a hivatalos
emberek egyike, olyan pöffeszkedés mellett, hogy jobb lett
volna, ha ezt mondja:
---„Mehet az atyaúristenhez, akkor is nekünk lesz igazunk”!

Ég és föld között

Fridél Lajos rajza

Úgy ment ki a helyiségből, mint akit fejbekólintottak.
– Ez bizony még egy repülőjegyre sem elegendő, nem még
kettőre – gondolt asszonyára is.
Elindult ügyvédet keresni, mert kétévi termést sem ajánlottak fel a fák ellenértékeként, annyira leértékelték a bőven
termő gyümölcsfáit. Pedig az elültetett fáknak sok évre van
szükségük ahhoz, hogy igazán termőre forduljanak.
– Hát, Kis bácsi! – nyomta meg a „Kis” szót az ügyvéd erősebben – mi itt nagyon kis emberek vagyunk! Ez közérdekű kisajátítás, amibe bele kell törődni.
– Legalább adnának érte többet, ha már elveszik. Nem akarom elhinni, hogy egy húszéves fáért annyit adnak, mint egy
facsemetéért. Nekem egyetlen évben teremnek annyi értéket,
amennyit ők akarnak a fákért fizetni – mondta keserűen és
most kicsordult egy könnycsepp is a szeméből.
– Azt ajánlom, fogadja el a kártalanításul felajánlott összeget, mert manapság a pénz romlandóbb, mint a tej – mondta jóindulattal az ügyvéd az előtte idegesen toporgó, kön�nyező embernek, aki türelmetlenségében összegyűrte a kezében tartott kalapját.
Telt az idő. A nyár lassan-lassan őszbe hajlott már. A fák
mind megérlelték finom termésüket. A szőlőtőkéken aranylóan sárga fürtök csüngtek alá, de a kerti fák színesedő lombjai is csendesebbek lettek. A költöző madarak már mindan�nyian útra keltek a melegebb, déli tájak felé, a közelgő, zord
tél elől. Még csak el sem búcsúztak az eddig otthont adó fáktól. De minek onnan elbúcsúzni, ahová újra és újra visszatérnek a tavaszok érkezésével?
Nem tudhatták, hogy a következő tavasszal már nem lesz
hová visszatérni. E fákon már nem pattannak rügyek, hiába
jön az enyhe tavaszi szellő. Ágaik ebben az évben termettek utoljára gyümölcsöt, mint ahogyan utoljára hajtották ki
a lombkoronát alkotó leveleiket is.

Még a leveleiket sem hullajtották el, amikor emberek jelentek meg a kertben, zörgő, dohogó, füstöt okádó gépeikkel. A gépek között a legnagyobb, egy óriási lánctalpas gép,
nyikorogva-csikorogva fordult az ideiglenesen odaállított
bódé elé. Kis Mihály odaballagott a bódé mellett parancsra
váró emberekhez, akik között a főnök már a feladatokat osztogatta és ő bátortalanul kérdezte:
– Főnök elvtárs! Tessék mondani! Mi lesz a fákkal?
– Hogy-hogy mi lesz? – kérdezett vissza a főnök a naivnak
tűnő kérdésére.
– Kivágják, ugye? – tette fel most már egyértelműen kérdését a legnagyobb szerénységgel.
– Dehogy vágjuk! Nem vacakolunk velük annyit! Kitépjük
gyökerestől! – mutatott a szunnyadó erőket rejtegető óriás
lánctalpas gép felé, amely a parancsszó elhangzása után könyörtelenül kitépi a most még gyökereikkel gyanútlanul kapaszkodó gyümölcsfáit.
– De most már, tessék arrébb menni, nehogy baleset érje! –
figyelmeztette a hírektől porig sújtott emberkét.
Egy munkás vastag drótkötelet csavart a diófa törzsére,
majd a kötél másik végét a távolabb álló lánctalpas szörnyeteg vonóhorgára akasztotta. Az eddig szunnyadó lóerőit rejtegető gép most lassan elindult. Az előbb még laza kötél megfeszült, mint a húr, mire füstöt okádó masina felnyögött. A drótkötél mélyen a diófa kérgébe vágott. A diófa reménytelenül próbált ellenállni az életére törő ismeretlen
erőnek, amely most minden eddigi vihar erejétől nagyobbnak bizonyult.
Az ismeretlen erő – minden ellenállása ellenére– egy nagy
reccsenés kíséretében földre döntötte. Az üres gerlefészek
szerteszét repült a zuhanás következtében úgy, hogy a nyári lakója azt már soha többé nem lenne képes összerakni. Ezután következett a körtefa, almafa, cseresznyefa, meggyfa
és sorban egymásután valamennyi gyümölcsfa.
Letarolt kerten keresztül, az eddig rejtőzködő gyárkémények láthatóvá váltak és úgy tűnt, mintha vidámabban pöfékelnének. Csak Kis Mihály volt a szokottnál is szomorúbb.
Hangtalan szavakkal suttogta:
– Se pénz, se posztó! Ha a pénzromlás mértéke így marad, a
telek ára sem fogja értékét megőrizni. Érdemes e még élnem,
amikor már a fáim sem élnek?
Az égbolton ismét átrepült egy gépmadár, büszke, fényes,
szivar alakú testével. De most már a kondenzcsík is gyorsabban szertefoszlott, mint máskor. Olyan gyorsan, mint a kert
gazdájának álma a tengerentúli utazásról.
Csak a letarolt kert lett a valóság, amelyben a kitépett fák
gyökerei, mint tenger vizéből kidobott polipoknak karjai,
kétségbeesetten meredeztek az Ég felé. Valamilyen képtelen csodát remélt Kis Mihály, hogy leszáll majd egy tündér
és varázserejével a megtörtént dolgokat meg nem történtté teszi.
S ez a leszálló tündér olyan csodát művel, hogy tavasszal
újra virágoznak majd a gyümölcsfák, és lombjaik között ismét a madarak énekelnek a zakatoló gépek, füstölgő gyárkémények helyett. Az idelátszó gyárkéményeket pedig ismét eltakarják a fák lombjai. Bodor füstjeiket messze fújja a
szél, hogy több legyen az élőlényeket éltető oxigén.
Istenem, milyen naivakat is képes álmodni az ember!
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Fecske Csaba

Czipott György

Naturam Dei

Vadvirágok
koratavasztól késő őszig
erdőn mezőn és réteken
virág nyit halni készülődik
s darázs zöng méztől részegen

ne kérdezd mire adtál
s ne kölcsönt adj hogyha adsz
ha mindenki elhagy is
megtart hited és maradsz

hóolvadástól hóhullásig
százféle vadvirág terem
mérges az egyik míg a másik
méhkastély lepke-bálterem

szívzugodig fény nőjön
szeresd kitől kérni kell
hallod majd csönd falán túl
mindenség zeng énekel

tőzeges láp folyó holtága
nyirkos erdő zord sziklaszirt
kőfal vagy mező a hazája
évszakok sorsát mondja mind

patkán bár kirekesztve
nézz föl bádogkeresztre
idegenhez ne simulj
hívjad imára Őstent
két kézben ég és itt lent
s enmagad érint öt ujj

a tavasz a nyár az ősz szalad
avarba rejtezik a nyom
sövényre kúszik az iszalag
bókol a kockásliliom

Laboda Kálmán

kökörcsin lizinka peremizs
ibolya imola bangó
jó hír a gólyahír neked is
bábból szabadult pillangó
árvalányhaj ebszőlő csucsor
gyöngyike kakasmandikó
királyné gyertyája gólyaorr
s genyőte Styx partján lakó
egyhajúvirág pacsirtafű
kosbor fehér szellőrózsa
báránypirosító nagyfülű
útilapu madársóska
virít és halni készülődik
s táncol a szélben részegen
koratavasztől késő őszig
erdőn mezőn és réteken…

Fecske Csaba

Nyárvég
Feljön az esteli csillag
Göndöri nyáj hazaballag
Hüppöget méla kolompja
Hold süt az árva toronyra
Földrezuhannak az árnyak
Roppan a csontja a nyárnak
A hegyek híg ködöt isznak
Kérődznek és elalusznak
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Trianon

Mementó

Koscsó László rajza

B. Mester Éva

Sudoku
A sudoku egy számkupac,
benne kedvedre válogatsz.
Vízszintes és függőleges
korlátok közt tetszőleges,
kilenc sor és kilenc oszlop
egyesével, úgy a legjobb.
Néhány támpontot majd adnak,
onnan építsd fel magadnak!
Úgy tűnik, hogy variálhatsz,
de csak sorrend, amit válthatsz.
Könyörtelen logikával
egyetlenegy megoldás van.
Majdnem olyan, mint az élet.
Sosem könnyű, mégis éltet.
Ha egy sorba dupla került,
akkor ez most nem sikerült.
Ha egy oszlopban van dupla,
dobd az egészet a sutba!

A Tisza az egyik, a Duna a másik
legördülő könnycsepp,
érted,
alaktalanra-pofozott-képű
körülharapdált sajt formájú
hazám!

Harsányi Kálmán (1911)

Est
Csöndes minden, csöndes;
Hallgatnak a lombok;
Meghalt a nap; – ott a vérfolt
Ahol összeomlott.
Gyász van; mély, sötét gyászt
Ölt a táj magára,
Harmatot sír a mezőnek
Minden szál virága.
És susogják halkan:
„Sohse látjuk többé ?
Nem lehet az, hogy éj legyen
Most már mindörökké!”
S várják, visszavárják,
Míg a láthatáron
Fölmerül a hold korongja
Halotthaloványon.
Kísértetes fénytől
Sáppad az ég alja.
Megborzongnak a virágok:
„Visszatért, de – halva!”

Varga Rudolf

Apám hátán kopog a jégeső
A ház mögött, ahol lakunk, üres telek van.
A tulajdonos időnként beveti ezzelazzal. Sok értelme nincs. A termést lelegelik a szabadon kószáló tehenek, disznók, szétcsipegetik a libák, vagy ellopják az emberek, ha már zölden, féléretten be lehet falni.
A következő házban laknak Dakóék.
Karcsi bácsi, Erzsike néni és a nálamnál egy évvel idősebb Erzsike, az újszülött Karcsika nővére, aki egy évvel később már többször egymás után is a
feleségem lett. Igaz, csak úgy, játszásiból, a kecskelábra terített lópokróc
alatti nászéjszakákon, ahol mindenkor
kettős szerepben léptem fel. Mint vőlegény és orvos.
Dakóék is gyüttmentek, ahogyan mi,
de ők nem a tanácstól, hanem a gazdától bérelik az egész házat. Lakásuk takarosabb a miénkénél. Tágasabb és otthonosabb, bár ők is csak a konyhát fűtik. Az utcára néző tisztaszobát, ahová
édesanyámmal a Karcsika születését ünneplő komatálat visszük, azt már nem.
Alkonyi szürkületben, egy méregzöld színű, fehérpettyes tálcán egyensúlyozza édesanyám a makulátlanul
tiszta szalvétával takart kuglófot és a
varázslatos illatú forró kakaót. Az elkészítésnél mindvégig ott lábatlankodtam körülötte, de sem a kuglófból, sem
a kakaóból nem adott egy morzsányit,
egy kortynyit sem, mondván, hogy
majd a vendégségben talán jut belőle
nekem is.
Nem adott a madártejből sem,
amelynek a fehér tégelyből kikandikáló, egybeálló habjának látványát soha
nem felejtem.
Reggel óta egyfolytában gyászzene
szól, aztán délben bemondja a rádió,
hogy meghalt Joszif Visszarionovics
Sztálin.
A letarolt telek korhadó, előző évről
otthagyott napraforgókórói közt már
zöldell a fű. Alkonyattájt botladozunk
keresztül a telken édesanyámmal. Vis�szük az újszülöttnek életet adó kismamának a komatálat, a finomabbnál finomabb falatokat. A házból messzire kiszűrődik a gyászzene. Karcsi bácsi

még a szokottnál is jobb kedvű. Arcán
a győztesek világhódító vigyorával üdvözöl minket.
A kezében tartott findzsa bort felém
nyújtja:
– Húzd meg, Öcsikém!
Tanácstalanul bámulok anyámra,
hogy szabad-e.
– Na, még csak az kéne – méltatlankodik édesanyám.
– Most mit izélsz, Marika? Előbb
utóbb úgyis szittyózni fog az inas – kacsint édesanyámra Karcsi bácsi.
Invitál minket befelé a tisztaszobába,
ahol a duplaágyban, hímzett hálóingben, kifésülködve fekszik Erzsike néni,
karjában tartva az újszülöttet, akiből
csak egy piros orrot látok.
Édesanyám a tükrös paplanra helyezi a tálcát.
– Egyél, na! – biztatja Karcsi bácsi a
kismamát.
Pólyástól ragadja ki az újszülött kis
királyfit Erzsike néni ölelő karjából. A
szoba közepén a mennyezetről lógó
villanykörte alatt táncol a picivel, mindaddig, amíg anyám át nem veszi tőle
Karcsikát.
Átveszi, mert attól fél, hogy Karcsi
bácsi orra bukik, és akkor ...
Karcsi bácsi kisasszézik a konyhába.
Lehalkítja a falra rögzített vezetékes sípládát, amiből folyamatosan szól
a gyászzene. Indul a konyhából nyíló komorába, az ő titkos birodalmába, ahol a boroskannái állnak. Joszif
Visszárionovics Sztálinról egy szó sem
esik a felnőttek közt. Lazar Moiszejevics
Kaganovicsról, meg a húgáról, Rózáról,
Sztálin harmadik, balkézről vett asszonyáról, aki csupa jó szándéktól vezérelve lecserélte a generalisszimusz gyógyszereit, mégpedig olyanokra, amiktől
Sztálin pechére agyvérzést kapott és
meghalt. Érdekesmód pont akkor, amikor a szefárd zsidó Sztálin, a cáratyuska
népmozgatási akció keretében a kínai
határhoz közeli Birobidzsanba kezdte
telepíteni az izraelitákat.
Szóval, arról az egészről sem mi, sem
más, a hozzánk hasonszőrűek nem beszélnek, mert arról nem is hallottak
még. A retteget Sztálin cárról elsutto-

