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Fabula
A bolha, amikor már úgy érezte, hogy kellő öntu-

datra ébredt, magyarán tinédzser bolhává csepe-
redett, magát hitte – öntelten – az élővilág tökélyé-
nek. S „ide nekem az oroszlánt is!” büszke tudattal, 
nem tisztelt senkit, semmit, gőgösen lenézte, sőt 
egyenesen gyűlölte mindazokat, akik az állatvilág-
ban másmilyennek születtek. Többek között ki nem 
állhatta az elefántot, aki az elsősorban a vele ösz-
sze nem mérhető, tekintélyes külseje miatt gyűlölt.

Hergelte is magát kellő módon – úgy is mond-
hatnám: „bolha szinten tudatosan” –, majd ami-
kor a gyűlölettől már lila lett a feje, a bolhakocs-
mában nagy hangon, következésképp dicsekvőn, 
azt kezdte el hangoztatni, hogy márpedig ő ki-
babrál ezzel a ronda, behemót elefánttal, s olyat 
csíp bele, hogy az attól beledöglik. (Persze tette 
ezt azért is, hogy a bolhabarátainak és főleg ba-
rátnőinek imponáljon!)

Bolhafink nemcsak dicsekvő volt, aki szeretett 
nagyot mondani, hanem a realitás minden érzékét 
elvesztve, valóban elhitte magáról, hogy ő „bolha-
feletti” teljesítményre is képes (flúgos embereknél 
ez a küldetéstudat), ezért egyik napon tényleg rá-
pattant az elefánt oldalára, s apait-anyait belead-
va, jókorát csípett az elefánt tomporába. (Az eről-
ködéstől sérvet is kapott.)

Az elefánt viszont mindebből csak annyit ész-
lelt, hogy kicsit viszket a tompora. Ezért vakaró-
dzás gyanánt, farkával odalegyintett egyet a neve-
zett testtájra. E legyintés telibe találta a bolhát, aki 
nem elég, hogy az erőlködéstől sérvet kapott, ettől 
az ütéstől azon nyomban jobblétre szenderült.

Pedig élhetett volna még, ha lett volna kellő ön-
kritikája, realitásérzéke a képességeit és korlátait 
illetően. De eme példa is bizonyítéka annak, hogy 
a legfontosabb képességek hiányában szenvedők 
egyszerűen képtelenek reálisan felmérni erejüket, 
értékelni helyzetüket. Következésképp szinte tör-
vényszerű, hogy áldozatául esnek egy-egy elefánt-
farok legyintésnek. 

Nem sajnálom őket, az ilyenek maguknak kere-
sik a bajt.

Fojtán László felvétele

Falusi idill

És ha én a boldog idillre vágyom, / azért vágyom rá,  
mert e vad világon, / csak benne nem volt részem 

sohasem. (Szabó Lőrinc)
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Kitüntetettjeink

A Kaptárkövekben rendszeresen publikáló kollegáink közül ketten is rangos elismerést kaptak ez év 
májusában, Miskolc város ünnepe alkalmából. Fecske Csaba József Attila-díjas költőt Pro Urbe-díjjal 

jutalmazta a megyeszékhely vezetése, míg Bereti Gábor a Szabó Lőrinc irodalmi-díjat vehette át.  
Mindkét kollegánknak szívből gratulálunk!

Holló József

Válaszutakon
… a szép ösztönösen az igazhoz menekül 
mert hamis húron a dal hamisan pendül.

E számítógépfüggő modern világunkban 
annyi ellentmondás keríti a létet. 
Zaklatott önmagunk űzve és hajszolva 
a jelen senkiföldjén keresnénk a Szépet.
A csodát! Amit a versek tudnak adni. 
Amire sóvárog az ember lélekmélye. 
Ami úgy van elnyomva e kegyetlen valóban:
mint pőre testiségben a szerelem szemérme. 
Merengek szótlan a modern költészeten…
hogy bomlik fel benne a tiszta Rend, a Forma. 
Hogy vesznek el sorra a csilingelő rímek –
s helyettük széjjelkong a szabad-vers kolompja. 
Nem tud a gondolat színesben álmodni 
elszürkülő létünk homály közt dereng szét. 
Vágyaink, álmaink visszametszett szárnnyal 
az elveszett égmagast  – mintha nem keresnénk. 
Megtagadott, hitetlen lett mára a szép!
Olcsó, nyűtt szavakkal kiáltunk magunkért. 
És üres, prózaszerű… versnek aposztrofált 
írások szerzői nyúlnak a zsoldjukért. 
Oly magabiztos, harsány a modern líra hangja. 
A költőt se zavarja az alázat hiánya 
mellyel úgy árad szét a nyegle „önkimondás,”
mint a gorombuló ember koravén magánya. 

Óh, ha feltámadnának a költőóriások!
Vajon mit szólnának e modernet olvasva?
Hagynák-e, hogy vesszen a líra kiváltsága 
… az üzenni tudáson leírt szó hatalma?
Nem. Nem üresedhet a vers olcsó passzióvá, 
hisz az ars sacrá-nak gyönyörködtetni kell!
Nem sajátíthatja ki se éra se kordivat: 
a költőnek szállni kell; szembe a szelekkel. 
Mert küldetése van, mint sötétben a fénynek.  
Nem fogódzhat másba, csak a szépség igazába!
A szavak irgalmán lesz a múló maradandó, 
hogy féltenivalóit az utókor még lássa. 
A vers olyan kábulat, ami kínokon át oldoz 
így súgja reménnyé a lemondásaidat. 
Hogy a perc koldusaként az örökléthez szólhass: 
míg az átélt szenvedély a hitedből ver hidat. 
Így verődsz a pont és a végtelen között. 
Fogd fel az időspirálon csak egy pillanat vagy. 
Mindegy üdv, kárhozat a leírt gondolatod –
úgyis visszahull rád minden egyes szavad. 
Így lesz emlékezet vagy feledés a sorsod.
Te csak arról dönthetsz: mit hagysz a jövőre. 
Durvát, közönségest vagy a tiszta szavak báját 
… ami a költészet megtartó hite, őrizője. 

Harmadik szerzőtársunk, Holló József a közelmúltban töltötte be 75. életévét. Ebből az alkalomból Válaszutakon cím-
mel jelent meg, sorrendben immár hetedik kötete. A kötet bemutatójára és egyben a szerző köszöntésére május 29-én, 
Egerben, a Park Hotel dísztermében került sor. Itt a Kaptárkövek hasábjain is köszöntjük Őt, jó egészséget és még hosszú 
munkás éveket kívánunk neki! Az új kötetből pedig a címadó verset választottuk ki. Tisztelt Olvasók! Fogadják szeretettel!
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Régiónk, Dél-Borsod egyik legdi-
namikusabban fejlődő városának, 
Tiszaújvárosnak a vezetése tíz évvel 
ezelőtt döntött úgy, hogy a telepü-
lés könyvtárát Hamvas Béla íróról ne-
vezi el. A tiszaújvárosi Városi Könyv-
tár 2009. március 24-én vette fel hi-
vatalosan a jeles író nevét. Erre az év-
fordulóra most azzal a beszédemmel 
emlékszem, amely akkor, ott, az ava-
tóünnepségen elhangzott.

Tisztelt Ünneplő és Tisztelgő Közön-
ség! Hölgyeim és Uraim!

Három hétre Húsvét ünnepétől, 
mondandómat egy bibliai történettel 
kezdem. Azt, hogy elmondom, annak 
mégsem a közelgő nagy ünnep az iga-
zi oka, hanem sokkal inkább kísérteti-
es hasonlósága egy másik történettel.

Lukács evangéliuma 24. fejezetének 
13. versében ez áll: „És íme azok közül 
ketten mennek vala ugyanazon a napon 
egy faluba, mely Jeruzsálemtől hatvan 
futamatnyira vala, melynek neve vala 
Emmaus.”

Hogy a gyermekek számára is világos 
legyen a történet, arról van szó, hogy a 
feltámadás napjának késő délutánján, 
két tanítvány útban volt Emmaus felé. 
Emmaus egy kis városka volt, mintegy 
tizenkét kilométerre Jeruzsálemtől.

Ezeknek a tanítványoknak nem volt 
kiemelkedő szerepük Jézus életében, 
a szentírás is csak egyiküket, bizo-
nyos Kleofás nevét örökítette meg, ám 
mindketten komolyan hittek, bíztak az 
Úrban.

S ők ketten, ott, akkor, az estébe 
hajló órában szomorúan mentek az 
emmausi úton, s a Jézussal történteket 
beszélték egymás között.

Még soha nem vesztették el annyira 
a bátorságukat, mint akkor. Reményte-
lenül és tehetetlenül haladtak az úton a 
kereszt árnyékában.

S akkor ott, amint haladtak, egy ide-
gen, egy harmadik csatlakozott hoz-
zájuk. A két tanítvány látását azon-
ban mintha valami akadályozta volna. 
Az idegenben nem ismerték fel az is-
merőst. Az ismerőst, aki nem volt más 
mint Jézus. Ahogy Lukács írja: „De az 
ő szemeik visszatartóztatának, hogy Őt 
meg ne ismerjék.”

Hamvas Béla hazatalált 

A történetnek az a vége, hogy bizony 
már beesteledett, amikor Emmausba 
értek. Az idegen folytatta volna útját, 
de a magukat árvának érző tanítvá-
nyok arra kérték Őt, hogy az éjszaká-
ban már ne induljon tovább, pihenjen 
meg házukban. Jézus, az idegen elfo-
gadta a meghívást, betért hozzájuk. S 
amikor asztalhoz, a vacsorához hívták, 
akkor kezébe vette a kenyeret, megál-
dotta, megtörte és nekik adta.

S abban a pillanatban megnyílt a két 
tanítvány szeme, az idegenben felis-
merték az Urat, aki azon nyomban el-
tűnt szemük elől.

De a lényeg ott maradt. A lényeg, a 
bizonyosság! A két, már-már hitevesz-
tett tanítvány, a két gyarló földi ember 
megbizonyosodott róla, hogy Jézus 
tényleg feltámadt, hogy él, és ez öröm-
mel és újra hittel töltötte el szívüket.

Miért mondtam el ezt itt, most egy 
emléktábla avatás, egy névadó, egy 
emberre emlékezés, s ezen embernek 
eme helyhez kötődése kapcsán?

Az ok a hasonlóság. Az elmesélt bibli-
ai történet után ugyanis elmondok egy 
másik történetet. És én – remélem Önök 
is –, érzünk majd valamiféle kísérteties 
párhuzamot, hasonlóságot.

Ez a másik történet, több mint 1900 
évvel később játszódott, s nem bibli-
ai földeken, hanem itt, ezen a vidéken, 
ahol most mi élünk.

Igen, mert korábban is éltek itt a Tisza 
partján, egy másik Emmausban, a két 

tanítványhoz hasonló egyszerű embe-
rek. Nem ketten, hanem sok százan, oly-
kor több ezren is voltak, s egy új hit szel-
lemében, egy új hit ellentmondást nem 
tűrő kényszerét, diktátumát, vélt csalha-
tatlanságát eltűrve vagy kihasználva.