gott híresztelések, hogy a Cseka ötszázezer magas rangú katonatisztet végeztetett ki, azt már suttogták, csak azt
nem, hogy azok mind illuminátusok és
szabadkőmíjesek voltak. Azt rebesgették, hogy Koba csak tudta mit csinál,
hiszen korábban ő is a Rózsakeresztes Rend tagja volt. Ugyanúgy, mint
Trockij, Lenyin és Kerenszkij is.
Ha a suttogásból valami morzsányi
eljutott hozzánk, az emberek csak an�nyit mondtak, hogy:
– Nahát! Ez érdekes.
Anyámmal az ágy szélére telepszünk.
Áhítattal hallgatjuk Erzsike nénit, aki a
szülés örömteli fájdalmait meséli, miközben eszik.
Eszik, eszik, eszik és iszik, mindaddig,
míg az utolsó kuglófmorzsát is felcsippenti a tálcáról:
– Hát én ilyen jót még életemben
nem ettem, Marikám – kacag anyám
felé.
Nagyot nyelve bámulom az üres tálcát és Karcsika piros orrát.
Apám hátán kopog a jégeső.
Magzati pózba kucorodva fekszem
az árokparton. A barna flanelingecskémen száradó vérrögök, olyanok, akár
az ótvarok. Az árok alján sebesen hömpölyög a víz. Dörög, villámlik, szakad az
ég, mintha dézsából öntenék. Közben
meg süt a nap. Veri az ördög a feleségét. Apám hátán kopog a galambtojás
nagyságú jégeső. Négykézlábra ereszkedik. Testéből formál tetőt fölém. Magában dörmög, engem nyugtatgat.
Nem tudni miért, de a szomszéd faluba kellett mennünk, kihúzatni a fogamat, pedig korábban az mindig a
Veron nagyanyám reszortja, ahogyan
mondták, reszortya volt. Veron pedig a foghúzás előtt, az ő szavajárásával szólva kifűzte a maga fonta cérnát a
zsákvarrótűből. Egyik végét a kilincsre,
másikat az éppen kihúzandó, kilazult
fogamra hurkolta.
Engem otthagyott a kilincshez kötözve, és folytatta munkáját, örök sietősen, látszólag kapkodva, de célirányosan, mint aki fejben egy lépéssel mindig önmaga előtt jár.
(Folytatás a 22. oldalon)
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(Folytatás a 21. oldalról)
Veron hajnalban kelt és a tyúkokkal
feküdt.
Számára az volt a nap vége, amikor
a baromfikat megszámolta és megtojózta. Középső ujjának hegyét a tyúkok
seggébe dugta, mint ahogyan a férfiköldökben összegyűlt bakamákot szokás
kimokolyálni. Mikor megbabricsolta az
ölében tartott szárnyast, eldobta. Kellett
az a pettingelés a tyúkoknak, mert kakasunk, bármilyen nagyfiú volt is, nem bírt
háremével, a tyúkudvar összes jányával.
Alkonyatkor nagyanyám gyorsan
megmosodott, pendelyre vetkőzött, és
sűrűfogú szarufésűvel fésülgette azt a
néhány hajszálát, ami még megmaradt.
Közben imádkozott. Mormolva mondta imáit, melyek szövegét félig sem értettük, mert Veron számunkra ismeretlen szavakat, fohászokat suttogott. Próbálom kapiskálni, lehetséges-e, hogy ő
még tudott a valódi pogány istenekről,
Jézsuéról, a napkereszténységről?
Soha nem kérdeztünk rá a szavak jelentésére. Belenyugodtunk, hogy azt
úgy kell, és kész. Az ima befejeztével Veron levette válláról az elkoszlott skapulárét. Megcsókolta a már csak lámpavilágnál silabizálható, elmosódott arcú szentek arcát. Sósborszesszel bedörzsölte
inas karját, visszeres lábát, bötykeit.
Nagyot sóhajtott és lefeküdt ágyába.
Ágyába, amely közvetlenül az ablak alatt állt, hogy halljon mindent, ami
odakint, a világban történik.
Ha valami neki nem tetsző dologra
lett figyelmes, káráló hangján rögvest
kiszólt. Még sötétedés után, a nyoszolyájából is kommandírozta a családot.
Irányított minket, ami akkora feladat
volt, mint egyben tartani egy zsák bolhát. Álmában is fejben tartotta, és összetartotta az egész világot.
De nem csak a láthatókat, hanem a
láthatatlanokat is. Ha valaki hajnaltól
napnyugtáig csupán szemmel követte
volna mindazt, amit Veron csinált, abba
is belefáradt volna. Mindig rohant. Futva szart, ahogyan azt a népi bölcsesség
megasszonta. Osztotta az ukázt. Pattogtatta a vezényszavakat.
Böcsületére legyen mondva, komoly
asszisztenciát nevelt ki magának. Édesanyámnak, Marisnak és Irénkének a nap
minden percében ugrásra készen kellett
várakozniuk, hogy Veron minden parancsát vakon teljesítsék. Még csak megkérdezni sem lehetett, hogy mit miért.
Hogy miért? Hát csak. Azért, mert Ve22

A famíliám (Édesapám, böszörményi nagymama, Gizike Csécsből, Viszlai Borcsa
nagyanyám, Mariska, középen én, elől anyukám.)
ronkám azt mondta.
Azt mondta, oszt kész.
Magyarázkodásra egyébként sem volt
idő abban az őrült pörgésben.
Veron egyszerre végezte a mosást, főzést, takarítást, kenyérdagasztást, sütést, az állatok etetését, itatását, az ingek, gatyák foltozását, a betegségek
gyógyítását, az üzleti ügyek intézését,
a friss tojások napvilág felé fordítását,
vizsgálgatását, nem-e záp-e, ahogyan
ő mondta, van-e bennük szem, mert, ha
van, csak akkor mehet a kotlós alá. Közben valamelyik pulyát elzavarta a boltba sóért, cukorért, petróért vagy élesztőért. Friss vizet kellett hozatni a kútról
a mosogatáshoz, ablakot pucolni, a tornácot tapasztani, tiszta ágyneműt cserélni, kenyeret sütni, valamelyik hasmenéses kölyöknek a fenekét kitörölni, vajat köpülni, a masinában a tüzet ébren
tartani, felmászni a tornácra állított létrán a pallásra, a tapasztott padlanton
szétterített gyümölcsöt ujjaival átgereblyézni, hogy az alma, szilva jól susinkásodjon, meg az erdőn frissen szedett
gombát megforgatni, hogy jól szellőzzön, csalánt vágni a kacsáknak, kukoricát darálni a kiscsirkéknek, főtt kolompérral, céklával, répával keverni a moslékot a disznóknak, hogy tápláló legyen,
az utcára száz méterről kiordítani valamelyik arra járónak, akivel éppenséggel valami ügyes-bajos dolga volt, vagy
akár a három házzal arrébb lakó szomszédasszonynak átkiabálni valami halaszthatatlan parancsot, pijócát szerezni Bogyától, a menetrend szerint Veronnál kuncsorgó vén, pipás cigányas�szonytól, meg a pijócáért cserébe avasodó szalonnát, zsizsikesedő babot, ki-

csirázott kolompért, száraztésztát adni.
Mindent-mindent egyszerre, mintha
mindjárt vége lenne a világnak. És mivel
nincs vége, hát éppen azért. Mert tudván tudta, az élet sem él örökké. Egyetlen dolgot nem csinált. A sepregetést.
Talán attól félt, ha ne adj isten, lába
közé kerül a seprőnyél, még felrepül
vele?
Veronkám mindent úgy cselekedett,
mintha örökké élne, és máris, abban a
minutumban visszaadná lelkét Teremtőjének.
Veron fejezett be minden munkát,
amit idomított kiscselédjeivel elvégeztetett. Egy simítással kijavította a tőcik
tapasztását, csipetnyi sót dobott még a
nagy fazék bablevesbe, csinált bármit,
csak azért, hogy az utolsó szó, az utolsó
mozdulat az övé, az övé, az övé legyen.
– Ezzel is megvagyok – fényezte önmagát, mintha tényleg mindent, mindent, mindent ő, ő, ő csinált volna.
Egyébként pedig az úgy is volt. Úgy
volt, mert úgy volt rendjén. Ő volt a naprendszer legkisebb bolygójának, az ő, az
ő, az ő házának, az ő, az ő, az ő portájának istenasszonya.
Ha egy percnyi ideje maradt, rögtön a
készenlétben álló rokkája mellé telepedett. Taposta a pedált, köpködte repedezett ujjbegyét, húzta a kenderszálat,
közben a motollánál is gyorsabban pergett a nyelve. Szidott vagy dicsért, egyre ment, mert az ő szájából még a dicséret is feddésként hangzott. Mindent,
mindent, mindent ő tudott a legjobban.
Varga Veron rokkája most is ott áll a szobám sarkában, az ágyam mellett.
Rendre azt álmodom, forog a kerék.

Török Ferenc

Ady találkozása Istennel
Az Illés szekerén 1908

1908 sorsdöntő éve volt Adynak. Ekkor kellett szembenéznie az 1907-ben
muszájból megtett lépés, mármint a
Népszavához való közeledés minden
következményével. Ekkor dőlt el, hogy
vállalja-e ezt a lépést vagy megtagadja; hogy „megmarad-e mindvégig békétlen, forradalmi költőnek, vagy pedig sokat kísértgető megalkuvással elhelyezkedik s magyar polgári és úri szépirodalom
csúcsán, valahol a herczegferences régiókban.” /1./
A döntés nem volt könnyű. Nemcsak
azért, mert – minden üldöztetés, kitaszítottság ellenére – hátrafelé éppúgy nyitva állt előtte az út (tudniillik a tékozló fiú
megtérésének az útja), mint előre, hanem azért is, mert a döntés kiegyensúlyozottan határozott vagy kérlelhetetlenül konok, dacos pszichés állapotot tételez fel, márpedig Adyból éppen ez hiányzott. Láttuk: hajszoltsága, a Lédával
való viszony rendezetlensége s magánéletének több más problémája neuraszténiája elhatalmasodását eredményezte, vagyis a forradalmár – alapvetően
forradalmár mivoltából következően –
pszichésen és akaratilag éppen akkor bizonytalanodott el, amikor a legnagyobb
határozottságra lett volna szüksége.
Ezzel voltaképpen el is jutottunk az istenes versek kulcskérdéséhez. Szögezzük hát le: Isten abban a forradalmárban
született meg, aki nem győzte tovább
daccalakarattal. E tekintetben különösen mérvadóak Lukács György megállapításai /2./. Joggal nevezi Adyt „a forradalom nélküli magyar forradalom poétájá”-nak /3./, hiszen Magyarországon
a forradalom „csak lelkiállapot, csak vágyódás és olyannyira és oly kizárólag az,
hogy nemcsak nem felel meg neki a valóságban semmi, de még mint képzelődésben sincsen benne semmi igazán megfogható, semmi egy bár utópisztikus realitásba bekapcsolódó. Ennek a forradalomtól megfosztott forradalmiságnak világából valók Ady Endre magyar versei.” Proletársághoz való viszonyát is úgy értelmezi, hogy nem más ez, mint „még konkrétabb, még kézzelfoghatóbb formát nye-

Kevésbé ismert kép Adyról
rése a leglégiesebb, a leggyávább, leghalkabb és alig tudatossá tehető vágyódásoknak. ... Az Ady Endre szocializmusa
vallás (kisebbeknél csak narkotikum): kiáltó szó a pusztában, segélyért ordítása
egy megfulladónak, görcsös belekapaszkodás az egyetlen lehetőségbe, ami még
van, csak imádva (vagy néha káromolva)
azt, ismeretlennek, titokzatosnak és mégis közelinek, mégis az egyetlen igazán reálisnak érezvén azt.” Vagyis „a szocializmus csak forma itt, amiben érzései formára találnak. Ha ezeknek a forradalmi
daloknak vannak stílusban rokonaik, akkor a Baudelaire blaszfémiái azok vagy a
Verlaine Mária-versei és leginkább talán
Brentano katholikus litániái.” /4./ Ady versei „szavakat találnak ezrek még dadogásig sem érett panaszai és fájdalmai számára, imakönyvet adnak istenkeresőnek
és harci zsoltárokkal ráznak fel álmaikból
évszázadok óta szunnyadókat.” /5./
Mindezek alapján joggal állíthatjuk,
hogy a forradalmiság és a vallásosság
kulcskérdése egyaránt a hit. Hívő lélek
az istenkereső és a forradalmár is, ezért
sarjadtak egy tőről az istenes és a forradalmi versek: Isten és forradalom „a magányosságból való kitörés kétféle lehetőségé”-t /6./ jelentette Ady számára. Már
Schöpflin Aladár felhívta rá a figyel-

met, hogy Ady „természete, világfelfogása szerint nem volt szocialista, de erős szociális érzés volt benne... Ebből az érzésből
fakadtak szocialista ízű versei, innen eredt
a szocialistákkal való barátkozása.” /7./ Király István abban véli felfedezni a megoldás nyitját, hogy az érzelmi forradalmiság most váltott át kétmeggyőződésű
forradalmiságba. Érzelmi forradalmon
azt érti, hogy „nem a valóságot felmérő,
új értékrendet hívő, jövőt idéző tudat, hanem pusztán az érzelem, a tehetetlen, vak
szubjektivitás tapogatózott ... még csak a
forradalom felé.” /8./ Alkalmas volt ez az
alapállás, hogy a politikai, világnézeti ellentmondásosságot, behatároltságot
semlegesítse és kitágítsa, mivel a lírai
tükrözés a szubjektivitásnak különösen
nagy szerepet és mozgásteret biztosít.
A kétmeggyőződésű forradalmiságban
a polgári demokratikus forradalom belső ellentmondásai tükröződtek. „Tükröződött egyrészt a forradalom objektív és
szubjektív tényezői közti ellentmondás:
forradalmat érlelt a történelmi helyzet, de
felkészületlenek voltak a harcok megvívására hivatott társadalmi erők. ... S tükröződött másrészt a sajátos, század eleji kelet-európai vonás: a megkésett polgári átalakulás okozta visszásság.
(Folytatás a 24. oldalon)
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(Folytatás a 23. oldalról)
Polgári demokráciáért kellett itt küzdeni akkor, mikor a kapitalizmus egyértelműen feltárta már a maga visszáját...” /9./
Maga Ady így vall erről: „A magyar polgári forradalmat 1848-ban megcsináltuk,
mert ez akkor európai divat volt. S azóta
... annyira sem mentünk, hogy a polgári
forradalomhoz szerezzünk be polgárságot is. ... Nálunk egy gyönge, szétszórt, gerinctelen, urizáló hajlamú polgárság termett, amelynek se ereje, se tehetsége nem
volt még annyi sem, hogy a sült galamb
bekapására kitátsa a száját. Természetes
tehát, ha most a majdnem államcsínyszerűen hatalomra került feudalizmus és klerikalizmus a lehetőségét is tönkre akarja tenni egy polgári Magyarországnak. ...
Demokrata, tudatos, erős, magyar polgári Magyarország lehetséges itt vagy semmi. Ha ezt nincs erőnk megcsinálni, hajtsuk járomba a nyakunkat, s ne nevezzük
magunkat nemzetnek és országnak.”/10./
Ugyancsak a kétmeggyőződésű forradalmiság és az istenkeresés összetartozását hangsúlyozza, hogy Király mindkettőt az 1908-tól 1912-ig terjedő időszakra datálja.
Sok megfontolandó felvetés található e vélekedésekben, legmegfontolandóbb azonban (mert valamiképpen mindegyikben jelen van) a forradalmiság mint világnézeti, politikai
motiváltságú magatartás és a forradalom mint az ezt realizáló lehetőség
viszonyának a tisztázása. Minél mes�szebb került egymástól vágy és lehetőség, forradalmiság és forradalom –
annál inkább nőtt a megválaszolatlan
kérdések száma, annál inkább érzékelhetővé vált a költői világkép válsága.
Mindez oda vezetett, hogy a forradalmár egyre fáradtabbnak, magányosabbnak, otthontalanabbnak, elesettebbnek érezte magát, s ezt ellensúlyozandó „egyre erősebben tört fel benne a vágy: a vágy valamiféle hit, valamiféle isten után.” /11./ „Megteremtődött
az a jellegzetes lírai szituáció, amelyben
mint rajta teljesen kívülállót fogta fel az
ember önnön lényegét, s emberré tevőn,
értelmet adón megjelenhetett valahonnan az ismeretlenből, a titkok világából
az elképzelt legfőbb lény, s hozta magával az emberséget, a fényt, a megváltó
Napot.” /12./
Ilyen értelemben az 1907 augusztusáig született proletárversek túlságosan is egyértelmű valósága éppúgy egyfajta valóság elől menekülés
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– kifejeződik ez abban is, hogy a titoknak-maradt munkásosztályt mitizálta –, mint az istenes versek csupa-ellentmondás érzésvilága, csak ellenkező előjellel. Ami e két végletben hasonló, megvan a versek hangütésében is. A vörös Nap érzelmi hangoltsága, meggyőzni-akaró érvelése mintha
egyenesen a későbbi istenes verseket
idézné:
Nem akarok dühvel meghalni,
Ajzott és visszatartott ívvel,
Remény nélkül, fekete gyásszal,
Fekete szívvel.
Kelj föl, óh, kelj föl, szent, vörös Nap,
Míg gyűlölök, vagyok és élek:
Hatalmasabb, pusztítóbb lennél,
Hogyha én nézlek.
S ha te rám néznél, lángot küldnél,
Amiként az meg vagyon írva,
A gazokra. És én nyugodtan
Dőlnék a sírba.
A forradalmár forradalmár maradt
1907 végén és 1908-ban is, a forradalmiság mint vágy és a forradalom mint
lehetőség közötti kontraszt vált egyre
élesebbé. Korábban a forradalommal
vajmi kevéssé kecsegtető valóság elől
egy kozmikusan felnagyított (s ennyiben valóság-mögöttiséget sejtető), a
leglényegre leegyszerűsített (s ennyiben eltorzított) forradalom mindent
elsöprő, félelmetes víziójához menekült – a valóság ellenére; most forradalmisága reálisabbá, azaz a forradalom
esélye még kétségesebbé vált (gondoljunk A téli Magyarország és A muszáj Herkules ciklusokra!), és Istenhez
menekült – a valósággal szemben.
Való igaz, hogy a forradalmárnak
mindig a valóság előtt kell járnia, az
igazán forradalmi kérdésfelvetéseket
mindig a valóság ellenére kell megválaszolnia. Annál reálisabb azonban a veszélye annak, hogy a forradalmár kinövi szövetségeseit, egyedül marad, minél nagyobb a távolság vágy és lehetőség, forradalmiság és forradalom között. Ez történt Ady esetében is. A forradalmár azonban – ha igazán forradalmár – ebbe nem nyugodhat bele.
Nem is nyugodott. Dacosan forradalmat hirdetett, s mert szövetségesek nélkül nem lehetett meg, muszájból, jobb híján megindult az egyetlen
úton, amely nyitva állt előtte. A forradalmár reflexe tehát a dac volt, és ez a

dac a valóság ellenére munkált. Megóvta a valóság mocsarába való belesüppedéstől is meg Istentől is. Istenre
csak akkor kerülhetett sor, amikor dacossága annyira megcsappant, hogy a
valóság ellenére nem tudott többé menedéket nyújtani számára, s az elviselhetetlen valóság arra késztette a költőt, hogy a valósággal szemben keressen menedéket.
Körülbelül ez volt a helyzet 1907 végén. Ez érteti meg, hogy a proletár-verseket kihagyta a Vér és arany kötetből,
s még az ellenségeihez való közeledés is megfordult a fejében. Egy költőről azonban mégiscsak a versei vallanak leghívebben. Jelen esetben nyilván a sikerületlen versek illusztrálhatnák legkézenfekvőbben, hogy a költőnek nem volt igazán letisztult forradalmi mondanivalója. És ilyeneket
találunk is. 1907. augusztus 25. után
mindössze két verse jelent meg a Népszavában (Utazás a Múltban, Az elűzött könny), és sikerületlenségük miatt egyiket sem vette fel kötetbe. Még
többet mond ez akkor, ha hozzáadjuk,
hogy az 1907 augusztusáig tartó mintegy nyolc hónapot alapul véve kilenc
kötetben is megjelent népszavás versre mindössze két kötetben meg nem
jelent vers esik.
A forradalmár sorsa beteljesedett: a
bor, az életélés és a szerelem, amelyekből mindezidáig dacosságához erőt
merített, aláásták egészségét, kikezdték idegrendszerét. Átmenetileg eltompították kétségeit, megszűrték a
világ fülsikektítő lármáját – s 1907 végén mindet egyszerre szabadították
rá. Ráadásul a Budapesti Napló, ahol
eddig verseit közölte, megszűnőben
volt, minek következtében az egyébként is beteg költőt a teljes elszigetelődés veszélye fenyegette. Nem volt már
elég dac, akarat benne, hogy a valóság
ellenére foglaljon állást: a valóságot
nem tudta másmilyennek látni, mint
amilyen; forradalmiságában sem tudta csak, illetve elsősorban a forradalmiságot látni, meglátta a muszájságot is.
Csírázni kezdett benne a “muszáj Herkules”-ség gondolata (Harcos ember
szíve), és ez 1907 karácsonyán (ekkor
jelentek meg első igazi istenes versei)
elvitte Istenhez.
Szükségszerűen történt ez így, hiszen a muszájság, a mégis-morál hitet és reményt követel – olyan tartalmakat, amelyek azáltal, hogy áthan-

A két géniusz: Babits Mihály és Ady Endre
golják a lélek akusztikáját, és perspektívát nyitnak, kiemelnek a hétköznapiságból és a kishitűségből. Olyan belső
energiák szabadulnak így fel, amelyek
eleven erővel táplálják minden vallásosság kísérőjelenségét, a bűnbánatot. Ez történt Ady esetében is. „Mint
minden Istenhez forduló élet: ennek az
érzésnek a segítségével adta át ő is a
maga lényegét a láthatatlan Úrnak; önmaga esendőségét, gyarlóságát vallva
nagyra növelte az elképzelt isten erejét,
hatalmát.” /13./ Ugyanebben az irányban hatott a kálvini predesztináció is,
amelynek logikája szerint Isten akaratát hajtja végre az egyén, életével is ő
rendelkezik: „kálvinista vagyok, s a predestináción kívül mit se tartottam meg
a vallásomból, de mint életfelfogás,
mint lélek-idomító szisztéma ma is erősen érdekel a kálvinizmus.” /14./
Ez az Ady már nemcsak azt tudta,
hogy batyujában forradalmas akarásokat és gondolatokat cipel, hanem azt is,
hogy – mert az út, amelyen jár, a „Semmi”-be vezet, s mert számára mégis ez
az egyedül járható út – e gondolatok
és akarások a „legsúlyosabb Nincsen”ek. Ez az Ady már nemcsak azt tudta,
hogy a forradalmárnak a valóság ellenére is dacolnia-forradalmárkodnia
kell, hanem azt is, hogy a beteg ember
nem bírja már harcát vitézül, nincs ereje betegsége ellenére is a valóság ellenére cselekedni:

Nem birom már harcom vitézül,
Megtelek Isten-szerelemmel:
Szeret kibékülni az ember,
Mikor halni készül.
		
(Álmom: az Isten)
Istenhez tehát a visszahőkölt-megtorpant forradalmár érkezett meg. Jelzi ezt az a körülmény is, hogy 1907 karácsonyán, az első istenes versek megjelenésével egyidőben két Ady-vers (A
téli Magyarország, Új várak épültek) a
Népszavában is napvilágot látott, s –
így vagy úgy – mindkettő forradalmiságának megtorpanásáról tanúskodik.
A téli Magyarországban a költő csupán
magahalottságának az egész Magyarországra való kiterjesztéséig-általánosításáig jut el. Igaz, hogy ezáltal a forradalmár szubjektívnek tűnő tragédiáját objektiválja, az igazán forradalmi kérdésfelvetéstől mégis messze
jár. 1908 végén, a kötet sajtó alá rendezésekor már maga is így ítélte meg,
éppen ezért e verseket nem az igazán forradalmi verseket magába foglaló Az utca éneke, hanem A téli Magyarország ciklusba építette bele. Az
álom nélkül álmodó valóság, a forradalom csődjének reális megérzése
ez a költemény. Jeges kietlenség, valóság, amellyel a beteg forradalmár
nem tudott sokáig szembenézni. Menekült: álmokat keresett az álom nélküli álomhoz. Így történt, hogy a tántoríthatatlan forradalmár „új várak”-at,

„győztes bárdok”-at álmodott – a valóság ellenére (Új várak épültek); a beteg,
elfáradt ember pedig Istent álmodott
– a valósággal szemben (Álmom: az Isten, A vidám Isten).
De az Új várak épültek című költeményben sem a költő dacos
csakazértis-forradalmisága él tovább.
Nem elhanyagolható körülmény
ugyanis, hogy e két vers együtt jelent meg a Népszavában, ami körülbelül azt jelenti, hogy Ady sem A téli
Magyarország pesszimista helyzetképével nem tudott teljesen azonosulni,
sem az Új várak épültek harsány optimizmusával, hanem a kettővel együtt:
úgy, ahogy sok vonatkozásban semlegesítik, sok vonatkozásban pedig kiegészítik egymást. Nem bizonyítanak
mást az istenes versek sem. Az Álmom:
az Isten című költemény tanúsága szerint is az az Ady érkezett meg Istenhez,
akiben a forradalmár mint forradalmár
és mint beteg ember egyszerre volt jelen; akinek forradalmiságában – mert
beteg-emberségén, tehát objektív érvényű egyéni tragédiáján fölülemelkedve kellett kiküzdenie – beteg-embersége is benne munkált.
(folytatjuk)
Felhasznált irodalom:
1. Bölöni György: Az igazi Ady „Magvető”
1955. 139. old.
(A továbbiakban: Bölöni György)
2. Lukács György: Új magyar líra Huszadik
Század, 1909. 20. old.
(A továbbiakban: Lukács György: Új magyar
líra)
3. Lukács György: Új magyar líra 287. old.
4. Lukács György: Új magyar líra 288. old.
5. Lukács György: Új magyar líra 291. old.
6. Vezér Erzsébet: Ady Endre Szépirodalmi
Könyvkiadó, Bp., 1968. 136. old.
7. Schöpflin Aladár: Ady igazsága Nyugat,
1920. 126. old.
8. Király István: Ady Endre I. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1972. 131. old.
(A továbbiakban: Király István: Ady Endre I.)
9. Király István: Ady Endre I. 688. old.
10. Ady Endre: Mágnások és püspökök uradalma Budapesti Napló,
1908. március 26. Ady Endre összes prózai
művei
(A továbbiakban: A.E.ö.p.m.) IX. 195-196. old.
11. Király István: Ady Endre II. Magvető
Könyvkiadó, Bp., 1972. 379. old.
(A továbbiakban: Király István: Ady Endre II.)
12. Király István: Ady Endre II. 407. old.
13. Király István: Ady Endre II. 429. old.
14. Ady Endre: A Szajna mellől Pesti Napló,
1909. február 28.
A.E.ö.p.m. IX. 312. old.
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Aratás az 1930-as években
Ma, városunk lakói alig észlelik, hogy határunkból pár hét
alatt raktárba került a mindennapi kenyerünket adó gabonatermés.
Nem így volt ez 70-80 ezelőtt. Egy kisgazda parasztcsaládban valósággal ünnepi hangulatú készülődés volt az aratásra, amelyre legtöbbször két aratópár ment. Előbb a gazda
kiment a földjére, és megszemlélte a búzatáblát. Kalászból
szemet dörzsölt, azt fogával kettéharapta, elég kemény-e
már, mert a kipergés ellen – úgymond – „viaszos” érésbe kellett a búzát vágni.
Ekkor a férfiak előkészítették kaszájukat, élét üllőre téve
gondosan kikalapálták, nyélre felütve, jobb vállukra téve, a
kaszanyél koccsát nyakukba akasztva, hegyét újukkal érintve bemérték kaszájuk nyílásszögét. A kaszanyélre ívesen
meghajtva „terelővesszőt” kötöttek.
A kocsiderékba a lovak részére elegendő szénatakarmányt, itatóvödröt tettek. A kocsioldal gombjára akasztott
kenyeres tarisznya mellé, fenestarisznyában az üllő mellett
legyen kalapács, tartalék fenőkő, a kaszakarika alá bőralátétek. A kocsi másik oldalán levő gombra volt akasztva, a friss
ivóvízzel megtöltött csobolyó.
A hátsó lőcsfejek elé, a kocsioldalra keresztbe feltették
a nagy gereblyét (brűgőt). Fogai közé behelyezték az élével
felfelé álló kaszákat. A tiszta ruhába öltözött marokszedő fiatalasszonyok részére a nagy gereblye elé karos ülést tettek,
a sarlót az oldalkasba szúrva helyezték el.
Általában az első napi aratásra vasárnap késő délutánján „hálásra” mentek ki a búzaföldjükre. Ilyenkor csak annyit
arattak, hogy a kocsinak, a kifogott és a kocsiderékból evő
lovaknak helye legyen. Egy búzakeresztet is raktak, melynek
tövében „beágyaztak”, hozott pokrócokkal fekvőhelyet terítettek maguknak.
Kora hajnalban felkeltek, és megkezdték az aratást. A
búza vágását mindig a búzatábla jobbszélén kezdték. A kasza a levágott súlyos kalászú búzaszálakat a még álló búzákhoz kissé megdűlve sodorta.
Innét szedte el a marokszedő sarlóval, ölébe emelve egyegy maroknyi levágott búzát és tette le lába elé a tarlóra. Az
első kaszás mindig a nagyobb munkabírású férfi volt, hogy
húzza a gyengébbet, mert a munkának haladni kellett. Amikor megfelelő távolságba ért, akkor kezdte meg a búzát vágni a másik férfi.
Mikor már a nap jól felemelkedett, abbahagyták a munkát és megreggeliztek. Kenyér, nyersszalonna, hagyma bőven volt a tarisznyában. Reggeli után újból munkába álltak,
és a forró nyári melegben jó kedvvel folytatták az aratást.
Délben, távoli harangszóra megebédeltek, majd egy órányit fekve a kocsi és a búzakereszt árnyékában jót pihentek.
Ilyenkor az aratóknak, ha csak tehették, az otthoniak gyalog kimenve, füles „bödönökbe” finom, kétfogásos főtt ételt
vittek.
Amikor a búza vágását a férfiak befejezték, eltették kaszájukat, és megkezdték a búzamarok csomókat kévébe
kötni. A marokszedő a levágott búzaszálakból kötelet készí26