S közéjük bekerült egy idegen. Egy 
idegen, akit nem ismertek fel. Nem is-
mertek fel, mert kinézetre épp olyan 
volt, mint ők. Bakancsot hordott és 
munkásruhát. Kevés haját napközben 
svájcisapka takarta, épp úgy cigaret-
tát sodort, mint a legtöbb akkori dohá-
nyos, s ágya, szállása nem igazán volt 
különb a többiekétől.

Egy hangyaboly egyik hangyája volt 
ez az idegen, akár az a többi száz, töb-
bi ezer. Akik közül az egyiket Donogán 
Lászlónak hívtak, a másikat Türk Balázs-
nak. A harmadikat mindenki csak pipás 
Szabó Istvánnak hívott, mert állandó-
an pipázott, a Kossuth-díjjal kitüntetett 
főépítésvezetőt pedig Lipták Jánosnak.

Sorjáznak a nevek: Ficzere Ferenc, 
Török Pál, Szemes János, Lovas János, 
Szirmai Lajos, Nemecsek Károly, Román 
István … Oldalakat tenne ki, ha tovább 
sorolnám.

S közöttük ott volt az idegen, akit a 
szemek nem ismertek fel, s aki maga 
sem nagyon akarta, hogy felismerjék. 
Őt meg Hamvas Bélának hívták hiva-
talosan, de a hétköznapok gyakorlatá-
ban a többiek – már csak a kora miatt 
is – Béla bácsinak szólították. 

Archív fotó a tiszapalkonyai évekből

(Folytatás a 4. oldalon)
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Persze, én úgy gondolom, a belő-
le kisugárzó delej okán is. S ez a fur-
csaság legtöbb itt megfordult em-
berből – légyen kubikos vagy mér-
nök, talán még ha párttitkár volt ak-
kor is – kiváltott egyfajta tiszteletet. A 
Béla bácsi megszólítást mindenképp. 
S Ő, Béla bácsi megfordult korábban 
Inotán, majd jött Tiszapalkonya, azu-
tán pedig Bokod következett. Ő volt 
az 1951-1964 közötti Magyarország 
Béla bácsija.

Az pedig már jóval később történt, 
hogy 1988-ban, vagy 89-ben?, a már 
említett Donogán László bement egy-
szer Leninvárosban, a Lenin úton talál-
ható – ma már ott nem létező – köny-
vesboltba, s ott nézelődés, válogatás 
közben kezébe akadt – szinte vélet-
lenül – egy könyv: Hamvas Béla: A lát-
hatatlan történet. (1988-ban adták ki 
újra.)

Olvasva a szerző nevét, Laci bácsinak 
eszébe jutott: annak idején volt neki 
egy munkatársa a Tiszapalkonyai Erő-
mű építésén. S azt az embert is Ham-
vas Bélának hívták. S ahogy elolvas-
ta a könyv hátoldalán a szerző rövid 
nacionáléját, s ott szemébe szökött a 
Tiszapalkonya név, a meglepetés döb-
benetével, ám még inkább örömével 
konstatálta: az a Béla bácsi azonos az-
zal a Hamvas Bélával, akinek könyvét 
kezében tartja. S onnantól kezdve a 
könyvszerető ember bizalmával, de 
még inkább lokálpatrióta büszkeség-
gel és kíváncsisággal kezdte kutatni és 
persze vásárolni Hamvas Béla műveit. 
Hozzáteszem – mert ez hozzá tartozik 
az igazsághoz –, tette ezt az ismeret-
ség okán. (Mert valljuk be a nagykö-
zönségnek Krúdy, Gárdonyi, Nyírő Jó-
zsef vagy Somogyvári Gyula könnyeb-
ben emészthetőbb olvasmány – de 
ezt csak zárójelben jegyzem meg.)

Ez az eset, Donogán Laci bácsi talál-
kozása Hamvas Béla íróval, ez a szem-
besülés, hogy az egykori munkatárs, a 
Béla bácsi egy filozófussal, íróval, egy 
bölcselővel azonos (amikor Hamvas 
Béla meghalt az Esti Hírlap 1968. no-
vember 15-ei, pénteki számában lako-
nikus tömörséggel ennyit közölt: el-
hunyt Hamvas Béla bölcselő és műfor-
dító), nos, ez az eset több, 50-es évek-
beli munkatársával is megesett. Ez 
tény. Bizonyosság rá egy interneten 
talált szubjektív visszaemlékezés, 

amely a bokodi éveiről szól. Szerzője 
egy akkoriban fiatal lány, Molnár Má-
ria, ma Dr. Buttyán Kornélné. (Gondo-
lom, ezt a hosszú írást Dúl Antal úr is 
ismeri, s bizonyos állításaival kapcso-
latban vannak fenntartásai, de az egy 
elmélyültebb vita, előadás témája le-
hetne.)

Amit én ebből a visszaemlékezésből 
idéznék, összecseng a Donogán Laci 
bácsitól hallottakkal:

„Nagyon sokáig – fogalmam sem volt 
róla –, hogy Hamvas Béla kicsoda. Sok 
évvel ezelőtt (2007-ben írta a vissza-
emlékezését) a Múzeum körúti köny-
vesboltban találtam egy könyvet. Nem 
vagyok benne biztos – de alighanem 
a Babérliget könyv lehetett. Máig ez a 
kedvencem, cipelem is magammal évek 
óta, mindig, mindenhová.

Tetszett a könyv – ezért, pár nappal 
később visszamentem, hogy újabbat 
vásároljak, ugyanettől a szerzőtől.

Akkor, a nagyon tájékozott eladó, – 
aki egyébként rajongója volt Hamvas 
Bélának –, mindent elmondott, amit 
tudott róla. Azt is, hogy különféle erő-
művekben dolgozott, és hogy meghalt 
már. Mintha a villám vágott volna be-
lém – úgy ért a felismerés.”

Bizton mondhatom, hogy így volt 
ezzel mindenki, aki 1951 és 1964 
között Inotán, Tiszapalkonyán és 
Bokodon munkakapcsolatban állt egy 
bizonyos Hamvas Béla – jobbára – rak-
tárnokkal, egy bizonyos jóemlékű Béla 
bácsival.

Az újbóli találkozás, amely egyesek-
nek – mert nem mindenkinek – ada-
tott meg, villámcsapásszerű volt, meg-
döbbenést, ám egyben örömet, s még 
inkább büszkeséget váltott ki az egy-
kor volt kollégákból, munkatársakból.

A hely, esetünkben Tiszapalkonya, 
majd a jogutód „a kinek jussa az erő-
mű, majd a TVK” elnevezésű harc-
ból szerencsésebben kikerült 
Tiszaszederkény, mint társadalmi kö-
zeg, szintén akkor kezdett szembe-
sülni a valósággal, amikor Donogán 
Laci bácsi. De egyszerre nyilván nem 
az egész település, csupán néhányan. 
Irodalom iránt érdeklődők, a helytör-
ténet amatőr kutatói, kiknek tudatos 
vagy véletlenszerű bogarászásaik köz-
ben olykor kezükbe akadtak egy egy-
re sűrűbben megjelenő Hamvas publi-
kációk közül azok, amelyeket helyszín-
nel és dátummal azonosított. Igen, 

Tiszapalkonya neve és mellette egy 
dátum 1954-től 1962-ig, egyes Ham-
vas írások (levelek, esszék) végén ott 
található.

Amikor Hamvas Béla születésé-
nek 100. évfordulóját - mondhat-
nám szűk családi körben – ünnepel-
te ez az ország 1997-ben, akkor itt 
Tiszaújvárosban, a Városi Könyvtárban 
is tartottak egy – nyugodtan mondha-
tom – méltó megemlékezést. Erre so-
kan – de nem elegen – a mai napig 
emlékeznek. De az emberi emlékezet 
kevés, hisz ahogy azt Gorkij állította 
egykor: csak az történt meg, aminek a 
történetét megírták.

Szerencsére ennek az 1997-es 
tiszaújvárosi Hamvas ünnepségnek 
a történetét is megírták. Méghozzá 
az egyik meghívott előadó, vendég 
Czakó Gábor író.

Czakó ezeket rögzítette:
„Hamvas Béla ünneplése születésének 

centenáriuma alkalmából különös és fe-
szélyező. Például azért, mert ő maga til-
totta meg az ilyesmit. Jelesül és többek 
között azt, hogy festmények és szob-
rok készüljenek róla, hogy utcák és in-
tézmények névadójának tegyék meg, és 
így tovább. A legfurább ünnepélyt talán 
Tiszaújvárosban rendezték. Emlékeze-
tes, hogy ez a hely korábban a Leninvá-
ros nevet viselte, e jeles szocialista város 
pedig Tiszaszederkényre és Palkonyára 
épült. Arra a Tiszapalkonyára, ahol 
Hamvas Béla ötvennégy és hatvannégy 
között száműzetésének tíz kemény esz-
tendejét töltötte az Erőmű Beruházó 
Vállalat raktárosaként. És most a vá-
rosi könyvtár igazán szép ünnepélyt 
rendezett híres polgára (?) emlékére. 
Lőrinczné Thiel Katalin, az Egri Tanár-
képző docense Hamvas gondolkodói 
pályáját vázolta föl, a városi zeneisko-
la növendékei gyönyörűen muzsikáltak 
a szép számú közönségnek, jelen sorok 
írója pedig H. B. és a kor válsága cím-
mel tartott előadást.

A legérdekesebb azonban az a két 
idős úr volt, aki közönség soraiban fog-
lalt helyet, s alkalmas időben elmesél-
te az ünnepelttel kapcsolatos emlékeit. 
Az egyik, a hangosabb és bőbeszédűbb 
a város presszójában ült vele néhány-
szor. A presszó másodosztályú volt, va-
gyis a legdrágább hely a  környéken. Ti-
zennyolc forintba került egy üveg Zsiráf 
sör. Hamvas különféle deklasszált értel-
miségiekkel szokott üldögélni. Olykor 

(Folytatás a 3. oldalról)
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zongorázott és volt pénze, mert nem in-
gyen írta a dolgozatokat főnökei és más 
elvtársak érettségijéhez. Hogy író lett 
volna, vagy filozófus, erről legendák ke-
ringtek, de a palkonyai lakosság ugyan-
úgy volt ezzel, mint az ország: nem 
olvas(hat)ta Hamvas műveit. A másik, 
a szerényebb öregúr kapcsolata elmé-
lyültebb lehetett. Ő megfordult Hamvas 
lakásán is, mely egy barakk cellasorá-
nak egyik, kb. tíz négyzetméteres helyi-
ségéből állt. Itt örökké nagy rendetlen-
ség uralkodott. Könyvek, papírok szana-
szét, mert valami rendszerint nem akart 
előkerülni. Keresni kellett, a keresés pe-
dig dúlással járt. A raktárban is renge-
teg papír vette körül. Négybe, „cédulá-
ba” vágott átütőpapírok, melyekre már-
togatós, ún. százas tollal írt. Azzal a bi-
zonyos vágott hegyűvel, amelynek az 
írásképe még a lúdtolléra emlékeztetett, 
s amely akkoriban ment ki végleg a di-
vatból.