tett, és lefektette minden második marok elé a földre. Amikor a kévekötést befejezték, megkezdték a kévéket a tábla
közepére hordani, hogy a marokszedő megkezdhesse nagy
gereblyével a tarlón elhullott búzaszálakat összegereblyézni. Ebből a kaparékból kévét, „bombit” kötöttek. Erre fektették a keresztbe rakandó búzakévék kalászos végét. Egy keresztbe négy sor kévét, összesen 16-ot raktak. Föléje középütt az összeérő kalászok fölé egy búzakévét, a „pap-ját” tették, amit két oldalt ellentétesen, a kévékből kissé kihúzott
szálakkal a szél ellen lekötöttek.
Estefelé az elfáradt aratók büszkén néztek végig, a szépen feltakarított földön sorakozó búzakereszteken, szorgos
munkájuk eredményén. Tudták, hogy holnaptól újabb és
újabb búzatáblák learatása vár rájuk.
Az összes búzatermés learatása után kezdődik majd annak behordása, az udvarukon asztagba rakása, majd cséplése. Így augusztus hónap közepe táján kerül magházukba az
életet adó búzatermés.
Egyes házaspárok „részibe” vállaltak búzaaratást. Ekkor
minden ötödik kereszt lett az övék. Volt asszony, aki marokszedőnek szerződött egy gazdához. Itt a kicsépelt búzából
kapta meg a napi munkabért.

Augusztus a behordás ideje
Az aratás után következett a búza behordása, saját udvarukon asztagba rakása.
Köztudott, hogy a mezőkövesdi gazdáknak sok darabban,
a város körül a határ minden irányában voltak földjeik, még
8-9 km távolságra is.
A búza behordásához egy lovat hajtó, kocsit megrakó
férfi és egy kévehányó személy kellett. Naponta kettőt-hármat fordulni, lovas kocsin megrakott terméssel, szép feladat
volt.
Hordásra készülve előkészítették a kocsit. Kerekeit kihúzták, tengelyét megzsírozták. A kocsiderékba betették a két
keresztfát és a két vendégoldalt, amelyet négy gúzslánccal
kötöttek a kocsi oldalához. Ilyenkor a kapcsos ülést levették,
és csak a kocsioldalakra keresztbe tett deszka szolgált ülésül. Vitték a nagy gereblyét és egy kévehányó kettő vagy háromágú vasvillát, továbbá a kocsioldal gombjára akasztva
két csigával ellátott pányvakötelet.
Hordáskor kocsival a leghátsó kereszt mellé állva, az ülésdeszkát az alsövényre fektették. A lőcsön kívülre kitették a
két vendégoldalt. A kocsioldal és a vendégoldal közé leállították a keresztfákat. Elöl a vendégoldalak végére pányvakötelet hurkoltak.
Ezt követően megkezdték a kévéket kalásszal befelé a
kocsiderékba rakni, jól kitolva az első görbe és a hátsó egyenes soroglyán. Mire ez szorosan megtelt kévékkel, a derékkötő lánccal erősen összehúzták a kocsi két oldalát.
A kévéket elölről kezdve kalásszal befelé fektették a vendégoldalra. Félhosszant megrakták előbb az egyik, majd a
másik oldalt. Ez után a végéről kezdve fejezték be, ugyanígy a kévék egysoros lerakását. Ezt követően hosszába fek-

tetett kévékkel „bevőgyelték”, vagyis lefogatták, telítették az egy sor
kéve rakományt. Ehhez hasonlóan
lett a többi kévesor is felrakva. Ezt
követően a csigás pányvakötelet átlósan átdobva a rakományon, hátul
a vendégoldal végére hajtva, erősen lehúzva, többszöri rácsavarással, hurkos kötéssel lekötötték a rakományt.
A kévék nagyságától és a vontató lovak erejétől függően 4-6 sor
kéve, 5-6 kereszt búza lett így hazaszállítva.

Asztagrakás a
paraszti portákon
Mezőkövesden minden gazda a
maga udvarába vagy szérűskertjébe hordta be a cséplésre
váró kalászos termést.
Először a tervezett asztagok helyén kinyesték a porcfüvet. A búzaasztag mindig a cséplőgép álláshelyétől balra, az
árpa, zab a jobb oldalon állt. Az asztag helyére előző évi búzaszalmát terítettek.
Az asztag általában három szakaszból lett megrakva. Először a hátsó, úgynevezett faros szakaszt rakták fel. A középső
szakasz négyszögletes, kb. 4x4 méter területű volt, hogy egy
viaszos ponyvával le lehessen takarni, ha hordás közben eső
esne. A harmadik szakasz újból faros kivitelű volt.
A kazal végéről nézve körtéhez hasonlított. Alul szűkebb,
majd kiteljesedett, és félmagasságtól fokozatosan szűkült
egy kéve hosszára. Az asztagrakást legtöbbször az idős gazda távolabbról irányította: kijjebb told, vagy beljebb húzd a
kévét. Mire az asztag olyan magas lett, hogy rakodásnál a kocsiról villával nem lehetett a kévét feldobni, az asztag oldalába két erős karót szúrtak, arra deszkát fektettek „állásnak”. Az
itt álló személy hátával a kazal oldalának dűlve, villával kapta
el a lovas kocsiról feléje dobott kévét és azt tovább adta felfelé. A búzakévék kalásszal lefelé fordítva lettek lerakva, Csak
legfelül egy sor kéve volt kalásszal kifelé, hasonlóan, mint a
búzakereszteken a „papja”. Itt a legelső és a legutolsó kévét a
szél ellen akácfa karóval átszúrva rögzítették.

A kalászos termés cséplése
Az asztagok elé behúzták az elevátort, majd a cséplőgépet, és szétnyitották annak asztalát. Kerekeit kirögzítették.
Hosszú, lapos szíjjal összekapcsolták a 4-5 méterre távolabb
álló meghajtó erőgéppel (lokomobil, vagy traktor). A cséplőgépről pedig lapos szíjjal adták át a meghajtást a kazlazó
elevátorra.
Az asztagon levő kévehányó a cséplőgép asztalára dobta a kévét. A cséplődobon süllyesztett állásba az etető állt, és
széthúzva lassan engedte a búzát a gépbe, amely kiverte a
kalászból a búzaszemeket. A búzakévéket legtöbbször egy
fiatalasszony, a kévevágó adta az etető kezébe, késsel elvágva annak kötelékét. A tiszta búza a gép faránál zsákokba jött
le, amit mérlegelés után két férfi a magházba vitt, és a hombárba öntött. A mérlegelés eredményét a gazda és a cséplő-

gépes sorban feljegyezte. A cséplés díja általában a kicsépelt
búza 4-5 százaléka volt.
A pelyvát egy asszony fagereblyével ovális vesszőkosárba húzta ki a gép alól, és a gyerekek a pelyvásba hordták. A
pelyvás egy faoszlopokon álló napraforgókóró oldalú, szellős szalmatetejű építmény volt. A búzatöreket általában egy
idősebb asszony favillával szedte ki a gép szája alól, és villázta az elevátorba. Ezt nevezték „töreklyuknak”, itt volt a legnagyobb por. A kicsépelt szalmát az elevátor szállította távolabb, ahol 2-3 férfi egy nagy kazlat rakott belőle.
A csépléshez az alábbi 18 személyre volt szükség:
• a gazda,
• a cséplőgépkezelő,
• az etető (esetenként kettő)
• a kévevágó
• két kévehányó
• kettő zsákoló
• három kazalrakó
• egy pelyvahúzó
• négy pelyvahordó
• egy törekhányó.
A cséplés után vagy közben, a déli ebéd vagy vacsora alkalmával a gazda ünnepi étellel megvendégelte a nagyobbrészt rokonokból, utcabeliekből álló cséplésben résztvevőket.
A cséplőgép elvonulása után, feltakarítottuk a kiszórt fűmagot. Az asztagok alatt volt aljazással és az új szalmakazal
oldalának körbegereblyézésével nyert szalmával betetőzték
a szalmakazlat.
Ekkor mondták a kisgazda családban, „megvolt a cséplés,
el van a végzés!” Pedig még ezután várt rájuk a kukorica- és a
napraforgótermés betakarítása, majd az őszi vetés.
A cséplőgépek utcáról utcára járva, az egyik kisgazda portáról a másikra álltak be, és augusztus hónap végére fejezték
be a gabona cséplését.
Mezőkövesd nagyközségben, az 1930-ban kiadott Községi Címtár szerint, 1174 kisgazda földtulajdonos és 28 bércséplőgépes volt.
Közreadta: Hajdu Ráfis János
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Aratás Kövesden – a 21. században
Hihetetlen, pedig sajnos igaz, hogy közel száz éve 3500
ember munkája volt a nyári betakarítás városunkban. Az
iparosok, ami nagyon kevés családot jelentett, hivatalnokok, akik igazán nem is hiányoztak innen, idősek és a legfiatalabbakon kívül mindenki ezen munkával volt elfoglalva a
búzaérés idején.
Nem erkölcsi, vagy etikai kérdés és feladat, hanem a legfontosabb életfeltétel és bevételi forrás volt a parasztudvarokban ennek a munkának a sikere. Az 1920-as, 30-as években a magyar mezőgazdaság próbált felzárkózni a fejlettebb német termeléshez, ám évtizedeket nem lehetett átlépni. Működtek ugyan már cséplőgépek, de szinte ismeretlen volt a kévekötő aratógép, vagy egyáltalán a rendrerakó
gép, vagy munkagép.
Így három és félezer ember kivonult aratás napján a szántóföldre, és a legegyszerűbb eszközökkel hetekig kaszált,
kötötte kévébe, és szállította be a kévéket az udvarokba.
A háború ugyan elsodort mindent, lovat, cséplőgépet, birtokokat, szörnyű újrakezdés következett. Minden katasztrófa ellenére az 1960-as évekre újra gyártották a magyar traktorokat, és sikerült egy kombájnt Balaton néven a szakmának legyártani!
Ez is csak emlék, hisz a parasztudvarok eltűnésével, szövetkezetek megalakításával, támogatásként CK típusú szovjet kombájnok léptek be az aratás modernizálásába. Így
15-20-szoros teljesítményt jelentett egy kaszás, és marokszedőhöz viszonyítottan.
Aztán jöttek sorban a szocialista mezőgépipar kombájnjai:
Tipus:
Kézi kaszálás kiváltás:
CK- 3 és CK- 4 szovjet
20 fő
AC- 400 magyar
40-50 fő (e gép kiszolgálásához
6 ember kellett)

E- 512 NDK
30 fő
E- 516 NDK
40 fő
Specializálódtak a mezőgazdasági munkák. Elmúlt az
önállóan gazdálkodó parasztember mítosza, képeztek növénytermesztőt, gépészt, gépszerelőt, állattenyésztőt, közgazdászt.
Így a kaszásokból sok szakma nőtt ki, és a kombájn elvégezte a búzatáblák aratását. Eleinte a vezetője sokat szenvedett a portól, a tűző napsütéstől, mert a nyitott kezelő ülés
teljesen védtelen volt.
Folyamatos fejlődésbe a két termelési rendszer (IKR, Kite)
becsempészte a német Class, és az amerikai John Deere
kombájnokat. Vezetőfülkével, burkolt hajtásokkal, kényelemmel. Az első kombájnokat 50 Le dízelmotorok hajtották, amelyek tízévente duplázódtak meg teljesítményben, a
kaszálást végző asztalokkal együtt. A méretnövekedések a
vágó asztaloknál két méterben kezdődött. 1956-ban 4 méter, a 2010-es években elérkeztünk a 12 méteres vágóasztal szélességhez. A dízelmotorok porlasztóit injektor váltotta fel, a motorok teljesítményét 600 LE felé tolták, elektronikus vezérléssel.
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És elérkezett a műholdak belépése a mezőgazdasági termelésbe. A műholdakról kapott jelek pontosítják a kombájn
helyzetét, és mozgását, készítenek táblatérképet a termett
mennyiségekről.
A 2000-es évek a mezőgazdasági termelésbe áttörést hoztak. Mielőtt hozzáláttak volna az önvezető autókhoz, a szántóföldön a félautomata irányítású kombájnok és traktorok
léptek működésbe. A GPS jelek segítségével, párhuzamos
nyomkövető rendszerek léptek működésbe a gépvezérlésben, tehát a kombájnt a műhold vezényli végig a táblákon,
majd a legújabb automatika rá is fordítja a következő vágási
irányra a gépet. A gép szabályozza a vágási sebességet a beállított szemveszteség határán belül, és azt is elvégzi, ha növekszik a vágási tömeg, növeli a motorteljesítményt is.
A paraszti szekerek után elérkeztünk napjainkban a 1624 tonna hasznos teherbírású teherautók és traktorvontatású pótkocsik világába. Itt ötlik fel az emberben a teherautó tachograf ellenőrző rendszeréhez, szavakkal kifejezve
mit fűzne hozzá a valamikori parasztember, amikor négy óra
munka után pihenőt rendel el a műszer.
Eltűnt a fárasztó romantika, az aratópálinka, a kévék melletti éjszakai pihenők, a napfelkelték vonzása.
Ma napfelkeltekor, 5 óra körül felbúgnak a motorok, a 600
Le hangja mutatja erejét is addig, amíg a reggeli karbantartás helyére nem vonul. Zsírzási, beállítási és szűrőtisztítási
műveletek után, a harmat felszáradásával a gépek belevágnak a búzatáblába. Pár perces aratás után a gép méri a terméshozamot, a szemveszteséget és a nedvességet. Ezután
jön a gép automatikájának beállítása, és a központi magtárral telefonos konzultáció az aratás kezdetének meghatározásáról.
Átlagos időjárásnál az aratás nappali műszakja 7 óra körül
kezdődik a Matyó Zrt-nél, hiszen a szárítók-tisztítók 1-2% vizet szinte ráfűtés nélkül, hideg levegővel elvesznek. A kisebb
vállalkozások, ahol szárító nem áll rendelkezésre, 8-9 órakor
kezdik az aratást. A 12 méteres vágóasztal és a 600 LE teljesítmény a nappalos, 12 órás műszakban 40-50 ha búzát vág
le, és ezt 2 db 24 tonnás jármű szállítja be a tiszító-szárító telepre. Ez a teljesítmény 60 q /ha hozamnál 3000 q, amely valamikor 30 tehetős matyó gazda vermeibe fért volna be. Ha
az időjárás kegyes, 18-20 napig folyik a munka napi 24 órá-

ban. Igen, napi 24 órában. Este fél 6-kor megtöltik az üzemanyag tartályokat a gépekben, amely kombájnonként 700800 litert jelent, pár perc alatt átnézik a gépet, és jön a következő 12 órás műszak. Ha szeles éjszaka köszönt az aratókra, reggel 5 óráig vágják a kalászost, majd ismét egyenként
700-800 liter gázolajat kapnak, elvégzik a karbantartást, és
újra felbőgnek a 600 LE-s motorok.
Beállítja a gépkezelő a táblatérképet a monitoron, majd a
szemveszteség határt, tarlómagasságot, és üzemi fordulatra álló motorral beindítja a kaszát, a cséplőrendszert, a tisztítót, a szalmaszecskázót, indul a gép.A Matyó Agrárnál még
megmaradt hagyomány az ebéd és ivóvíz kiszállítás – talán
az egyetlen epizód, ami nem változott, a kombájn árnyékában elfogyasztott ebéd, a pár jó szó egymáshoz, hiszen több
idő nincs, sürget az aratás, szárad a búza, ilyenkor 4-5% víztartalmat feleslegesen elvisz a perzselő meleg.
Ugye emlékeznek, 80-90 éve 3500 ember serénykedett
egész nap a búzatáblákon – 2018-ban 35 ember learatta, behordta, letiszította 3500 ha körüli búzát Mezőkövesden.
Ehhez rendelkezésre állt:
7 kombájn (5 db két műszakban)
Matyó Agrártermelő Zrt.
Fűtő József
1 kombájn
Makkai Lajos
1 kombájn
Egyéb bérkombájn
2 db
Összesen 11 betakarítógép. 17 db szállítójármű
A teljesség igénye nélkül a kombájnkezelők nevei, akik
százévenként egyszer megérdemlik, hogy felsoroljuk őket:
Matyó Agrártermelő Zrt.: Tóth László, Kovács Mátyás,
Gáspár József, Hadobás Imre, Sárosi László, Pap István, Koncz
András, Koncz Gábor, Magyar Sándor, Barati Béla, Boldizsár
Gyula, Körömi László.
Mg vállalkozók: Makkai Lajos, Fűtő József, Molnár Károly
Ha a tendenciák nem csalnak, következik a 14 méter szélességű vágóasztal, a 700 Le feletti motorteljesítmény, a teljes kezelői automatika, és az ember nem gépkezelő, hanem
gépfelügyelővé válik.
*
Mostmár csak egyet kell végiggondolni: a birtokaprózódás folyamata hogy szól ebbe bele? A monitorokon nem
láthatók a táblák szétszabdalása már, mert olyan parcellákat képeznek ki, melyet a legérzékenyebb műholdak is nehezen követnek, és a határt jelző kőjelzők, mint valaha száz
éve, nem kommunikálnak a kombájnnal.
Jogosan vetődnek fel kérdések a jövőt illetően. A föld,
mint alaptermelési feltétel szétdarabolásával a hatékonyságban újra leszakadunk a nyugati mezőgazdaságtól?
Hány műhold kell majd, hogy figyelje a táblák miniatűr
méretét, hogy a kombájn ne tévesszen határt?
Ha a Tisztelt Olvasó végiggondolja, melyiket választaná,
a 3500 kaszás kivonulását a mezőkövesdi határba, vagy tovább kell menni a műszaki fejlesztésnek. Biztos vagyok benne, hogy akikben még élénken él a paraszti munka és ennek
legnehezebb időszaka, az aratás, a gépet és annak fejlesztését választanák. A szakma pontosan tudja, ahhoz hogy ez a
fejlődés tovább folytatódjon, tisztességes földtörvény és birtokpolitika szükséges hazánkban is.
Sebe Imre

Dr Árvai Judit

Elhagyott temető
(Az első nagy világégés centenáriumára)
Hányszor láttad feliratán: Feltámadunk!
Siettél, elmentél, nem érdekel!
Temetőbe járni nem a mi világunk!
Nekünk az élet víg dalt énekel!
Panelház szobáját nyári nap izzítja,
Agyadban görcsök, tüdődben lángok,
Nem ered meg szódra égnek csatornája,
Torkod fojtogatják lávahangok.
Bejárat kapuján rozsdás, kopott lakat,
Nyikorog, nyílik, belépünk rajta.
Leszálló estébe hanyatlik alkonyat,
Fátylat von sírokra lombok árnya.
Suttog a csend, borostyán borítás neszez,
Halott-zöldbe öltözött dombokon
Küzdenek még kövek, túlélni remélnek
Elmúlást, felejtést, rőt romokon.
Kovácsnak üllőjén zengve-bongva készült
Cirádás kerítés. Óvón állni,
Védni, idők zivatarán, belékerült
Testet, ki kényszerült sírba szállni.
Ifjonc csemetefák sorjáznak útszélen,
Táguló téren katonasírok.
Föléjük magaslik hős vitéz, térdelve.
Urunkhoz könyörgő márványszobrok.
Száz év is kevés volt elfeledni Őket,
Behegesztni égő szívek sebét,
Apákért, fiúkért elhullott könnyeket,
Hazáért harcolók hulló vérét.
Jeltelen sírodban hol nyugszol, Nagyapám?
„Itália földjén ért a golyó,
Soha nem láthattam kicsinyke fiacskám,
Csontjaimon idegen föld-folyó.”
Sejtelmes út vezet magas fénykereszthez:
Ezrével őrködnek a világon!
Szív-lelkekben égő lángok ébredeznek,
Hoznak megváltást, Krisztusi Úton.
Temetőkert mélyén Ferenc Ida sírja.
Genfi tónál orgyilkosnak kése!
Karjába hullt holtan Sissi, királynéja,
Örök bánat szívébe bevésve.
Átkarolnak bús-bolyongó szellemlények,
Zavarjuk édes, bűvös álmukat!
Zizegő lombok közt úszik angyalének,
Búcsúzzunk, simítsuk hűs szárnyukat!
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Kégl Ildikó

A férfi,
aki túl alacsony volt a boldogsághoz
A férfi, aki jóképű volt és intelligens, nem vette észre, hogy
ő jóképű és intelligens. De észrevette, hogy alacsony. Különös volt, hogy ezt észrevette, hiszen a jóképűsége és intelligenciája szembetűnőbb volt, mint az alacsonysága. De hát
a férfi már csak ilyen volt, magasra tette a mércét, különösképp az alacsonyságát illetően.
A negyven körüli férfi lakásában nem is volt tükör, mert
úgy vélte, épp eleget nézett tükörbe gimnazistaként meg
egyetemistaként, akkoriban látott mindent, ami egy tükörben látható, és kiolvasott mindent, ami egy tükörből kiolvasható. Ő a tükörbenézéseket elvégezte becsületesen, ahogy
tőle telhető, neki többet a tükörrel nincsen dolga. Az idő tájt,
amikor először olvasta ki a tükör üzenetét, megijedt. Megijedt egy életre. A tükör lett a manifesztációja minden félelmének, vélt hiányosságának. Így aztán ezek a tükörbenézések traumatikus élményként épültek be a személyiségébe.
Ekkoriban, a koncentrált tükörbenézések időszakában történt, hogy a kifejezetten jóképű férfi nem látta meg a tükörben a jóképű férfit, de még csak a férfit sem. Nem látta a tükörben az embert sem, de látott valamit, ami alacsony. Ettől kezdve létének szubsztanciája valósnak vélt alacsonysága lett. Ez a hat betű határozta meg önmagát, kapcsolatait. Ez az egész valamikor a gimnáziumban kezdődött, ahol
a suli legjobb női akartak randizni vele, de ő rendre visszautasította mindet. Azt gondolta, „engem aztán nem fogtok
átverni, én nem leszek magasférfi-pótlék.” Pedig szerette a
nőket. Volt, amelyiket pár percig szeretett, volt, akit hosszú
órákig. Sőt, egyszer olyan is volt, hogy négy egész hónapig
szeretett egy nőt. De ilyet nem akart még egyszer átélni. Elhatározta, hogy továbbra is szereti ugyan a nőket, de nem
kapcsolatban szereti őket. Így éldegéltek ő és a frusztrációja nagy harmóniában. Önbizalmat építeni nem tudott magának a férfi sem az elismerő női tekintetekből, sem a bókokból. Talán nem volt ehhez képessége, talán ekkorra már
a komplexusa ráült a szemére, fülére is. Nem tudni honnan
eredt ez a komplexus, csak az volt biztos, hogy a férfi gimnazista korától kezdve nagyon jól tartotta, gondosan táplálta,
ezért az szépen fejlődött, hízogatott. Ráült a szemére, ráült
az agyára, ráült aztán a fülére is, ráült mindenére. Negyven
körül lehetett a férfi, amikor már kívül-belül, tetőtől-talpig
fel volt öltözve komplexusba. Ekkor jött egy nő. A férfi szeme
felcsillant. Még azon is elgondolkozott, hogy ezt a nőt nem
percekre, meg órákra tudná szeretni, hogy vele talán megpróbálná. De aztán kijózanodva azt gondolta, „ez egy olyan
nő, akitől minden férfi szeme felcsillanna, ugyan mit akarna
tőlem.” Aztán mégis találkozni kezdtek. A nő imádta hallgatni a férfit, mindegy, hogy az épp a liliom bibéjéről beszélt, a
Juventus győzelméről vagy a CERN aktuális részecskefizikai
kutatásairól. Hallgatta élvezettel minden gondolatát és hallgatta élvezettel minden csendjét. Rendkívül inspirálta a férfi; egyszerre szeretett bele az agyába és a külsejébe. Belesze30