– Mit írsz, Béla bácsi? – kérdezgette 
ez a bizonyos szerényebb öregúr, akkor 
huszonéves ifjú. – Hát, ami az eszembe 
jut. Ez minden bizonnyal így lehetett. Az 
is, hogy középtermetű volt, és jó kedé-
lyű. A tanú azt állította róla, hogy nem 
volt vicces embernek mondható, ha-
nem olyannak, akinek élethumora van. 
Az élethumor szót nem magyarázta, de 
aki olvasott Hamvast azt tudja, hogy a 
közlés hiteles.

Az est fénypontja, az ünnepelthez és 
a végakaratához legméltóbb pillanata 
az volt, amikor ez az öregúr elmondta, 
hogy ama bizonyos raktár épülete ma is 
áll. A helybéliek Hamvas-raktárnak hív-
ják. De már nem Hamvas Béla miatt, 

őróla nem tudnak. Hanem csak úgy. Ki 
tudja, miért. Talán csak nem az erőmű-
ből szállongó és a tetőre rakódó pernye 
miatt?”

A hangosabb, bőbeszédűbb em-
bert sajnos nincs szerencsém ismerni, 
a szerényebbet viszont igen. Ő a már 
többször emlegetett Donogán László, 
aki máig ott él az erőmű lakótelepén, 
ahol Hamvas Béla, Béla bácsi szelleme, 
szellemisége, emléke él, még akkor is, 
ha sokan már nem tudnak róla.

Érdekes, Donogán Laci bácsi – mi-
nap újra elmondta nekem – nem is-
merte azt a másik visszaemlékezőt. 
S ő nem tudott róla, hogy Hamvas 
Béla presszóba járt volna, és hogy Zsi-
ráf sörre költötte volna a pénzét. És 
ilyenre egy másik munkatárs, a hő-
erőmű gépészmérnök Türk Balázs  bá-
csi sem emlékszik. Arra viszont igen, 
hogy 1956 nyarán Béla bácsi felesé-
ge, Kemény Katalin több hétre lejött 
Palkonyára, és itt megismerkedve az 
ő feleségével, többször is meghívta 
a Türk családot egy teára a Béla bácsi 
szálláshelyére, a cigánysorra.

Ez a téglából épített épület, ahol 
jobbára az Erőmű Beruházó Válla-
lat emberei, például a műszaki ellen-
őrök is laktak, Farkas Zoltán barátom 
a mostani házán túl, a Sajó-csatorna 
mellett húzódott, és azért hívták ci-
gánysornak, mert a legmesszebb fe-
küdt a központtól.

Hosszú épület volt, egyszobás, elő-
szobás, hálófülkés lakrészekkel, egy 
kis terasszal az ajtó előtt, erre ki-ki vi-
rágot, futóbabot futtatott, lakályosab-

bá téve a környezetet. Ott élt Béla bá-
csi is. Egy közegben – de tulajdonkép-
pen magányosan. A környezete magá-
nak valónak nevezte, talán bogaras-
nak is. Nem járt pecázni a munkaidőn 
túl, társaságba sem gyakran. Nyéki 
Szabolcs az egyik kollégája meg is je-
gyezte : „Béla bácsi mindig csak olvas, 
vagy ír. Olykor dudorászik, fütyörész, 
el  van magában.”

A munkaidőben persze nem vonta, 
nem is vonhatta ki magát az őt körül-
vevő közegből. A kortól függetlenül 
– a főnököket leszámítva – minden-
kivel tegező viszonyban volt. Szeret-
te hallgatni a kollégái vicceit, azokon 
jókat nevetett, és utólag mindig tett 
hozzá valamiféle filozófikus, ironikus 
megjegyzést, amit a többség igazán 
nem értett. Utólag zavartan próbál-
ták értelmezni, hogy mit is akart ez-
zel az öreg mondani. De legtöbbször, 
nem jöttek rá, és bosszúsan legyintve 
annyit mondtak: az öreg zagyvaságo-
kat beszél.

Ha egy munkatársak közti beszélge-
tés közben valaki a politikát hozta szó-
ba, a maga módján, szellemi szintjén 
kritizálva az akkori állapotokat, ő azon 
nyomban elköszönt akkori köszönés-
sel: szervusztok elvtársak, még sok a 
dolgom. És ott hagyta a társaságot.

Amikor jómagam elkezdtem keres-
gélni – szemtanúk segítségével, fellel-
hető dokumentumok alapján Hamvas 
tiszapalkonyai nyomait, úgy ereztem 
magam – s most is úgy érzem –, mint a 
régész, aki megtalálja egy amfora né-
hány darabját, amiből nehéz összerak-
ni, hitelesen összerakni, rekonstruálni 
az egészet, a valódit.

Íme egy ilyen kérdés: mikor került 
ide? 1954-ben. De mikor közelebbről?

Ráleltem egy bizonyítványra, ami 
arról tanúskodik, hogy „Hamvas Béla 
elvtárs az 1952/1953-as pártoktatá-
si évben a II. fokú politikai iskolát ered-
ményesen elvégezte.” Az aláírás: Inota, 
1953. június 17.

Megtaláltam több levelét is, ezek 
egy részét Szabó Irmának írta, aki 1948 
után varrónőként, gyári munkásként 
dolgozott, de verseket, tanulmányo-
kat írt, s magas szellemi fokon levele-
zett H. B.-val. Ezeket a leveleket Danyi 
Zoltán tette közzé, Dúl Antal úr hozzá-
járulásával.

(Folytatás a 6. oldalon)
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Az általam megtalált első levélen: 
Tiszapalkonya 1954. X. 28. dátum sze-
repel.

A két dátum között, 1953. novem-
ber 18-án érkezett Donogán Laci bácsi 
Tiszapalkonyára, az épülő erőműhöz. 
Mint minap elmondta, máig emlékszik 
rá, hogy az év végén többször hallotta 
az akkori vezetőktől: mikor jön már ez a 
Béla? Mi a fenét csinál még ott Inotán. 
Ugyanis, akkor már az Erőmű Beruhá-
záshoz egyre-másra érkeztek az anya-
gok, eszközök, s azt át kellett venni, 
raktározni valakinek. Ez a valaki Ham-
vas Béla volt, aki Inotán is hasonló fel-
adatot látott el.

Donogán Laci bácsi úgy emlékszik, 
hogy 1954 legelején találkozott először 
Hamvas Bélával.

Amikor sikerült rálelnem Hamvas 
Béla munkakönyvének másolatára, na-
gyon megörültem, mert abból sok ér-
dekesség, még a helyieket is meglepő 
adatok derülnek ki. Hisz mindenki ab-
ban a hiszemben volt, van, aki egy ki-
csit tud róla, hogy Hamvas Béla az Erő-
mű Beruházási Vállalat (az ERBE) alkal-
mazottja volt 1951-től 1964-ig.

Nos, munkakörében az alábbi be-
jegyzések szerepelnek.

1.Munkáltatója: Erőmű Beruházási 
Vállalat Bp. V. ker. Akadémia u. 6. 

Munkába lépés kezdete: 1951. VII. 
9. Munkaköre: adminisztrátor, Kilépés: 
1955. márc. 15. munkaköre: raktárveze-
tő. Felmondás a vállalat részéről. 

2. Április 4. Gépgyár Tiszapalkonyai 
Szerelési Kirendeltség Munkaerő gaz-
dálkodás. 

Munkába lépés: 1955. április 1. Mun-
kaköre: segédmunkás, Kilépés: 1956. 
június 30. munkaköre: raktárnok. áthe-
lyezve. 

3. Április 4. Gépgyár Bp. XI. Budafo-
ki u. 70. 

Munkába lépés 1956. július 1. Mun-
kaköre: raktárnok, Kilépés: 1957. január 
31. Munkaköre: raktárnok, áthelyezve. 

4. ERBE Bp. V. Széchenyi rkp. Munká-
ba lépés: 1957. febr. 1. Munkaköre: rak-
táros, Kilépés: 1964. ápr. 30. Munkakö-
re: fordító, felmondás a vállalat részéről.

Hamvas Béla munkakörében talál-
tam két olyan bejegyzést is, amelyek 
jutalmazását igazolják. Ezek szerint 
1957. évi munkájáért 300 forint jutal-

mat kapott. 1958. évi munkájáért pe-
dig plusz 280 forinttal jutalmazták.

Fontos ez? – kérdezhetik az elmon-
dottakat hallva. Nem tudom. Legfel-
jebb azt tudom, hogy része az életé-
nek. S az élet sok-sok, sok milliárd pil-
lanatból áll össze nagy egésszé, élet-
művé. S ebbe beletartozik az is, hogy 
volt itt Tiszapalkonyán egy raktár, amit 
Hamvas-raktárnak neveztek (az épület 
mai napig meg van, csak ma már lapos 
tetejű), s ennek a végében – belül – 
volt egy kalitka, egy iroda, ahol ő szé-
kelt, egy íróasztal, egy vaskályha tár-
saságában, ahol mindig írt, látszólag 
a  bürokratizmustól elválaszthatatlan 
bizonylatokat, s a „mit írsz Béla bácsi? - 
kérdésre mímelt felháborodással felel-
te: hagyjál már, annyi hülyeséggel kell 
foglalkoznom, képtelen vagyok utol-
érni magam! S ha a fiókja nyitva ma-
radt, a belépő láthatta: tele papírral. 
Hogy arra mi volt írva konkrétan, azt 
senki sem láthatta. A kollégák, munka-
társak nyilván a kiadott, vagy vétele-
zett anyagok jegyzékének nyilvántar-
tására gondoltak, s nem arra, hogy ez a 
kedves öregúr, a mindenki Béla bácsi-
ja éppen azt fejtegeti, a félbe, vagy ne-
gyedbe vágott A/4-es papíron, hogy a 
politikai  üldözött és az üldöző között 
semmi különbség nincs, csak hadál-
lás kérdése, hogy mikor, melyik kettő-
jük közül! „Persze mégis az üldözött van 
előnyben, mert az igazság, ha realizál-
hatatlan formában is, de mégis az ő ol-
dalán áll, míg az üldözőnek csak elmé-
lete, vagyis világnézete, ideológiája van, 
valamint hatalma az üldözőn, illetve fé-
lelme az üldözöttől.”

Hamvas Béla tiszapalkonyai létéről 
– mint mondtam – apró mozaik dara-
bokat találtam, találtunk, ez nem ke-
vés, valamennyit nincs is most idő itt 
elmondani.

De ha nagyon kritikusan vizsgáljuk, 
értékeljük az ismereteink mennyiségét 
( a minőségéről nem is beszélve), akkor 
azt kell mondanunk: keveset, nagyon 
keveset tudunk róla.

Ez a mostani névadó azért is jelen-
tős és fontos, mert ez a tisztelgés mel-
lett kötelességvállalás. Tiszaújvárosnak 
egykori fiáról sokat, sokkal többet kell 
megtanulnia, megismernie, s azt az is-
meretet pedig tovább kell adnia min-
den egyes generációnak.

A napokban az egyik, egyko-
ri munkatársa, ismerőse azt mond-

ta nekem: Hamvas Béla nem szerette 
Tiszapalkonyát. Ez így pontatlan. Ham-
vas Béla azt a kort nem szerethette, 
amiben akkor élt, de azt is méltóság-
gal viselte. Olyan korban élt, szinte ma-
gányban – mint írta: „egyáltalán nem is-
merek olyan szellemileg jelentékeny em-
bert, akinek véleménye valamiképpen ne 
jelentene csoportvéleményt.” 