(Szemán Petra rajza)
retett a férfi is a nőbe, de csak a maga módján, ahogyan egy
magát túl alacsonynak képzelő férfi tud szeretni. Telt, múlt
az idő, s a férfi egy nap úgy érezte: mintha minden sejtjével és gondolatával, teljes lényével szeretné a nőt. „Ez ellen
gyorsan tenni kell valamit” – gondolta és ettől kezdve minden energiáját arra fordította, hogy ne szeresse. Ezt sulykolta
magába: „ez túl szép nő, sok bonyodalmat okozhat. Túl szép,
magas férfit is találhatna magának. Túl jó hozzám! Kevés vagyok neki! Úgyis meg fog csalni egy magas férfivel. Egyszer
majd, amikor nem számítok rá, amikor már végérvényesen
beleszerettem. Na, azt már nem” – határozta el.
A nő látta, hogy valamitől szenved a férfi, és szerette őt
annyira, hogy ettől a valamitől ő maga is szenvedni kezdett.
Tett is néhány megmentési kísérletet, de azok mind kudarcba fulladtak, mert a nő nem tudta, hogy a férfi minden érzékszervén ott dagonyázik a komplexus. A férfi látta a nő erőfeszítéseit, és egyre kevésbé bírta energiával „nemszeretni” a
nőt. Kidobta hát! A nő elment.
Egyszer aztán a nő, – aki okos volt – elhatározta, hogy tesz
még egy kísérletet, a férfiért, önmagáért, a szerelmükért. Nekilátott, hogy segélycsomagot készítsen a férfinek. Hatalmas

kartondobozt vett elő, azt szépen becsomagolta, selyemszalaggal átkötötte. De előtte még beletette mindenét: a szerelmet, amit a férfi iránt érzett és szemének minden ragyogását, ami a férfitől ragyogott. A segélycsomagban minden
összetevő benne volt, ezt a nő többször is leellenőrizte. Amikor újra találkoztak a nő átnyújtotta a selyemszalaggal átkötött lehetőséget a férfinek. A férfi – aki ugyan nem vette
észre magán, hogy ő intelligens, de azért mégiscsak az volt
– nézte a dobozt és benne a dolgokat, amiket a nő belecsomagolt. Mindent látott, amit a nő ajándékozott neki, és meghatódva kezdte kicsomagolni azokat. Nézte a dobozt és nézte a nőt, közben pedig mintha valami boldogságféle csillant
volna meg a szemében. Arra gondolt; „engem még sosem
szeretett így senki.” Még egy röpke pillanat erejéig az is megfordult a fejében, hogy talán ennek a nőnek, mégsem kellene magas férfi. „Talán én kellek neki?” A férfi ekkor, június
28- án 12 óra 56 perckor majdnem egy teljes percre boldog
volt. Felkapta a nőt, megcsókolta! De 12 óra 57 perckor hirte-

len elkomorult. A boldogságszerű ragyogás eltűnt a szeméből, hogy helyet adjon valami velőtrázó frusztrációnak, tűrhetetlen bizonytalanságnak, valami áthatolhatatlan kétségbeesésnek. Lényébe újra visszaköltözött a félelem. A nőt elengedte és kijózanodva, alig hallhatóan csak ennyit kérdezett tőle:
– Mondd, ha nem lennék ilyen alacsony, hozzám jönnél feleségül?
– Tessék? Ha nem lennél ilyen alacsony ? – kérdezte a nő
zavartan nevetve, értetlenül. De aztán a nevető arc elkomolyodott. És ebben a pillanatban a nő darabokra hullott szét
minden hitével, reményével és erejével. Megértett valamit,
és amint megértette ezt a valamit, megsemmisült. Fél év
minden elfojtott fájdalmával és minden hiábavaló megmentési kísérletével zokogni kezdett. Aznap 12 óra 57 perckor
feladta, nem bírta tovább. Nem volt több ereje, és nem volt
több szerelme a férfi lelkének megmentéséhez. Elengedte a
kezét a férfinek, aki túl alacsony volt a boldogsághoz.

Érzelmek
Voltál e már úgy, hogy mégy az utcán, s szinte röpülsz örömödben, élvezve lépteid kiegyensúlyozott
koppanásait a kövön? Mintha a föld is megérezné ezt
az önfeledt ritmust, együtt dalol veled.
Kip-kop, hallod a választ sztereóban. Szárnyal a lelked, mosolyogsz mindenkire. Elkiabálnád az egész világnak, mennyire boldog vagy!
Aztán kicsit visszafogod magad, és már csak magadban mondod, de olyan szenvedéllyel, hogy szinte beleremeg a májusi levegő körülötted: Hogy mindent s mindenkit szeretsz, az életet! Csak annyit suttogsz halkan: Istenem! De jó élni!
Voltál e már úgy, hogy úgy sírsz örömödben, hogy
szinte fáj. Megállítanád az időt, csak a most legyen, ez
a boldogság, mert nem akarsz élni a másik feled nélkül. Vállalod ezt az érzést. Tanít, hogy ez is te vagy. Ilyen
euforikus pillanatokra is képes vagy. Hisz, csak az tud
igazán boldog lenni, aki a másik végletet is megtapasztalta.
Voltál e már úgy, hogy fáj a másik hiánya? Még friss
az emlék, érzed a közelségét, felvillan arca, hallod a
kedves hangot. Majd kétségbeesel, mert elmúlt. Lesz e
még? Lesz e még?
Mindent szeretnél! Örökkévalóságot, miközben, csak
pillanatokra kapod ezt az ajándékot. És akkor már fájdalmadban sírsz…
Szeretnél pipacszuhatag alatt megsemmisülni.
Örökre ebben az önfeledt érzésben lenni, de már csak
paplanod alatt sírsz titokban.
Tanít az élet, mint ez az érzés. Mély, elfeledett szenvedélyt hoz elő. Óva is int! Türelemre, mértékletességre. A
pillanat varázsának is örülni.
Tanít arra, ha két ember egymás lelki társa, nem számít az idő, távolság, mindig megtalálhatják egymást.
Ha másként nem, álmukban, gondolatban!
Gál T. Olga

Visszajöttél?

Fridél Lajos rajza
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A tibolddaróci Kálvária története
(Részlet egy készülő kiadványból.)

A tibolddaróci Kálvária történetének megírására két dolog
késztetett:
Az egyik egy kérdés: a második világháború okozta megannyi szenvedés, fájdalom, gyász, nélkülözés után mi késztette az embereket arra, hogy a falu első Kálváriáját megépítsék?
A másik pedig egy szándék, hogy a stációt, keresztet állító,
vagy a Kápolnát építő emberek, családok neve ne vesszen a
feledés homályába.
Egy kiadvány készül a Kálváriáról, de néhány történet még
hiányzik. Eddig is sok segítséget kaptam és bízom benne,
hogy ezután is sokat kapok még.
A leendő kiadványban szereplők listája igen színes: szerepelnek benne barlanglakók, fôldművesek, gróf Péchy Margit, gyártulajdonos, vállalkozó és legfontosabb szereplő,
Tóth István plébánoshelyettes úr.
Ezen írás az Ő szerepét és EMBERI nagyságát hívatott bemutatni.

Tóth István plébánoshelyettes úr
1945-től 1953-ig teljesített szolgálatot Tibolddarócon. A
Kálvária létesítésének nem csak az ötlete származik tőle, hanem Ő volt az, aki megterveztette, és a hívekkel elfogadtatta, a kivitelezéshez szükséges fedezetet gyűjtéssel, támogatók megszervezésével biztosította. Mindezt roppant rövid idő alatt. Tartotta a kapcsolatot az Egyházmegyei Ható32

sággal, magánosoktól, községtől megszerezte a szükséges
földterületet. A fenntiek igazolására álljon itt a Tóth István
plébánoshelyettes úr által írt levél. De ő maga is jó példával
járt elől: a Kápolna előtt eredetileg ott álló (fotón jól látható)
három keresztből a középsőt saját pénzéből ő maga állítatta.
D. a. J.Kr!
21/1947.
Főtisztelendő
Egyházmegyei Hatóság !
Eger.
Templomunk közvetlen és távolabbi környéke egészen
rendezetlen. Miután Kálváriánk nincsen a templom környékét annak felállításával akarjuk rendezetté, és széppé tenni. A Kálváriát Isten dicsőségére, a hősi halottaink
emlékére akarjuk felállítani. E célból pár hónappal ezelőtt gyűjtést rendeztünk, valamint előadásokat tartottunk. Az eddigi eredmény az, hogy összegyült 70 hekto
89 liter bor, 5 mázsa buza, árpa, valamint 2151 Frt. 82 fill.
Ezenkívül három ember magáravállalta a Kálváriai három kereszt elkészítését.
Tekintettel arra, hogy a rendezendő terület nehéz, azért két építészt kértünk fel az elgondolásunk
keresztülvitelétere, Szklenarik János miskolci építészt és
vállalkozót, aki Miskolcon Egyháztanács tag, Viezer József kanonok ur ajánlotta. Az ő ajánlata jóval olcsóbb
volt, mint a másik építészé. Hogy a tervünkből a nép valamit lásson és ezáltal szivesebben adják meg a gyüjtéskor
felajánlott, de csak később a szüretkor befolyható bor
mennyiségét, azért – amint a “Müszaki leírás” jelzi-, a
templom hátulját nagyon veszélyeztető domb elé, építészi felügyelet mellett kb. 80 lapméter támfalat építettünk. A fedezet arra már akkor meg volt.
Ugyancsak az építész terve szerint a most beküldött
rajznak megfelelően elkészült a három Kálvária kereszt
is. Ennek az volt az oka, hogy az egyik adakozó gróf
Péchy Margit, sürgette a kereszt elkészíttetését, mert attól félt, hogy egyetlen jövedelmi forrásától – malma haszonbérétől – is megfosztják, minthogy sejtése azóta valóra vált, és akkor vállalt kötelezettségének nem tud eleget tenni.
A Kálvária építéssel kapcsolatosan egyrészt a
politikaiközségtől, másrészt négy magános embertől kisebb, nagyobb telket kellett kiigényelni. Ugy a
politikaiközség, mint a magánosok a szóban lévő telkeket az Egyházközségünknek írásban átengedték. Telekkönyvezésre ezután került sor.
Az eddigi munkálatoknál csak a szakmunkásokat fizettük/kőmüveseket, kőfejtőket/. 452 napszámos, 156 fuvaros ingyenes munkát végzett.
A nagyobb munkálatokat tavasszal kezdenénk meg, és
a terv szerint május végére fejeznénk be.
A Kálvária építéssel kapcsolatosan az Egyházközségi

Ez a ma már archív fotó 1947. szeptember 28-án a tibolddaróci kálvária és kápolna avatóünnepségén, megáldásán készült
Képviselőtestület, egy hat tagból álló “Kálvária Bizottságot” küldött ki, amely bizottság tájékoztatja időnként
a dolgok menetéről az Egyházközségi Képviselőtestület.
A vállalkozóépítész rajzait mellékelve, a Kálvária építéssel kapcsolatos további utasításokat várva, tisztelettel kérem tervünk jóváhagyását.
Mindenben a Főtisztelendő Egyházmegyei Hatóság rendelkezésére állva, vagyok
Mély tisztelettel:
Tibolddaróc,1947. Január.17.

Tóth István
Plébános h.

Elérte, hogy a stációk szentelése, a kápolna megáldása szinvonalas legyen, melyet az erről szóló dokumentum”
Meghívó” is bizonyít:
Meghívó
Szeretettel értesítem a h a r s á n y I esperesi kerületi Főtisztelendő Papságát, hogy a Nagyméltóságú és Főtisztelendő
Püspöki Kar által meghirdetett “Boldogasszony évet” esperesi kerületünk a T i b o l d d a r ó c o n 1947. évi szeptember
hó 28-án tartandó Kálvária – szenteléssel és kápolna megáldással kapcsolatban nyitja meg.
Ezért szeretettel kérem kedves Oltártestvéreimet, hozzák
ezt kellő formában híveik tudomására s kövessenek el mindent, hogy a tibolddaróci Boldogasszony-ünnepségeken a
kerület lehetőleg nagy számban vehessen részt. Kérem ezt
annál is inkább, mert a tibolddaróci ünnepségeken az Érsek
Úr Őexcelenciája személyesen is részt vesz, s a kápolna megáldását maga fogja végezni.

Tekintettel arra, hogy a harsányi esperesi kerület papsága
és hívei a tibolddaróci ünnepségekkel kíván bekapcsolódni az országos Boldogasszony-ünnepségek sorozatába, nyomatékosan kérek minden kedves Oltártestvéremet, hogy
azon személyesen is résztvegyen, de leginkább is a délutáni programon.
Az ünnepségek sorrendje:
D.e. 10 órakor: Szentséges körmenet.
A keresztút stációinak megaldása.
Ünnepélyes szentmise, celebrálja: Szentgyörgyi József,
apátkanonok, szemináriumi rector.
Szentbeszédet mond a szentmise alatt: Pákozdi József,
tanfelügyelőségi titkár.
½ 1- kor: Ebéd a plébánián.
D. u. ½ 3-kor: Szentbeszédet mond Szentkláray Kornél, kerületi esperes.
3 órakor: Az Érsek Úr érkezése és fogadása.
Az első keresztúti ájtatosság elvégzése az újonnan felszentelt Kálvárián Érsek Úr Őexcelenciájának vezetésével.
Az új Kálvária kápolnájának megáldása az Érsek Úr által,
mely alkalomból szózatot intéz a hívekhez.
Az ünnepségek alatt közreműködnek a mezőkövesdi, alsóábrányi, kácsi, mezőnyárádi és tibolddaróci dalárdák.
Az ünnepségek végén uzsonna a plébánián.
Keresztespüspöki, 1947. szeptember hó 13-án.
Szentkláray Kornél esperes
(Folytatás a 34. oldalon)
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(Folytatás a 33. oldalról)
Tóth István nem elégedett meg a Kálvária létesítésével, utána is gondoskodott arról, hogy az odavezető út és környéke
szép és tiszta legyen. Ezzel a katolikus általános iskola tanulóit bízta meg. Például a „Keresztút” mentén ültetett „olajfákat”
(olajfűz) folyamatosan locsoltatta: 1-1 iskolásnak 3-3 db fát
kellett locsolni, melyet ellenőrzött, erről kimutatást vezetett.
Egyébként óriási szónoki képességekkel biró szuggesztív
ember volt, amit az is bizonyít, hogy a miséin tele volt a templom, rendkívüli népszerűségnek örvendett. Ezt az is jól szemlélteti, hogy nem csak akkor, de évtizedek multával is csak úgy
nevezték: „TÓTPESTA”, egybeírva, de nem sértően.
Itt Tibolddarócon két igen jó barátja volt. Az egyik Seress
Gyula, aki az általános iskola igazgatója volt, a másik Dr.
Kellner József helybeli orvos.
A kort ismerve, igen furcsa triumvirátus volt. Mégis gyakran
összejöttek: beszélgettek, iszogattak, kártyáztak, rendszerint
anyai nagyapám, Bráz József házában. Ha a hangulat emelkedettebb volt, akkor befogattak és lovasszekérrel, Sály – Kács
útbaejtésével késő éjszakába nyúló körutat tettek.
De nem csak ez szúrta az akkori politikai vezetés szemét,
hanem az általa megszervezett, majd útjára indított „Kálvária
Búcsú”, mely minden év szeptemberének közepén volt.
Ekkorra a korai szőlőfajtákat a családok leszüretelték, kész
volt az „1-szer fejtett bor”! A teljes család ilyenkor összjött,
azok is hazajöttek akik távol éltek és ott családot alapítottak. A gyerekek ekkor juthattak gumilabdához, kisebb ajándékokhoz.
Szeptember idusán szép időben , nem csak egyházi, de családi, sőt nyugodtan mondhatjuk úgy is, hogy vallási hovatartozástól függetlenül, a falu ünnepe volt.
Óriási tömeg gyült össze az ezen alkalomra feldíszített Keresztúton és a kápolna előtt. Az egész partoldal emberekkel
volt tele. Ilyenkor több meghívott pap is celebrálta a szertartást. A beszédet (prédikációt) Tóth István tartotta, amely lelkesítő, gyújtóhangú volt.
Nos ezek vezettek oda, hogy 1953-ban el kellett mennie és egészen a 60-as évek közepéig nem jöhetett
Tibolddarócra. Akkor tarthatott egy misét, természetesen
újra nagy tömeg előtt.
Közben 1956 őszén Dósa István, Dósa Lukács, Svercsok
István a hívek megbízásából elmentek Egerbe, kérve az Egyházmegyét, hogy helyezzék vissza Tóth Istvánt. Természetesen dolguk végezetlenül tértek haza.
Még egy történet Tóth Istvánról:
A 80-as évek második felében felkeresett Dr. Csiszár
Gusztáv, nyugalmazott mátészalkai kórházigazgató.
Tibolddarócon járt, valaha érdekeltsége / háza / volt Kácson.
Én Mátészalkán végeztem, így könnyen találtunk közös témát.
Ő elkezdett a 40-es 50-es évekről mesélni és szóbahozta
Tóth Istvánt, mint egy fiatalkori barátját, majd elmondott egy
közös történetet, melyet -ha nem is szószerint - szeretnék itt
megosztani:
“Közös vadászaton vettek részt, egy harmadik társukkal.
A vadászat végeztével, a vacsora után, némi nézeteltérés támadt közöttük, melynek következtében Tóth István „szent
haragrra gerjedvén“ felzavarta őket egy nagy fára, melyen
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A kápolna épület bejárata
2-3 órát kellett eltölteniük. Hideg is volt, kényelmetlen is volt,
dehát a puska nem náluk volt. Végül lejőve a fáról, megfogadták, hogy valami módon ezt viszonozzák.
A történet úgy 1951-52-ben játszódott, igyekeztek a kor
szelleméhez igazítani a “visszavágót”. Tervükbe beavatták a
parókián tevékenykedő káplánt is. Az egyik estébe nyúló délutánon, az előzetesen beszerzett orosz katonai kabátban és
sapkában mentek fel a parókiára, közben hangosan és határozottan orosz szavakat mondtak.
/ Előtte bővítették szókincsüket. / A sötétedésben látva és
hallva ezeket, Tóth István menekülőre fogta a dolgot. /Abban az időben nem jelentett jót, amit a látványból feltételezett. / Nos egy megoldást talált, gyorsan felmászni a szabadkéménybe, amely laposkővel volt rakva, így nyújtott némi kapaszkodót, és arra számított, hogy mivel a hívatlan vendégek nem találják, úgy is elmennek. Ők azonban nem tágítottak, karattyoltak tovább oroszul, közben az elfojtott nevetéstől szenvedtek.
Addig maradtak, míg a plébános úr nem bírván tovább
a kapaszkodást, le nem pottyant, természetesen csupa korom volt.
Mikor rájött, hogy az ő barátai voltak a hívatlan vendégek,
megkönnyebbült és megbocsátott, és elismerte, hogy jogos
volt a visszavágás.”
Sok tanúsága lehet a történetnek, én csak egyet emelnék ki:
a legnehezebb időszakban is eshetnek meg vidám történetek
az emberrel, csak jóbarátok kellenek hozzá.
Csak reméltük, hogy az első Kálvária történetének megírása hozzájárul ahhoz, hogy többen kezdeményezik egy új Kálvária építését.
Nos összefogással, az önkormányzat segítségével 2018.
október 7-én átadásra kerül az új Kálvária, természetesen
az ilyenkor szokásos egyházi ceremóniával.
Erre az alkalomra természetesen meghívást kapnak az első
Kápolnát és a Stációkat állíttatók elérhető leszármazottjai is.
Így találkozhatnak az újat állíttatókkal.
Talán az alábbi Krúdy idézet fejezi ki a legjobban ezt az eseményt:
„Nem vagyunk mások, mint folytatásai a régi időnek, a lábnyomok továbbmennek ugyanazon az úton, jó szem kell hozzá,
hogy megláthassa valaki, hol végződik az egyik nemzedék lábnyoma és hol folytatódik az új nemzedéké.”
Dósa Sándor, Dr. Dósa Viktória

Pocsai Piroska

Könnyek
Tehetetlenség
Gyámoltalanul tűröd, míg bírod.
Kienged a torkod szorítása,
arcodon végigzúdul patakod,
sodor-sodor keserűség árja.
Düh
Haraggal tölt el, ki hazug, gyáva.
Hittel hiszel az őszinteségben.
Szemednek lángja, mint izzó láva,
és nem olthatja ki özönvíz sem.
Veszteség - fájdalom
Beszűkült a tudat, nincs levegőd,
közömbössé vált múltad - jelened.
Elszállt belőled már életerőd,
vele ment lelked, könnyeid nyeled.
Remény
Szemedből bánat folydogál csendben,
árapályáramlat arcodon csorog,
érzékedre külső hatás cseppen,
s reményed már a szívkapun kopog.
Szeretet
Bensődben fény és melegség között
édesen csiklandó góc. Intenzív.
Derűs brillcsepp kacagva kiszökött.
Színültig telt és túlcsordult a szív.
Csak úgy...
Ha tombol benned öröm vagy bánat,
minden pillanat nehezen telhet.
Ne emelj a könnyek elé gátat,
szívből jönnek, tisztítják a lelket!

Török Nándor

A hit peremén
Szárnyában kínnal verdesett a hajnal,
a gyilkos Nap tüze megperzselte őt,
és távolban a harsány utcazajjal
elbúcsúztattam a máglyára menőt.
A harmatkönnye gőzölögve eltűnt,
a pirkadattal elhamvadt az álmom,
éber éjjeleken halmozom a bűnt,
s nappal a kétes feloldozást várom:

Vologda

Pető János rajza

B. Mester Éva

Drabon József

A magány felé Őszi ragyogás
tiltsd le aki nem hív
hébe-hóba keres
milyen barát az ki
elfelejti neved
tiltsd le rokonodat
hülyeséget posztolt
aktuális hírről
valami mást gondolt
tilts le szerelmeket
mert nem akarsz érzést
nem kell bonyodalom
aggodalom féltés
törölj életedből
minden fergeteget
üres tenyeredet
tapssal egyengeted
robbants mozdulatot
mert egyszer megbántott
végre eltüntetted
az egész világot
kihalt közepében
nem zavar majd senki
egyetlen dolgod lesz
Istennek kell lenni

Szeptember hava, távozott a nyár,
bölcs derűvel ősz csodái várnak,
szelíd neszektől teljes már a táj,
örülnék még halvány napsugárnak.
Lángoló nap tűzköve nem ég,
ragyogva nem lobog égi máglya,
kifakulóban odafent az ég,
lehet, éppen ebben van varázsa.
Kertek végén leselkedik az ősz,
dévaj táncát eljárta a nyárral,
selymes fényektől átszőtt délelőtt
táncolt vidám, pajzán napsugárral.
Tompább színek, kissé zöld még a fű,
konok idő gyorsul, veri ritmusát,
esténként felzeng tücsökhegedű,
s amint behálózza az éjszakát,
hallgatom, mint örökös zenét,
teletűzdelt csillagokkal az ég.

az izzó Napra béklyókat veretve,
a Pillanatban sejtem reggelente
a harmattól ázó mindenséget én,
s míg az érintetlent tiporja lábam,
szeretnék hinni a gyönyörű mában,
hogy estig rám lel az egyszeri erény.

Szeptemberi emlék

Fridél Lajos rajza
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Egy ausztrál ember
a Batúz mocsarában
Szeretném megosztani az olvasóinkkal annak a 66 éves
ausztrál barátomnak a történetét, aki immár a hatodik alkalommal látogatott meg, amíg a nyarat idehaza töltöm. A nálam 23 évvel fiatalabb barátomat 1972 óta ismerem, miután
az apja a General Motors (továbbiakban: GM) melbourne-i
tervező irodájában kezdett dolgozni, ahol én már 1961 óta
dolgoztam.
Ő már dolgozott ott előbb is 1959-ig, de én nem ismertem őt előbb. Érdekes, hogy én akkor jöttem vissza Németországból, ahol 3 hónapos kiküldetésben voltam az Opel
gyárban, ott egy közösen tervezett autón dolgoztunk a németekkel. Az apja, amíg a GM-nál dolgozott megismerkedett egy magyar mérnökkel, és igen jó barátok lettek. A magyar mérnök a visszajöttekor már nem dolgozott ott többé,
és talán az ő emléke miatt velem is rögtön megbarátkozott
és maradt haláláig, 1995-ig. A fia akkor 20 év körüli volt, villanyszerelő segéd. Én akkor vettem az első 5 holdas tanyámat (farmot) 60 km-re Melbourne-től. Az apja és a fia is kijöttek segíteni hétvégeken, ahol egy szép kis tanyát építettünk,
főleg a fiú segítségével, aki igen ügyes és mindenhez értő fiatalember lett, és aki egy pár év elteltével a szomszédom is
lett, miután megnősült és megvette a szomszédom farmját,
amit azután együtt is építettünk fel. Így szomszédként mindent együtt csináltunk, és a legjobb barátok lettünk.
A fiatalember közben egy vállalatnál üzleti összekötő lett
és világutazó, mert szinte állandóan utazott, főleg Ázsiába,
de Euróbába és az USA-ba is. Egy pár év múlva a cég egyik
vezetője lett, mígnem egy még nagyobb cég elcsalta, ahol
ismét vezető lett, sőt résztulajdonos egy jól menő gyárban.
Az évek folyamán az üzlet egyre bővült, és sikeres volt. Az
1980-as években vettek egy nagyobb farmot, ahol szép házat és istállót építettünk együtt, mert a felesége egy igen jó
díszlovas versenyző lett, lovakat tartottak és versenyeztek.
Miután 57 éves koromban abbahagytam az állandó munkát, attól kezdve a nyarat itt is, ott is töltöm, kivéve a 2000-es
évet, amikor én is kicseréltem a farmomat egy 20 hektárosra,
ahol elkezdtem építeni egy házat, amiben a barátom is segített. Ugyanakkor ültettem közel 2000 fát is, amit egyszer az
általam kezdeményezett Kavicsos parkosítása miatti csalódásokból csináltam, ugyanis úgy nézett ki, hogy az nem fog
sikerülni, mindaddig, amíg Tállai Andrásnak sikerült pénzt
szereznie, és ő elintézte, hogy a ma már létező szép parkot
befejezzék, ami számomra igen nagy öröm lett. Hiszen erről
álmodtam, csak mikor úgy nézett ki, hogy nem fog megvalósulni, kezdtem el, hogy legalább, ha ott nem is, de itt, Ausztráliában én a magam erejéből megtegyem, amit különben
mindig is terveztem, de az utazásaim miatt mégsem tettem
meg.
Visszatérve a barátomhoz, ő és a felesége még 1987-ben
meglátogattak vagy 10 napra, majd 1989-ben ismét és
1991-ben is, amikor megismerhették a régi rendszer működését, amikor is még a rendőrségen is jelentkezni kellett ér36

kezéskor és távozáskor is. Nem voltak elragadtatva, így jobban megértették, hogy ’56-ban miért hagytuk el hazánkat.
Ugyanakkor megismerték az itteni még élő családtagjaim és
rokonaim egy részét is. Talán az itthon maradt emberek nem
mindig értik meg, mennyire fontos az, hogy mi, akik idegen
országokban éltünk, hogyan viselkedünk és dolgozunk, hiszen a mi viselkedésünk alapján ítélik meg hazánkat is. Nekik
nyilván jó volt a benyomásuk, hiszen a szüleik és testvéreik is
meglátogattak már idehaza és szép emlékeik vannak rólunk.
A 2000-es években csak 2011-ben, majd 2014-ben, a felesége halála után járt errefelé.
A hatvanadik születésnapja után visszavonult az állandó
munkából, a már akkor nagyon beteg feleségével törődött,
és kezdett rendszeresen kerékpározni. Napi 80-100 km-t
kerékpározott a farmjuk közelében, illetve Melbourne környékén. A bátyjával gyalogtúrákon vettek részt Angliában,
ahonnan az apja származik, és több európai országban is.
Tavaly elhatározta, hogy jövőre körbejárja Európát, és ide is
eljön egy pár hétre. Május 6-án érkezett meg Frankfurtba,
és egy igen drága kerékpárt hozott magával, amivel 5000
km-t tett meg, mire Mezőkövesdre érkezett július 6-án. Itt
azután, miután meglátogattuk az itteni rokonaimat és barátaimat, ismét napi kirándulásokat tett a környező falvakba. Én sajnos már csak a városban kerékpározom, így csak
a fiatalabb rokonaim kisérték el esetenként. Mi mindan�nyian csodálkozunk, hogy így egyedül el mer indulni egy
ilyen hosszú útra, de mint mondja, az internet világában,
ha van pénzed és bátorságod, nincs lehetetlen. Ahogy mesélte, nem volt komoly problémája; és Frankfurtból indul-