Az egyik szava mögött párt van, a má-
siké mögött baráti kör, a harmadiké mö-
gött érdekszövetség, a negyedik mögött 
a tanítványok tömege.

Minden komoly figyelemreméltó véle-
mény, amellyel találkoztam, persze itt-
hon, többeké volt, s ezeket a többeket a 
vélemény megmozdította, s ezek a többek 
magukat a véleménnyel azonosították. 

Minden szó tulajdonképpen többek 
nevében leadott szavazat volt.

Úgy vettem észre, hogy a szó súlyát 
általában úgy mérték, hány ember azo-
nosította magát vele. Ezeket a szavakat 
igen kedvelték. Ha valakit megtámad-
tak, a támadó szó csoportszó volt, ha az 
illetőt megvédték, a védelem is csoport 
nevében történt. A gondolkodás, az írás, 
a küzdelem, a vélemény, a vita általá-
ban csaknem kollektív megnyilatkozás 
volt. A szellemiség szavai, amint mond-
tam, tulajdonképpen világszemléletek, 
állásfoglalások, érzelmi és érdekkap-
csolatok szavazatai voltak. Helyzette-
lenségem folytán nekem sohasem volt 
alkalmam ilyenképpen szavazni. Min-
dig csak a magam nevében beszélhet-
tem. Mögöttem, mellettem, vagy velem, 
nem volt senki...

… Semmiféle csoportba nem tar-
toztam. S így lassan kénytelen voltam 
annyira önmagammá válni, még job-
ban talán, mint eredetileg szándékom 
volt, amennyire csak lehetett. Rendkí-
vüli módon individualizálódtam, kor-
társaim belekényszerítettek abba a tel-
jes magányba és egyedüllétre, amely-
ben az összes kollektív kapcsolattól el-
szakadva és elszakítva, csak azt mond-
hattam ki, amit tényleg és valóban én 
mondtam.”

Ez olyan világ volt, hogy ezzel az ál-
láspontjával magára maradt. S ab-
ban a helyzetben az ERBE, Inota, 
Tiszapalkonya, Bokod egyfajta me-
nedék volt. Felesége, Kemény Katalin 
2008-ban, az Irodalmi Jelen-ben kemé-
nyen ostorozza egy írásában az akkori 
kortárs írókat, akik cserbenhagyták fér-
jét, illetve behódoltak a hatalomnak. 

(Folytatás a 5. oldalról)
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„Mi lett volna, ha nem publikálnak?” - tet-
te fel vádlón a kérdést, például annak 
a harminchárom írónak, költőnek, aki 
pulikutya módjára köszöntötte Ráko-
sit 60. születésnapján. Erről írta Márai: 
„Négy év múltával, 1956-ban mellverde-
ső hörgéssel gyalázták azt a zsarnokot, 
akit négy évvel ezelőtt organtikus önkí-
vületben ünnepeltek.”

Miért nem hallgattak? – ismétlem 
Kemény Katalint. Nem tudom a választ, 
és senki felett nem ítélkezem. Viszont 
megértem a Hamvasnál akkortájt jó-
val ismertebb, ráadásul népszerűbb 
Márait, aki így reagált:

„Ez volt az az idő, amikor megértet-
tem, hogy el kell mennem az országból 
– nemcsak azért kell elmenni, mert nem 
engednek szabadon írni, hanem elsőb-
ben és még sokkal inkább azért, mert 
nem engedtek szabadon hallgatni.”

Hamvas Béla viszont maradt. Maradt 
1951-ben is, s maradt 1956-ban is. Tette 
beszédes és példaértékű. De nem any-
nyira a maradás az.

Sok könyvet írt, illetve tovább folyta-
tott, átírt itt Palkonyán a Hamvas rak-
tárban, a cigánysoron, a Tisza parton, 
amikor fűben feküdt és szája szélében 
fűszálat rágcsált. Én most ezeket nem 
sorolom fel, talán Dúl Antal úr majd 
megteszi. Egy regényét mégis meg-
említenék a Bizonyos tekintetben címűt, 
ami Palkonyáról szól, Csincsajantaniról, 
ahogy a könyvben nevezi. A kere-
tet egy leégett barakk és az azt köve-
tő nyomozás adja, de Hamvas Bélának 
nem ennek elmesélése az igazi célja. A 
könyvben érdekes és jelentékeny em-
berekről beszél. 

„E seregszemle során Hamvas felvo-
nultatja Csincsajantani társadalmá-
nak különböző figuráit. Mint filozófus 
nagyon mélyre lát. Látja, hogy az a tár-
sadalom csalásra és hazugságra épült, 
tagjai egymást csalták, lopták meg, e 
nélkül nem is érvényesülhettek. Nietz-
schét idézve, ott és akkor, a kártevés tu-
datos magatartás forma volt. „... a tár-
sadalom e helyzetében a legrokonszen-
vesebb a gonosztevő, mert az legalább 
tiltakozik a társadalom ellen. A téglát 
tudatosan ezrével törik, dobják szemét-
be a tonna vasat, szórják a földre vagon 
számra a cementet, hajlítanak el csava-
rokat, szögeket, tapossák sárba a sze-
net, hagyják megrohadni a fát, pusztul-
ni a csöveket, a ponyvát, penészedni a 
dohányt, megbüdösödni a húst, meg-
férgesedni a lisztet. Amióta mindez a 
kártevés tudatosan történik bosszúból 
és ellenállásból, a cselekvést kollektívan 
áthatja, kénytelen vagyok Nietzschének 
igazat adni. Minden kicsi és nagy bűn-
tény tiltakozás. Ha mást nem, beveri az 
ablakot, vagy a tiszta abroszra köp.

Hamvasnak ez a regénye a remény-
telenség, a hazugságokra épült világtól 
való undor regénye. S mit tehet egy ilyen 
helyzetben a jelentékeny ember? Az író-
nak egyetlen lehetősége marad: „ írni, Is-
tennek, aki meghalt.” Vagyis a jelenté-
keny, a szellemi ember egyetlen lehetősé-
ge, de egyben kötelessége is az, hogy je-
let hagyjon!”

Mondtam: Hamvas tette beszédes 
és példaértékű. Az ő szóhasználatával 
élve, Hamvas Béla jelentékeny ember.

S „A jelentékeny ember legfőbb tulaj-
donsága, hogy helyt áll azon a helyen 

ahol van, megteszi a rábízottakat, még-
pedig tisztességből. Követelményeket 
másokkal szemben nem támaszt csak 
önmagával szemben, mert tudja, hogy 
mindenki önmagát minősíti. Követe-
lése önmagával szemben az, hogy ne 
szennyezze be magát, vagyis önmagát 
a holnapi ebédért el ne adja. Ahogy ezt 
Hamvas is tette, amikor behódolás he-
lyett inkább a vidéki építkezési munka-
helyet választotta.”

Elnézésüket kérem, tudom sokat be-
széltem. De azt szeretném, ha Ham-
vas Béláról, Tiszapalkonya Béla bácsijá-
ról még sokszor és sokat beszélnénk. A 
mai naptól ez kimondottan kötelessé-
ge lesz ennek a városnak.

Kötődésem Hamvas Bélához a 
tiszaújvárosi létemen túl – ugye meg-
értik – A bor filozófiája című művével 
kezdődött. Borversenyeken gyakran 
cukkolom tanult borász barátaimat, 
hogy Magyarországon 3 ember értett a 
borhoz, s akik ma ennek látszatát akar-
ja kelteni, akkor mindig tőlük idéznek. 
Ez a három ember pedig a nem ép-
pen borvidékről származó Krúdy Gyu-
la, egy Grosschmid Sándor nevű kassai 
ügyvéd fia, akit a család nemesi előne-
ve alapján Márai Sándor néven isme-
rünk, és egy Aschendorf Frigyes nevű 
győri kékfestő unokája. Ő pedig Ham-
vas Béla.

Utóbbinak 2000-ben Balatonfüreden 
Sava Babič egy hársfát ültetett, amit 
ma Hamvas-hársnak neveznek, s egy-
féle kultikus hely.

Jelentem, itt Borsodban ez a név-
adó a második Hamvas-jel. Az első 
Bo gácson található, a Cserépi úti pin-
cesoron, ahol 3 diófa hirdeti Hamvas, 
Márai és Krúdy emlékét. Igaz, még 
csak néhány éves fák, tehát fiatalok, 
ráadásul kemény és sovány riolittu-
fa talajba lettek elültetve. De ilyen ke-
mény, megpróbáltatásokkal teli ta-
lajból táplálkozott irodalmunk mind-
három óriása! A fák élnek, s míg élek 
gondozom őket, Évről-évre nagyob-
bak lesznek, terebélyesebbek, s év-
ről-évre messzebbre látszanak. De hát 
mi itt valamennyien, Bo gácson is, s itt 
is Tiszaújvárosban, sőt, remélem egyre 
több helyen, ezt akarjuk.

Ezt akarjuk, mert örülünk az 
emmanusi úton felismert idegennek. 
S nekünk kötelességünk hírül vinni, tu-
datni mindenkivel: Ő él, köztünk van!

Hajdu ImreFűben heverészve, a tiszapalkonyai kémények árnyékában
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Dr. Pázmándy László

Lámpás...
(Czufor András  

barátom halálára)

Elment megint egy Lámpás,
Miként Gárdonyi írta.
Barátom útját lezárták,
Az Úr magához hívta.

Falusi tanítók sorsát,
Élted, de Nagybetűsen.
Nemzedékek sorolják,
Érdemeid, megbecsülten.

Egy voltál a többiekből,
De a sor elején álltál,
Mert kaptad a föntiektől,
AZ Úr útmutatását.

Kácson, a tenyérnyi Svájcban,
A régmúltat is kutattad.
A Bükk koszorújában,
Otthonod, s nyughelyed kaptad.

Voltál falud Krónikása,
Kit barátomnak tudhattam.
A Kaptárkövek sok írása, 
Őrizője a múltadnak.

Fehér asztalnál gyakran,
Töltöttük nyáron időnket.
Országnyi Vidám Barakkban,
Nevettük a felejtőket.

Igazságról lemondó világ
Volt, melyben sokáig éltünk.
Remény nélkül mondtunk imát,
Ha várt éji menedékünk.

Sötét eszme árnyékában,
Éltünk, ahogy lehetett.
Az emberség szándékával,
Jártunk nehéz éveket.

Túlélni megtanultunk,
De élni nem, barátom.
Így múlt el az ifjúságunk,
Ezt ma már tisztábban látom.

Naplóidban mindent leírtál,
Azt is, mit nem volt tanácsos.
Örömöt, bánatot belesírtál,
Írástudó nem tehet máshogy.

Tardi és kövesdi matyó,
A Szikla presszó teraszán.
Néha hajnalig folyt a szó,
Boros és dalos éjszakán.

A tardi nagyapádat,
Gyakran emlegetted nekem.
A szeretet, a csodálat,
Átsütött beszédeden.

Ő, a megtörhetetlen Matyó,
Volt mindig a példaképed.
Csendes lett a hangos szó,
Ha feltörtek az emlékek.