va végigjárta Németországot, Belgiumot, Franciaországot, ahonnan ismét Németországot, Ausztriát, Csehországot, majd Szlovákiát, ahonnan Budapesten át Szegedre és
onnan Mezőkövesdre érkezett. A nyugati országokban, főleg a nagy folyók melletti kerékpárutakon járt, és a két hónap alatt csak egyszer ázott meg. A városokban, ahol megszállt, szétnézett és a GPS segítségével sehol sem tévedt
el. Magyarországon az utak nem a legjobbak, és az autóvezetők sem nagyon vigyáznak, de azért itt sem volt komoly
baja mindaddig, míg július 20-án, a szokásos Bükk-hegységi utak helyett Egerlövő, Borsodivánka, Négyes, Tiszavalk
és Tiszabábolna utat nézte ki egy Mezőkövesdi és környéke térképen, visszafelé pedig Szentistvánon keresztül vis�sza Mezőkövesdre. Itt azután alaposan elpártolt tőle a szerencse. Az előző napokban alaposan elázott földúton egyszerűen elsüllyedt a jó magyar agyagos sárban. Ő ugyanis
a térképről úgy ítélte meg, hogy az is csinált betonút, helyenként sártenger. Bizony az én barátom ott egyszerűen
elsüllyedt, és több száz méteren át vonszolta a különben
is nehéz kerékpárját (amint a mellékelt fotón is látni lehet),
nem is beszélve arról, hogy a sarat a kerekről csakis a kezével tudta leszedni.
Így hiába vártam, hogy kb. 11:30-ra visszatér, mert csak
délután 1 óra után, nyakig sárosan érkezett meg, én meg
már azon gondolkodtam, hogy segítséget hívok, de azt sem
tudtam pontosan, hogy merre ment.
Mindenesetre a kerékpár rendbetétele is kb. 2 órába telt
és a saját maga rendbeszedése is. Jót nevettünk rajta, és elmeséltük neki, hogy az a föld, ahol járt legelőnek használt
terület volt, ahol fiatal teheneket tartottak a mezőkövesdi gazdák egész nyáron, és csak itt-ott volt egy tanya, amit
Batúznak hívtunk. Én is csak egyszer jártam arra, amióta hazajárok, ahol Kiss Mátyással és Pap Pál barátaimmal meglátogattuk a Mezőség szélén lévő, teljesen elhagyott kis falut,
Nagyecsért.
Mindenesetre a barátom jól érezte magát az itt eltöltött
3 hét alatt, és körül kerékpározta a Tisza tavat az unokaöcsémékkel, eljutott Lillafüredre, Kapusi Imre arborétumába, Hajdu Imre Csáter Apó Pincéjébe, majd Pesti Ferenc igen
szép és kellemes kastélyába Tibolddarócon. De járt Tokajban, Mádon, Egerben, a bükkábrányi Malomtanya Étteremben, Noszvajon, Répáshután és szinte minden faluban, ami
a környéken van.
A barátom szerint Bogácson és Tardon egy-két kis üzletben már egészen jól ismerték őt, ahol rendszeresen vásárolni szokott. Gondolom, hogy mindenhol feltűnt a különleges
kerékpárjával és szokatlan felszerelésével.
Július 29-én elbúcsúztunk tőle Budapesten, többször ismételte, hogy jól érzete itt magát, és köszöni mindenkinek
a vendégszeretetét. Úgy látja, hogy Magyarország sokat változott, amióta itt járt, az emberek igen barátságosak és talán
jobban is élnek, és főleg már mindent lehet venni is az üzletekben, a kiszolgálás is sokkal barátságosabb.
Megígérte, hogy ha az egészsége engedi, akkor még máskor is eljön és segít elfogyasztani a kertemben termő nagyon finom őszibarackokat, ami sokkal ízletesebb, mint ami
Ausztráliában kapható.
Kovács István
az ausztráliai matyó

A Nemzet Színésze
Bogácson
Június 17-én Bogácsra látogatott Csomós Mari, a Nemzet
Színésze. A kedves vendéget a község nevében Csendesné
Farkas Edit polgármester, Dr. Papp Adrienn jegyző és Hajdu
Imre köszöntötték a bogácsi Színészligetben, ahol a művésznő jelképesen elültette saját fáját, valamint a Magyar Színművészet állócsillagai nevet viselő emlékoszlopra felszögelte a közelmúltban elhunyt Kossuth-díjas pályatárs, Tahi-Tóth
László emléktábláját.
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Írások az asztalfiókból
Lukács Lajosné (Bogács)

Egy nem bogácsi bogácsi

Mit jelent a szó – BOGÁCS?
Annak, ki beköltözött,
Kit sorsa rég óta ideköt?
Ki gyermekként a rónán játszott
Hegyet, dombot alig látott
Bámulta mi elé tárult
Mikor meglátta Bogácsot!
S aztán jött a felismerés,
Gyöngyszem hever mindenfelé.
Lenyűgöző csodás tájak
Mit eddig még sose láttam!
Szomjas lelkem beszippantott,
Ittas lábam útnak indult.
Bebarangolt minden részed,
Az emlékek gyűltek szépen!

Csecslyukból a jó bor mellett
Akácillat is terjengett.
Tomorvárról gombát hoztunk,
Jató- tetőn ábrándoztunk!

Adtál munkát, sok barátot.
Szinte testvért is találok!
Együtt voltunk jóban, rosszban
Vigadtunk sok alkalommal!

Kinn a tónál halat fogtunk,
Ó de sokszor körbejártuk!
Revízión jót szánkóztunk,
Kaptárkőhöz is felmásztunk.

S ma már, ha a harang kondul
Szívem bizony félve mozdul.
Sírjaid közt egyre több lesz,
Melyre kezem virágot tesz.

Bikarétre vitt az utunk,
Bagolyvárnál koccintottunk.
Mennyi élmény, mind Te adtad!
Gazdagságod határtalan.

A harminc év erre elég,
Itt élek és enyém lettél!
Köszönöm, hogy befogadtál,
Szép tájadon helyet adtál.

Ismerem már utcáidat,
Láttam nőni a fáidat.
Szüreteltem a Vén-hegyen,
Boldog voltam, nem feledem!

Úgy érzem szeretni tudtál!
Ezért nem ment, ki jött
S lett igaz híved, jó bogácsi
Egy nem született BOGÁCSI!

Mit jelentesz nekem, BOGÁCS?
Otthonom vagy az nem vitás!
Ennél több is: a családom!
Valóra vált legtöbb álmom.

Közmondások – gondolatok
Több, mint tíz éve gyűjtöm az életemet színesebbé, vidámabbá, érdekesebbé tevő fordulatos közmondásokat, mondásokat. Mondásaim pedig nekem is vannak, mert a hetvenöt és fél évemnek már vannak „hordalékai”.
Úgy gondoltam, ha ezeket leírom, és hozzáfűzöm a saját gondolataimat, aki majd olvassa, azt érzi, amit én: milyen szép, fordulatos, színes és gazdag a nyelvünk, a magyar
nyelv! Azért is írok, hogy hirdessem én is a krisztusi mondást: „ nem csak kenyéren él az ember …....”.
Lesznek benne más népektől is közmondások s azok azért
lesznek érdekesek, mert nem a mieink és másfajta igazságokat tartalmaznak.
Jól esett neki, mint üvegestótnak a hanyatt esés. (magyar)
Az ember belegondol abba az élethelyzetbe , amikor az
üvegestót a hátán a ládában üvegtáblákkal hanyatt esett, bizony nem volt benne öröme.
Ami nincs a fejedben, az a lábadban van. (német)
Ez egy igazi német szellemiségű mondás: katonásan, rövid, egyértelmű, lényegretörően találó. Magyarul: amit elfelejtettél, azért vissza kell menned! / Ahogy öregszem, ezt a
mondást egyre többször emlegetem!/
A kimondott szó olyan, mint a kilőtt nyílvessző. (török)
Hányszor nem gondolunk erre a közmondásra, amikor
gondolkodás nélkül kimondunk szavakat, amelyek nyílves�szőként hatolnak embertársaink szívébe és ott is maradnak
mindörökre.
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Ha két jó barát között pénzügy keletkezik, azonnal
vége lesz a barátságnak. (német)
A mondás arra int: tudnunk kell helyén kezelni a pénzügyeinket, mert ha nem, könnyen barát nélkül maradhatunk.
Kétféle ember él a Földön: az egyik azonnal kimondja azt,
amit gondol, a másiknak pedig vannak barátai. (magyar)
Találó és meghökkentő bölcselet annak igazolására, hogy
az emberek túlnyomó többsége nem viseli el az őszintén kimondott igazságot és megharagszik.
Életed vége felé a viselt dolgaidért a legnagyobb büntetés: az éjszakánként rád törő saját lelkiismereted. / Ha
van!/ (ismeretlen)
Élete során minden ember hibázik, szabályt szeg kisebbnagyobb mértékben. Az egyik ember beismeri, megbánja és
lépéseket tesz a hiba kijavítására. A másik ember nem törődik vele, de ezeknek törvényszerűen jön a büntetés a saját
lelkiismeretük által!
Ne rágódj , emészd magad a múltadon, mert azt megváltoztatni már úgy sem lehet. (ismeretlen)
Tudni kellene: A múlt időben használt „HA” szócskával már
semmit nem lehet elérni!
A Földön élni drága mulatság, de a csomag legalább
tartalmaz évente egy Nap körüli utazást. (ismeretlen)
Erre a csomagra már akkor befizettünk, amikor megszülettünk, és még a halálunk után is folytatjuk az utazást
Gál Mihály

Tartalom

Hártyásszárnyú álmok zizegnek

Fridél Lajos rajza

Czipott György

Halászangyalok
Claude Monet: Impression, soleil levant
hártyásszárnyú álmok zizegnek
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Daruszögi H. Imre

Minden nyáron, amikor a katáng
egyébként gyönyörű kék szirmait először meglátom, az esztétikai kellem érzete mellett – igaz, csupán egyetlen pillanat erejéig -, enyhe borzongást is érzek. Olyasfélét, mint akkor, amikor egy
hirtelen támadt hidegfront hajszálnyival a kellem-optimum
alá hűti a tomboló kánikulát. Ettől még nem fázik az ember, s
nem nyúl kiskabát vagy kardigán után. De ezt az enyhe, libabőrt előidéző jelzést mindazok, akikben finom, érzékeny műszer ketyeg, már felfogják, és alig hallható sóhajjal konstatálják: a nyárba – ebbe a nyárba is – beszökött az ősz. Olyan észrevétlen jelzés ez, mint a szív egyik pillanatról a másikra történő, kalimpáló dobbanása. Mire ráfigyelnénk a furcsára, az eltérőre, minden visszaáll az eredeti állapotába. A szív halkan
és egyenletesen veri tovább a ritmust, s a nyár is olyan változatlan hevességgel, kitartással szórja fényét és sugarát, mintha sohasem akarna véget érni.
A katáng idén nyáron – minden más virághoz hasonlóan – a
szokottnál is korábban bontotta ki halványkék szirmait. Már
több mint egy hónapja látom e kedves szirmocskákat az árokparton, az utak mentén, ahol esténként, ha néhány percre
megáll az ember virágot csodálni (megáll-e mostanság?), s a
látványt tücsökmuzsika teszi teljesebbé.
Bár, ez a finom húrú zene szomorkás (igaz, ettől még lehet
szép, hallgatásra érdemes). De mintha csak a rovarvilág hegedűsei is azt adnák hírül nekünk, embereknek, amit a naptárból letépett lapok érzelemmentesen ugyancsak jeleznek:
fogy a nyár.
Bizony fogy. Így is, úgy is. Ez az idei, ez evidens, augusztus
vége van, hosszabbodnak az éjszakák. De fogy az a másik is:
az emberi lét nyara. Az első még csak elviselhető, hisz őszre
tél, a télre viszont ismét tavasz jő. Így van ez rendjén, amióta világ a világ. Ám az a másik, az a másik fogyatkozás, az viszont visszafordíthatatlan folyamat.

Az elmúlást észlelve, lám a tücsök hegedűje is fájdalmasabban szól. Mintha
azt érezné, dala elszállt hasztalanul és
visszhangtalanul, „művészetére” igazából oda se figyelt a nyár, ráadásul a lét
anyagi feltételeivel sem honorálta azt.
Következésképp keserves ősznek, télnek néz elébe. Bezzeg
a hangyák és a többi hangyaszorgalmú! Persze ők most sem
a vadvirágok szirmait csodálják, vagy az éhenkórász tücsök
muzsikáján andalognak!
Észrevette ezt már jó ideje a tücsök (érzékeny teremtmény),
ezért is szól a szokásosnál kedvetlenebbül, bánatosabban
a zenéje. Fásultan veszi tudomásul, lassan már nincs értelme muzsikálnia. A hangyákat, de másokat, az egereket, pockokat, a hörcsögöket is egyedül csak a gyűjtés érdekli. Nekik
nem is lesz gondjuk, ha jönnek az őszi esők, a náthát hozó ködök és a mindent dermesztő tél.
Illetve, dehogy nem lesz! Csak most még nem tudják. A világ ugyanis úgy van teremtve, s egyszer ezt mindenki megtudja, egér is, hangya is, pocok is, hogy attól is üres és unalmas a
világ, ha nincs benne tücsökzene (szó).
Ülök egy bogácsi kertben, lábamnál egy kékvirágú katángkóró, amit a fűnyíró életben hagyott. Az est egyre feketébb palásttal takar be. Hirtelen szél lebben, bele borzongok. Mégsem
mozdulok a kerti padról, amelyen hajdan nagyanyám – az ő
nyarai régen elfogytak – ilyenkor esténként a babot fejtette.
Hallgatom a nyarat elsirató tücsökzenét. Cirip, cirip… játs�sza a láthatatlan zenekar. S ekkor hirtelen, valahonnan mes�sziről, gondtalanul mulatozó nyaralók nótáját keveri ebbe a
muzsikába az augusztus esti szél: „látlak-e még fecskemadár,
lesz-e tavasz, lesz-e még nyár? – harsogják a rizlinggel meggyantázott torkok. Olyan groteszk az egész. Vidáman, önfeledten énekelnek azok ott, messze, s nem is gondolják, hogy a
nóta kérdése mennyire halálosan komoly.
Lesz-e tavasz? Lesz-e még nyár? S ha lesz is, kell-e még valakinek a tücsökzene(szó)?

Fogy a nyár