Téged, a félárvát, Ő nevelt,
Tisztességre és tartásra.
Barátom, az életed felelt,
Minden kérésre, tanácsra.

Ültem az ágyad szélén, 
Utolsó találkozáskor.
Télben, a tavaszt remélvén,
Beszélgettünk, mint máskor.

Nem búcsúztunk, mert nem hittem,
Hogy többé nem látlak már.
És jött a végzetes hírrel,
Tavasz helyett a halál.

A fenti Kávéházban,
Ne veszíts dalos kedvedet.
AZ Égi Dalárdában,
Találd meg méltó helyedet.

Érte szólt a harang 
a kácsi templomdombon
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Kihalt-e az Árpád-ház?
Nyugdíjas éveim alatt hobbim lett 

a világ régi és mai uralkodók család-
jainak kutatása, családfáik összeál-
lítása, eredetük kutatása. Ennek so-
rán sok érdekességre leltem. Ilyen az, 
hogy a Romanov-cári család eredetileg 
nem Romanov. Aztán a mai Habsbur-
gok apai ágon nem Habsburgok, II. Er-
zsébet királynő pedig nem angol szár-
mazású, és még sorolhatnám. Ezenkí-
vül foglalkozom Európa összes neme-
si családfájával is, csakúgy mint a ma-
gyar nemességével. Mindig is érde-
kelt, hogy mi magyarok honnan szár-
mazunk illetve maga az Árpád-ház is. 
Iskoláim során úgy tanultam. hogy az 
Árpád-ház III. András királlyal 1301-
ben kihalt. Leányágon ez természete-
sen nem igaz. Azonban apai ágon való-
ban így történt? A következőkben ezt 
próbálom boncolgatni. Erről a témáról 
sok értekezést olvastam, tanulmányoz-
tam. Ezek alapján az alábbi két változa-
tot tartom figyelemre méltónak.

1. változat:
II. András királyunk felesége, a fia, IV. 

Béla által fogságban tartott Beatrix (I. 
Aldobrandini de Este, Ferrara gróf lá-
nya) a fogságból megszökve Németor-
szágba menekült. Itt 1236 januárjában 
megszülte István herceget, IV. Béla test-
vérét, III. András király apját. Istvánék in-
nen Olaszországba, VII. Azzo estei őr-
grófhoz költöztek. István szemet vetett 
az őrgrófságra ezért menekülnie kellett. 
Először Spanyol, majd Franciaországba. 
Franciaországban került a Crouy hely-
ség és vár birtokába. Innen később visz-
szatért Olaszországba, ahol Ravenna 
podestájává választották. Kíméletlen 
hatalmaskodásai miatt elűzték. Velen-
cében telepedett le, ahol feleségül vette 
Morosini Thomasinát, Marinó Morosini 
velencei doge /dózse/ unokahúgát. E 
házasságból született III. András kirá-
lyunk. István herceg Andrásnak adomá-
nyozta a dalmát és a francia birtokait 
(Crouy-t). Andrást ennek alapján Crouy 
Andrásnak is nevezték. Tehát Velencé-
ben élt. Mielőtt magyar király lett volna, 
itt megnősült. Feleségét Sybillának hív-
ták és a Cumani Péter velencei tanácsos 
lánya volt. Sybilla két fiút szült: Félix és 
Márk volt a nevük. III. András a két fiú-
nak adta franciaországi birtokait 1278-
ban. Egyébként Andrásnak volt egy tör-

vénytelen fia is, akit Tarentesan Péter-
nek hívtak. Ő vagyont nem kaphatott, 
ezért papi pályára vonult. Crouy vagy 
Croy a franciaországi, Somme folyó mel-
lett terült el Picardiában Amiens mel-
lett. A két fiú András királlyá választása 
után is kint maradt Franciaországban, a 
Croy birtokon. Tudjuk azt is, hogy a két 
fiú még apjuk életében elhunyt. Félix 
1285-ben, Márk 1286-ban. Márk való-
színűleg erőszakos halált halt. Félix fele-
sége, Guigonne Chambré, a dauphinéi 
Allevardi birtok urának a lánya volt. Tő-
lük származott le a franciaországi Crouy 
Chanel család, mégpedig Antal nevű fi-
úktól. Az utódok Franciaországban is-
mert személyek voltak. Volt köztük ér-
sek, katona, várnagy. Rudolf 1446-ban 
Allevard várnagya volt, aki magyar cí-
mert használt. A család eléggé népes fa-
mília volt és tudták, hogy honnan szár-
maznak. Több ágra szakadva, mind-
egyiknek megvolt a hivatalos neve is. 
Volt köztük hercegi ág is. Az egyik utód a 
Havré-i ágból való Fülöp Ferenc Luxem-
burg kormányzója volt az 1600-as évek 
közepén. Ferenc Miklós magyar leszár-
mazását 1790-ben a grenoblei törvény-
szék ítélettel ismerte el. A Crouy-Chanel 
ágból származó Ferenc Claudius Ágost 
magyar trónkövetelőként lépett fel az 
1860-as években. Öccse Miklós Hen-
rik 1844-ben kérte családjának a ma-
gyar nemzetségek tagjai közé felvételét 
és magyar címert használt. Kérelmének 
helyt adtak és családjával Pécelen tele-
pedett le.

Mindez azonban csak egy változat.

2. változat:
A két változat kulcskérdése András 

kérdése, de melyik András? Mert bizony 
1170 és 1301 között öt András nevű kirá-
lyi herceg is volt az Árpád-ház tagjai kö-
zött. Kettőből király lett. Egy herceg pe-
dig Halics királya lett, aki 1234-ben halt 
meg és II. András király fia volt. A másik 
herceg horvát-szlavón herceg volt, V. Ist-
ván király fia, aki mindössze 10 évet élt. 
Az ötödik András a kulcskérdés. Mert 
létezett. Ki volt ő? Mellékneve is volt: 
„Sansterre” azaz „Földnélküli”. A franciák 
nevezték el így és tudták róla, hogy ma-
gyar herceg. A legvalószínűbb, és  álta-
lam ez az elfogadott, hogy ő nem azo-
nos II. Andrással. Ez az András már akkor 
is élt, amikor III. András király még meg 
sem született. Volt nekünk egy II. Géza 
nevű királyunk. Neki több fia is volt, Géza, 
III. István és III. Béla. Amikor Béla király 
lett, Gézát mint hatalomra törőt bebör-
tönözte. Géza azonban megszökött és 
Ausztriába menekült, majd onnan Cseh-
országba. A cseh király II. Szobeszláv 
azonban kiadta őt III. Bélának, aki bör-
tönbe vetette. Onnan 1189-ben enged-
te ki I Barbarossa Frigyes császár kérésé-
re, aki akkor vonult át Magyarországon 
a keresztes hadjáratra. A császár Géza 
herceget családostul magával vitte Bi-
záncba. Géza itt telepedett le. Bizánc-
ban Joannész (János) nevet kapta. Két 
fiát ismerjük, Istvánt (Stephanosz) és Gé-
zát (Alexiosz). Igen nagy valószínűség-
gel ezen István fia volt az az András her-
ceg, aki Franciaországban telepedett le. 

III. András. Ő volt az utolsó, vagy mégsem?

(Folytatás a 10. oldalon)
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Ő 1248-ban Bizáncban csatlakozott 
II. Lajos francia király szentföldi had-
járatához és igen valószínű, hogy ő a 
„Velencei” András is, aki feleségül vette 
Sybillát, a velencei Cumani Péter lányát. 
Franciaországban telepedett le, ott kap-
ta a Sansterre nevet. 1252-ben kap-
ta meg a Crouy birtokot fiaival (Félix és 
Márk). A továbbiak már ugyanazok ami-
ket értekezésem elején leírtam az előző 
változatnál. 

A témával rengetegen foglalkoztak, 
sok iromány született, de kétséget ki-
záróan senki sem tudta bebizonyíta-
ni, hogy az Árpád-ház nem halt ki. Az 
viszont kétséget kizáróan tény, hogy 
Földnélküli András igen is létezett, és 
magyar herceg volt az Árpád-házból, 
aki a francia Crouy- család őse. Kimon-
dom tehát, hogy szerintem az Árpád-

(Folytatás a 9. oldalról) ház férfi vonalon sem halt ki. Női vona-
lon pedig jelen volt az Árpád-ház Ang-
liától Konstantinápolyig, Európa szinte 
minden uralkodó családjában III. And-
rás után is.

A Croy-család több ágra szakadt
1. András Félix nevű fiától származik a 

Croy-Chanel ág. Az ág legutolsó tag-
ja László Emmanuel 1974-ben szü-
letett. Mivel nős ember valószínű, 
hogy vannak ma is élő gyerekei. A 
család több tagja hercegi rangot vi-
selt.

2.  András Márk nevű fiától származik az 
eredeti Croy-ág, mely számos alágra 
oszlott bárói, grófi és hercegi ranggal.

Ilyen ágak: 
- Croy Sempy
- Croy Solre (a Sempy alága)
- Croy-Havré (a Solre alága) kihalt 

1847-ben

- Croy-Dülmen (a Solre alága)

A Dülmen ágnak, amely igényt tar-
tott a magyar trónra, az 1990-es évek-
ben sok tagja (pl.: Henrik Károly, Sán-
dor Károly) született. Ők nyilván ma is 
élnek.

Megjegyzés:

1. 1908-ban a Magyar Királyi Belügymi-
nisztérium elismerte a család jogállá-
sát

2. I. Miksa császár hiteles iratban ismer-
te el a Crouy-Chanel család Árpád-
házi leszármazását

Források:
1. Crouy család (Magyarországi) Nagy 

István: Magyarország családai

2. Érdi János kutatásai „ A magyarorszá-
gi Crouy nemzetségük története

3. Nagy Géza: A Croyok

Dr. Varga László

Esti áhitat Fridél Lajos grafikája

B. Mester Éva

ahol élek
díszcserje bokrok összeborulva 
vigyázzák minden léptemet
életre hívott  kerti virágok
felém fordítják kelyhüket

megzabolázott tavaszi zápor
szívritmusomhoz szelídül
őrbódéimban fenyőfák állnak 
sohasem vagyok egyedül

nagy ívű dallam él a szívemben
felemel repít simogat 
emlékek vággyal kergetőzve
fülembe súgják csókjukat

óvatos léptek végtelen csendben
buborékokból vízesés
fehéren zúdul földig a függöny 
sustorgó kéjes lebegés

udvarom felett karnyújtásnyira
arannyal hímzett sátorom
éj sötétjében csillaggá válok
földi létemet álmodom
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Tudod, üzérek és helyezkedők
irányítják ma is a sorsunk:
hol jobbra, balra igazodtunk
-- sodortak átkok, féktelen erők --,
hol Messiások, latrok, szenvedők,
hol száműzött pogányok voltunk.

Versekké élted álmatag létünk,
hódoltságát Kelet s Nyugatnak –
a senki földje, e nagy parlag
s a zord idő úgy ránk terebélyült,
hogy nem maradt más már menedékül:
ős Napkelet csak, vérző hajnal.

Werbőczy átka és öröksége
ma is köztünk él: a nemzet
örök viszályt, tivornyát nemzett.
Betyár uraink dölyfe, önkénye
okán beteljesült a balsors:
a Golgotára tart és tartott
megmessiásult Sorsunk ösvénye.

Kétségbe vonta hű magyarságod
megannyi korcs kokárda-honffy.
Jó volna veled elborozni:
nem őseink dicső kudarcáról,
váltani szót őszintét, vérzőt
Trianonról, Sorsról, Erdélyről;
váltani szót küzdelmes harcáról

vihar tépázta nemzetünknek.
Balsors és átok hízott rajtunk:
forradalom felé rohantunk,
de háborúba érkeztünk meg:
halálra szánt ifjú legények,
özvegy menyasszonyok, ledérek
Halál-tivornyán násztort ültek.

Pökhendiség, dölyf és panamák,
korrupció, nemzetbitorlás
akad ma is – megannyi zsoltár
artikulálja Mammon, Baál szavát:
kirakat- és reklám-hazugságot,
szivárvány-délibáb-álságot,
önámítást és álnok áltatást.

Ó, mennyi dac, muszáj, virrasztás!
Amíg a strázsán silbakoltál,
körülzsibongtak cifra szolgák.
A Duna és a Szajna partján
honvágy s megtérés egyként dajkált;
dajkáltak álmok és szerelmek,
végességek a végtelenben,
nyugtalan álmok és hajszolt hajszák.
 
Lédák, Csinszkák, „kis női csukák”!
Egy tanárnő mesélte hajdan,
magányában hogyan vigasztaltad,
feszítették meg önzőn és buján
vad „héja-nász”-ok, Laokoon-tusák.
Szűz volt még, s bizonyára igaz:
azóta sem volt soha férfival –
így őrizgette azt a délutánt.

Istent kerested. Én nyomodban.
Valamikéntek és Valakik 
szerpentinjén kanyarog a hit,
visszhangja tegnap- s holnapoknak,
lelkedből lelkedzett „hol vagy”-oknak.
Sion alatt hiába vártad
Urát Életnek és Halálnak,
engesztelésnek, oltalomnak;

hiába mentél gyermekséged
ködlepte tájaira vissza –
nyakas, hitetlen kálvinista;
világmegváltó, szenvedélyes
rebellis-fajzat; rongyolt lélek,
paráznaság, Titok maradtál,
gyarló bűnös az Isten balján,
hiábasága vezeklésnek.
 
Csak ennyi volna, ennyi az egész?
„Hős harc az Élet”, sólyomszárny a Hit,
az ember végre talál valamit,
mire fölteszi percnyi életét.
A hímes rét, a zsendülő vetés
sárgul, beérik és learatják –
az ember megharcolja harcát,
így teljesíti be a küldetést.

Török Ferenc

ADY
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Magyarul gondolkodni,  
magyarul írni 

 Bereti Gábor beszélgetése Varga Rudolffal

Bereti Gábor: Varga Rudolf munkás-
ságáról beszélünk a következőkben. 
Arról a huszonhét, általa írott vers-, il-
letve prózakötetről, ami eddig megje-
lent a szerzőtől. A könyvek száma na-
gyon meggyőző, azt mutatja, termé-
keny szerzőről van szó. Előzetesen 
megkérdezlek, ezzel a tizenöt verskö-
tettel, illetve tizenkét prózakötettel 
mennyire vagy elégedett úgy a meny-
nyiség, mint a minőség tekintetében?

Varga Rudolf: Nem akarok kibúj-
ni a válasz alól, de azért azt mondom, 
hogy aki már életében összehozott akár 
csak egy könyvet is, az tudja, hogy egy, 
azaz egy darab kihordása, megírása és 
az utómunkálatok is soknak tűnik. Úgy 
gondolom, az üres papír fölött egye-
dül merengve még a legerősebb lelkü-
letű szerzők is el-elbizonytalanodnak. 
Őszintén szólva el is várom egy szerző-
től, hogy összeomoljon egy munka ki-
vitelezése előtt, közben és utána, és 
hogy mindig elfeledje a korábban szer-
zett tudást. A magam részéről azt tu-
dom állítani, hogy amikor elkezdek va-
lamit, halvány fogalmam sincs, hogy mit 
és hogyan fogok rögzíteni. Persze van-
nak más hatékony módszerek is, de aki 
előre megtervezi, vázlatolja, kiszámít-
ja az írását, az bizony félő, hogy mes-
terkélt, hatásvadász, túlzottan módsze-
res lesz, amiből hiányzik a spontaneitás. 
Az ilyen munkákról én azt tartom, hogy 
azokból hiányzik a szellemi kaland iz-
galma, a vakrepülés kockázata, persze 
az a vakrepülés mégsem annyira vak, 
mert az embert nagyon sok tapintha-
tó és ki nem tapintható dolog vezeti az 
írás folyamán. Lehet, hogy ezzel sokan 
nem értenek egyet, de én úgy gondo-
lom, inkább csinálok egy hátraszaltót a 
sötétbe és majd fent, a levegőben vagy 
feltalálom magam vagy nem, mint ha-
son csúszva, centiméterről centiméter-
re méricskéljem a bukás kockázatát. A 
lényeg, hogy hatalmas szörnyetegek-
kel kell megküzdeni egy vers vagy egy 
próza megírása során. Az elsődleges és 
legmegátalkodottabb szörnyeteg per-

sze maga az alkotó. Úgy gondolom a 
szavakkal bánni nem olyan egyszerű, 
mint első blikkre tűnik, mert a szavak 
értelme, hatása, hangulata kiszámítha-
tatlan, sokszor ugyanaz a szó más kon-
textusban mást jelent, hogy csak a leg-
egyszerűbb nehézséget említsem. Úgy 
gondolom, egzakt módon bizonyítha-
tatlan az, hogy egy szó tartalma azo-
nos a köztudatban elterjedt jelentés-
sel. Abba inkább bele se menjünk, ami-
ről Ludwig Wittgenstein elmélkedett 
a Tractatusban, mert pillanatokon be-
lül metafizikai síkra tévedünk és ott bi-
zony már nehéz pontosan fogalmazni. 
A szavakon belül ugyanúgy érvényes a 
szingularitás, mint ahogyan a fizikában, 
tehát vannak helyzetek, vannak erőte-
rek, amikor a körülmények hatására a fi-
zikai törvények és a szójelentések nem 
az elvárható módon működnek. Ha már 
itt tartunk, meg kell említenem vesz-
szőparipámat, hogy az írás, az nem mű-
vészet. Még akkor sem, ha magas fo-
kon műveli valaki. Kerülném az aktua-
lizálást, de nekem mostanra olybá tű-
nik, hogy a művészet, illetve amit annak 
aposztrofálnak, az nem más, mint hagy-
mázas hókuszpókusz, a mostanra lebu-
tított emberi tudatszintnek megfele-
lő, azt tovább manipuláló trükkök és il-
lúziók végletes alkalmazása. Magam-
ra vonatkoztatva mondom csak, hogy 
ne legyen annyira támadható, amit er-
ről gondolok: én szeretném magamat 
minél távolabb tartani a művészettől. 
És akkor most mondom azt, amivel kez-
denem kellett volna, és amely az egész 
beszélgetésre érvényes, hogy „szerin-
tem”. Mert amit én mondok, ami az én 
meggyőződésem, az lehet, hogy hibás, 
téves. Éppen ezért mielőtt bárki a sze-
memre hányná, hogy ez meg ez nem 
így van, én előre szeretnék szólni, hogy 
mindaz amit elmondok, az az én szub-
jektív véleményem, amely természete-
sen hibás is lehet. 

BG: Amíg beszéltél, mindvégig úgy 
gondoltam, hogy csak kibújni akarsz 
a művész minősítés alól, holott na-

gyon sokan úgy gondolják, hogy Var-
ga Rudolf költő és író, ami egyértelmű-
en művészetet jelent a közbeszédben. 
Hadd tegyek fel egy másik kérdést. Az 
első publikációd és az első könyved 
megjelenése között majdnem harminc 
év telt el. Mi ennek az oka? Ez a har-
minc év rákészülési idő volt, vagy mi-
nek tekinthető? 

VR: Ezerkilencszázhatvanhét júniusá-
ban jelent meg az első versnek mondott 
írásom, az első könyvem pedig ezerki-
lencszázkilencvenhat júniusában. Egy-
szerű kérdésedre illene egyszerű választ 
adnom, de sajnos nem tudok. Régeb-
ben évente összeállítottam egy kötetre 
való anyagot és elküldtem a kiadóknak. 
Szinte szóra sem méltatták. Ma már azt 
mondom, hogy ez így volt jó. Nagy baj-
ban lennék, ha a kezdetleges anyaga-
imból szerkesztett kötet most visszakö-
szönne, ahogy mondják, a fagyi vissza-
nyalna. Az elutasítás mögött mindvé-
gig ellenséges szándékot gyanítottam, 
és ma is úgy gondolom, hogy az úgy 
volt, de hozzá kell tennem, hogy életem 
során sokszor azok tették velem a leg-
jobbat, akik egy kanál vízben meg tud-
tak volna fojtani, akik elborzadva köp-
tek a nevem hallatán. Ezek a kisebb-na-
gyobb sokkok, ütések és rúgások segí-
tettek engem örökkön formában ma-
radni, erősíteni a lelki rugóimat, illetve 
meggyőztek arról, hogy soha nem bíz-
hatom el magamat. A jó sorsom óvott 
meg attól, hogy protekcióval, a min-
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denkori hatalom kedvezményezettje-
ként nem segítettek hozzá a saját bu-
kásomhoz, amellyel mostanra szembe-
sülnöm kéne. Persze csak most vagyok 
ilyen okos, akkoriban nagyon bántott 
a mellőztetésem és iszonyúan elkese-
redett voltam, most pedig csak vakar-
nám a fejem, hogy miképpen lehetne 
eltakarítani azt a szemetet, amit akkorá-
ban termeltem. Kimondva, kimondatla-
nul, az alatt a kínok-kínjával megélt har-
minc év alatt azért csak megsejtettem 
egy magam számára érvényes életfel-
adatot, egy belső programot, amit az-
óta is próbálok megvalósítani. Olyan, 
az okoskodástól, spekulációtól, politi-
kától, uralkodó ideológiáktól mentes, 
csak a magamba fordulás által letisztí-
tott gondolatokat, érzelmeket kell meg-
fogalmaznom és legbelsőmből felhoz-
nom, amelyre rajtam kívül senki más 
nem képes. Röviden fogalmazva ez az 
én úgynevezett írói programom. Gyor-
san hozzá kell tennem azt is, hogy ez az 
általam említett hangminőség, hang-
fekvés vagy frekvencia, a fene tudja mi-
nek nevezhető ez, csak a tizenkettedik, 
tizenharmadik verskötetemtől, illetve 
körülbelül a hetedik, nyolcadik regény-
kísérletemtől kezdve igazolódik visz-
sza. Az azt megelőző kínkeserves buk-
dácsolás, kapkodás és erőlködés szerin-
tem csak ezekkel az utóbbi években ter-
melt munkákkal válik megbocsátható-
vá. Szeretném remélni azt, hogy ezzel a 
megszenvedett módszerrel sikerül még 
néhány könyvet tető alá hoznom.

BG: Konkrétan melyek ezek a köny-
vek, ahonnan ezt a fordulatot számítod?

VR: Szeretném pontosítani. Nem tar-
tom fordulatnak azt, ami bekövetkezett, 
hanem inkább egy szerves fejlődés állo-
másának, de hát végülis elnevezés kér-
dése az egész. A versköteteknél a Csilla-
gom, hol vagy? az, ahol ez a kitapintha-
tó változás megtörtént, a prózánál pe-
dig az Éghasadás. 

BG: Erre ráközelítve miben érhető 
tetten az úgynevezett minőségi válto-
zás?

VR: Régóta tudtam, hogy a versnek 
és a prózának sem feladata a publi-
cisztikai tartalmak megjelenítése, illet-
ve semmi sem árt neki jobban, semmi 
sincs tőle távolabb, mint a napi politi-
kára való reflektálás. A helyzet azonban 
az, hogy más dolog valamit elméletileg 
tudni, és más alkalmazni. Gyakran azon 
kapom magam, hogy akaratomon kívül 
máris derékig gázolok egy-egy aktuális 
kérdés úgynevezett irodalmi megjelení-

tésében. A másik, szinte megkerülhetet-
len nehézség az volt a számomra, hogy 
mindenkor munkált bennem valami 
megfelelési vágy, megfelelési kényszer. 
Tévesen úgy képzeltem, hogy a vers-
testnek egy szabályos dolgozatot kell 
kiadnia. Azt hiszem ezen az iskolán min-
den írással foglalkozónak végig kell ha-
ladnia, míg majd egyszer megérti, hogy 
rossz szóval fogalmazva a saját törvé-
nyei felülírják ezeket a görcsöket, eze-
ket a téves elképzeléseket arról, hogy 
mi az igazi írásmű. A sallangok, a maní-
rok, a divatos formák levetkőzése nálam 
több évtizedig tartott. Persze azt is hoz-
zá kell tennem, hogy a minőség megte-
remtésére nincs valódi recept, nincs biz-
tos tanmenet, hanem kinek-kinek a sa-
ját útját bejárva, önmagától tanulva kell 
kitapogatnia, megálmodnia azt, hogy 
mi az ő, kizárólagosan csak az ő hangvé-
tele. Lehet, hogy a sok évtizeden át újra 
és újra próbálkozás nem volt más, mint 
rákészülés egy más, egy magasabb mi-
nőségre.

BG: Úgy mondanám, hogy sok masz-
kot fel kell próbálnia a szerzőnek ah-
hoz, hogy megtalálja a saját arcát. 

VR: Ezt ennél pontosabban talán 
nem is lehet megfogalmazni, ahogyan 
mondtad. Azt még hozzátenném, hogy 
nehéz felismernie a szerzőnek a saját 
arcát, főleg ha még nincs is neki olyan. 
Persze ez azért húzós kérdés, mert de-
resedő fejjel is be kell vallanom, ha va-
laki nekem szegezné a kérdést, hogy ki 
vagyok én, hát bizony nehéz helyzet-
ben lennék, nagyon össze kéne szed-
nem magamat, hogy valami értelmes-
nek tűnő választ tudjak adni. Amíg a 
szerző nem teszi magáévá azt, hogy az 
írás nem más, mint a valóság újjáterem-
tése, addig hiábavaló minden iparkodá-
sa. A valódi őszinteség nem jön magá-
tól, nem lehet leakasztani a szögről, köl-
csönözni vagy megrendelni azt, azért 
bizony meg kell szenvedni, azt ki kell 
kényszerítenie magából minden vala-
mire való szerzőnek. Nem akarom túlra-
gozni, de még akkor is lötyögős a foga-
lom, mert létezik egy látszat-önazonos-
ság és egy rejtettebb, nehezebben kita-
pintható, szavakkal szinte meg sem fo-
galmazható. Nehéz nevén nevezni, de 
végülis úgy gondolom, senki és sem-
mi nem azonos önmagával. Erre persze 
nehéz gombot varrni, de úgy gondo-
lom, nem is az a lényeg, hogy minden-
ben eljussunk valami falvédő-igazságig, 
álbölcsességig. E helyett aztán aki ad 
magára, van vér a pucájában, az bele-

kezd valamifajta szellemei kalandozás-
ba, aminek a végkimenetele bizonyta-
lan, de hát ez benne a szép, ez teszi élő-
vé és kockázatossá, ez által növekszik a 
valódi tétje a kalandor, esetünkben az 
íróember létezésének. A létünk megfo-
galmazása kínzóan nehéz kérdés, ami-
re viszont kinek-kinek választ kell talál-
nia, mielőtt feldobja a bakancsát. Ezzel 
együtt azt is tudomásul kell vennünk, 
hogy az emberiség története során ed-
dig manifesztált törvények, felismeré-
sek mindegyike megdőlt az idők során. 
Azt hiszem, hogy ez egy elhanyagolt, de 
nagyon fontos tény, melyet a hétköz-
napjaink során próbálunk kiküszöbölni, 
megfeledkezni ennek tartalmáról, talán 
azért, hogy a pillanatnyi életben mara-
dáshoz szükséges bizonyosságunkat el 
ne veszítsük. 

BG: Kell, hogy ebben az idézőjelbe 
tett helyben járásban megmutatkoz-
zék a spirális fejlődés, melyben látszó-
lag oda tér vissza az ember ahonnan 
elindult, mégis egy szinttel feljebb tör-
ténik mindez. Ez lenne a művekben ki-
mutatható úgynevezett hozzáadott 
érték? 

VR: Bár közgazdászok használják az 
általad említett kifejezést, most még-
is nagyon találónak tűnik. Végülis er-
ről van szó. Az eddig megismert világ-
hoz, a meglévő világállapothoz milyen 
új színt, fénytörést, felismerést tudsz 
hozzáadni. Itt jegyezném meg, akárho-
gyan is tiltakozunk, kapálózunk ellene, a 
tény az tény, hogy birodalmak, ideológi-
ák, politikai rendszerek menetrendszerű 
összeomlása vezetett el a mai, mély vál-
sághoz, vagy amit mi annak érzünk, de 
hát lehet, hogy ez csupán szubjektív ér-
zet, mert kívülről nagyon nehéz szem-
revételezni, hitelesen kontrollálni ma-
gunkat. Azt mindenesetre megkockáz-
tatom, hogy az összeomlások mindig 
akkor következnek be, amikor az orga-
nikus fejlődés ellen vét az emberiség. A 
valóság tanulmányozása során azt lát-
tam, hogy ami erőszakoltan ellentmond 
az emberi természetnek, az mind rom-
lásra, bukásra ítéltetett. És már megint 
oda lyukadtunk ki ahol kezdtük, a szó-
val való bánás nem is olyan egyszerű 
mesterség, mint azt első pillantásra hin-
nénk. 

BG: Az első könyved, amely Az utol-
só vers címet viseli, mennyiben felel 
meg az általad korábban elmondot-
taknak?

(Folytatás a 14. oldalon)
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VR: Az a könyv ugyanúgy, mint a ké-
sőbbiek, egy pillanatnyi tudatállapot ki-
vetülése, alkalmi szerveződés annak 
megmutatására, hogy akkor és ott ho-
gyan láttam a világot. Tele botladozás-
sal, kilengéssel, orra eséssel, de azért me-
rem remélni, hogy végigrajzol egy gon-
dolati ívet. Úgy gondolom, hogy már eb-
ben a könyvben felsejlik az, hogy milyen 
úton fogok végigmenni, mint az a bizo-
nyos mesebeli rendíthetetlen ólomkato-
na. Számomra szinte úgy tűnik, hogy ott 
egy villanásnyira megnyílt a jövő és jelez-
te a lehetőségeket, veszélyeket, buktató-
kat is. Életünk során néhányszor talán 
felsejdül bennünk az, hogy milyen látha-
tatlan erők játszanak velünk.

BG: Valóban, az ember számára 
megadatott a szabad akarat, de sok-
szor csak kifürkészhetetlen korlátok 
közt.

VR: Ez abszurd, de így van. Gúzsba 
kötve kell táncolnunk és ez szinte min-
denre érvényes.

BG: Mondhatnánk úgyis, hogy tán-
colhatsz, de csak a táncparketten. Bár 
ki tudja, táncnak tekinthető-e az, amit 
csak gúzsba kötve lehet járni. Gondo-
lom a te pályád is ezt támasztja alá va-
lahol, hogy így haladtál előre.

VR: Ahhoz talán még egy kis idő-
nek kell eltelnie, hogy körvonalazha-
tó legyen, haladás vagy helyben járás 
volt mindaz, amit csináltam. Az is le-
het, hogy mindaz csupán a mozgás il-
lúziója. Ezzel együtt úgy gondolom, 
hogy ez egy adottság is, nevezetesen 
az, hogy nem tudok másként létezni. 
Remélem nem hangzik nagyképűség-
nek hogy azt mondom, a készségeimet 
egy magasabb rendű célnak rendeltem 
alá. Nekem az a hitem, lehet, hogy tév-
hitem, hogy a magam sorsát be kell tel-
jesítenem. Nem latolgattam soha, hogy 
ilyen-olyan virtuális javakat, érdemeket 
szerezzek, ilyen-olyan medált bezsebel-
jek, hanem tettem a dolgom, ahogyan 
én gondoltam. Kétféle írótípust tudok 
megkülönböztetni, az egyik minden ha-
mis külsőségével eljátssza a szerepét, 
ezeket én úgy hívom, hogy műmájerek. 
A másik típus minden ismérvét kikerüli 
annak, hogy rá lehessen húzni szakmá-
ja jelzőjét, minden arra utaló jelet leráz 
magáról és szinte rejtőzve teszi a dol-
gát. Kérdés, hogy ebben a végletekig 
mérgezett, meghamisított világban me-
lyik az üdvözítő. Azt mindenki döntse el 
saját belátása szerint. Már amennyiben 

a jelenlegi fejlett elkorcsosulásban léte-
zik még saját, független szemlélet. 

BG: Ehhez még annyit tennék hozzá, 
hogy az úgynevezett eredendő létál-
lapot az örök és végtelen mozgásban 
csak egy kimerevített kép, egy képzet, 
nem olyan állapot, amelyben az em-
ber jól érezheti magát. Ezt sugározzák 
a művek? 

VR: Nagy kérdés, hogy a szerző által 
sugalmazott képet sugározzák, vagy pe-
dig önálló életre kelve kinek-kinek tudá-
sa, tudatállapota, érzelmi hangoltsága 
szerint mond valamit egy írás. Úgy gon-
dolom, hogy a szerzőnek magának ab-
ban a pillanatban, hogy kitette a pon-
tot munkájának végére, szinte el kell ha-
tárolódnia, minél messzebb kell kerülnie 
munkájától, mert ha nem ezt teszi, azok 
ballasztként húzzák, akadályozzák a to-
vábblépésben.  A jégkorszakot túlélt ős-
ember, amikor artikulálta a mamut vagy 
bölény elejtésére szolgáló ritmikus mon-
dókáit, utána a mondókát félretéve neki-
állt a levadászásnak, a cselekvésnek. Az 
öldöklésben nem mondogatta magában 
a korábbi monoton, önerősítő igéket, ha-
nem cselekedett, ahogyan azt a helyzet 
megkívánta. Ezek a hangutánzó mon-
dókák szerintem az első irodalmi alkotá-
sok, melyekkel az ősök erősítették, lelki-
leg helyzetbe hozták önmagukat. Stimu-
lálták magukat arra a felfokozott ideg-
állapotra, amelyben végrehajthatták az 
életben maradáshoz szükséges akciót. A 
tét akkor sem volt más, mint manapság, 
vagy a mamut győz, vagy én. 

BG: Nézzünk meg most egy másik 
metszetet, nevezetesen azt, hogy te 
magyarul gondolkodol, magyarul írsz.

VR: Ez számomra nem kérdés. Nem is 
tudok vele mit kezdeni.

BG: Akkor folytassuk más irányban. 
A közfelfogás szerint a világ megisme-
rése empirikusan és művészileg lehet-
séges. A tudomány többszörösen el-
lenőrzött adatokkal, tényekkel dolgo-
zik, a művészi megismerés pedig az 
emberi szubjektumból építkezve egé-
szen a transzcendentális tartományo-
kig hatol. A tudományos megismerés-
ben minden alkalommal ugyanarra 
a végeredményre kell jutni, akkor fo-
gadható el helyesnek, amíg a művészi 
megismerésnek örökkön új eredmé-
nyeket, felismeréseket kell felmutatni, 
akkor tölti be feladatát, tehát jobb szó 
híján öntörvényűnek kell lennie a mű-
vészi alkotásnak. Kérdés, hogy a két 
megismerési formának ugyanarra a 
végeredményre kell-e jutnia?

VR: Úgy gondolom, hogy nem feltét-
len, bár végső soron valamifajta kon-
szenzusnak előbb-utóbb létre kell jön-
ni a két metódus között. Amennyiben a 
tudomány ragaszkodik felismerései vég-
legességéhez, akkor saját maga hitelét 
dönti romba. Az intuíciós készségekkel 
operáló tevékenység, például az írás szá-
momra érvényesebbnek fogadható el. 

BG: Ezzel a nézettel persze vitatkoz-
ni is lehet.

VR: Gondolom nem csak lehet, ha-
nem muszáj is, csak így jöhet létre dis-
kurzus, amely a két területet mozgás-
ban tartja. Ki tudja megjósolni, hogy vé-
gül majd hová lyukadunk ki? Az min-
denesetre elgondolkodtató, hogy tör-
ténetünk során mindvégig jelenlévő 
és működő manipulációs erők hogyan 
próbálják eredendő eszmélésünket el-
tompítani az antropomorf értékrendet 
eltorzítani. 

BG: Az oktatásról, nevelésről mi a 
véleményed?

VR: Őszintén megvallom, hogy nem 
hiszek az edukációban, az intézményes 
oktatásban, nevelésben, amely két vég-
let közt vergődik. Hol a porosz alattvaló 
képzés, hol a teljes liberalizáció számára 
az irányadó. A fiatal embereknek irány-
adóul csak azt tudom mondani, hallgas-
sanak meg mindenkit, de ne hallgassa-
nak senkire, hanem csak a saját egész-
séges céljaik, megszenvedett tapaszta-
lataik alapján éljék az életüket, ha kell 
konfliktusosan, akár saját istenképük-
kel szembeszállva is küzdjenek igazu-
kért, de ideológiai vagy kicsinyes ha-
szonszerzési szempontok alapján ne al-
kalmazkodjanak az úgynevezett kánon-
hoz. Bizonyos élettapasztalat alapján 
azt mondom, az úgynevezett magánal-
kuk sohasem maradandóak. 

BG: Megfogalmaznád, hogy mi a 
számodra elfogadható verseszmény?

VR: Az általam elérni kívánt cél az, 
hogy úgy szólaljak meg, olyan legyen a 
hangzás mint a zenéé, amely szavakkal 
szinte megfoghatatlan és lehetőség sze-
rint olyan elvont legyen amelyet csak a 
tiszta lelkületünkkel, a tiszta tudatunk-
kal tudunk felfogni. Úgy gondolom, ha 
egy író nem erre a hangzásra, rezgés-
számra törekszik, akkor a munkája nem 
más, csak publicisztika, csak egy tetsze-
tős dolgozat, amely megfelel a jó fogal-
mazás kritériumainak, de nem több an-
nál. Magától értetődik, hogy a cél szinte 
megvalósíthatatlan, de századszor, ez-
redszer is neki kell rugaszkodni és bíz-

(Folytatás a 13. oldalról)
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ni benne, hogy előbb-utóbb csak sike-
rül. Bizonyos, hogy a folyamat nehe-
zen önthető szavakba, mert az úgyne-
vezett mű kezdetben csak egy ritmus-
képlet, egy szófordulat, amely megjele-
nik az ember agyában. Az a valami jobb 
esetben egyszer csak elkezd élni, moco-
rogni és vagy tovább tudja fejleszteni az 
ember, vagy meghiúsul a kivitelezés. Így 
talán sikerülhet valami új minőséget fel-
mutatni, de ha valaki úgy ül neki, hogy 
előre eltervezi, vázlatolja és kiszámítja a 
lépéseket, akkor nem más, mint egy el-
várásnak megfelelés, amely csillog-vil-
log, mint egy kirakati szemléltetőeszköz 
mégis hiányzik belőle az, amely egyedi-
vé, megismételhetetlenné teszi. Hiány-
zik belőle a felfedezés izgalma, sponta-
neitása, amely nélkül viszont nem való-
di a mű. Tiszteletben tartom, ha valaki 
kötött formákban gondolkodik, szonet-
tet ír, vagy keresztrímes módszert alkal-
maz, de számomra mégis csak az a vers, 
amely semmilyen műfaji kötöttségnek 
nem veti alá magát. Ettől függetlenül 
sokaknak tetszhet a frappáns, poénos 
írás, amely szórakoztató, elgondolkod-
tató, tanulságos meg minden, de szerin-
tem az mégis csak egy tanmese. A vers 
pedig megfoghatatlan és mégis konk-
rét, láthatatlan és mégis látható, mert 
a legbelsőnkben rejtekező sejtésekhez, 
rezdülésekhez kapcsolódik.

BG: Ez az, amikor azt írod egy he-
lyütt, hogy „hogyan legyen az, ami 
nincs”?

VR: Majd eldönti az idő, hogy mit ros-
tál ki és mi maradandó. És majd eldönti, 
hogy hogyan legyen az, ami nincs. Még 
egy dolog, amiről beszélni kell, hogy ha 
egy szöveg a versminőség igényével lép 
fel, akkor annak olyan pontosnak kell 
lenni, mint a legpontosabb svájci órá-
nak, nem csak grammatikailag, hanem 
világnézetileg, a szavak mögötti sokszor 
homályos tartalmak kezelésével, a szív-
dobbanáshoz hasonló ritmika kezelni 
tudásában is.

BG: Azt mondják, hogy a posztmo-
dern költészet nem a feszültségek fel-
oldásának, megörökítésének, mint in-
kább az idő idegenségének, az örökös 
útban levésnek a költészete. Hogyan 
valósul meg a költészetedben az örö-
kös útban levés kényszere?

VR: Úgy gondolom, hogy a cél, az 
csupán egy örökös vágykép, mert mint 
ahogy minden, a célképzetünk is örök 
változásban van, amely nem valósul meg 
soha. Ez a szép benne, hogy nem is való-
sulhat meg, mert akkor vége lenne a dal-

nak. A kérdés másik felére pedig azt tu-
dom mondani, hogy előttem máig nem 
tisztázott az, hogy mi a modern. Ha pél-
dául valaki nem ismeri a willendorfi 
vénusz szobrocskát és elé teszik, nem biz-
tos, hogy el tudja dönteni róla, modern 
szobor, vagy őskori. Persze kellenek fogó-
dzók, közmegegyezések, hogy kommu-
nikálni tudjunk, de úgy gondolom, hogy 
az igazi alapvetések valahol mélyebben 
vannak, melyekről igyekszünk nem tudo-
mást venni, vagy elodázni azokat. 

BG: Hogyan látod, te a mo dern-
itásban találtad meg a neked való han-
got, vagy a tizenkilencedik század, hu-
szadik század elejének lírájában? El-
fogadhatónak tartod-e, hogy a poszt-
modern a korábbi költői szabadságot 
próbálja regulázni olyan követelmé-
nyekkel, elvárásokkal, hogy a költő ne 
politizáljon, ne szóljon bele a társadal-
mi folyamatokba, kizárólag csak az 
esztétikummal foglalkozzon. A mai vi-
ták arról szólnak, hogy lehet-e témája 
a magyarság, a hazafiság a költészet-
nek? A posztmodern felfogás szerint 
nem. Az bizonyos, hogy te a költésze-
teddel állást foglalsz ebben a vitában, 
kitéve magadat annak, hogy a poszt-
modern értékrend szerint ne napra-
kész, ne a kánonba való költőnek tart-
sanak. Huszonhét megjelent könyved 
után milyennek tartod a fogadtatást?

VR: Magáról a gerjesztett vitáról azt 
tartom, hogy az politikai megrendelés-
re történik, melynek véleményem sze-
rint ártó szándéka van, nevezetesen az, 
hogy elterelje az olvasók figyelmét a va-
lódi húsba, lélekbe vágó kérdésekről, 
hogy még jobban összezilálja a meg-
bomlott értékrendet, amely még őrzi 
az emberi méltóságot, a humánumot. 
A cél számomra nyilvánvaló, lesilányíta-
ni a természetes törekvéseket, és szóvic-
cekbe, szóroncsolásba, értelem kiteke-
résbe fullasztani az irodalomnak tekin-
tett szöveget. Ennek ellenére úgy gon-
dolom, hogy kellő tájékozottsággal és 
tehetséggel minden próbálkozást ki le-
het teljesíteni. Tisztában vagyok azzal, 
hogy nem csak az én ízlésemnek meg-
felelő módszerek, vonulatok életképe-
sek, és igenis próbálkozni kell rendha-
gyó kísérletekkel is, hátha lesz belőlük 
valami, ha más nem, hát a felismerés, 
hogy az az út járhatatlan. 

BG: Igen, ez így van. Én is tapasz-
talom, hogy a fiatalok azon a bizo-
nyos roncsolt nyelven szólalnak meg. 
Egy időben divat volt az úgynevezett 
sms-vers. Ezek különféle divatok, me-

lyek természetüknél fogva gyorsan el 
is múlnak. Ehhez kapcsolódva egy má-
sik kérdést tennék fel, hogy a huszadik 
század során előtérbe került az ember 
elidegenedése, a huszadik században 
vált gyakorlattá az, hogy az embernek 
a munkaerejét kellett bérbe adnia, ép-
pen azt, amivel megvalósíthatná ön-
magát. Úgy tűnik, hogy ez a költészet-
re is érvényes. 

VR: Ha az emberiség történetére visz-
szatekintünk, az nem más, mint egy kö-
telező fejlődési folyamat, melyet törté-
nelmi képzettség nélkül megítélni elha-
markodott dolog. Józan paraszti ésszel 
viszont azt mondhatom, hogy jól látható-
ak a játszmák, és az a káros hatás, ame-
lyet közelebbről nehezen megnevezhető 
érdekcsoportok fejtenek ki annak érde-
kében, hogy minél jobban elsilányítsák 
a létezést, hogy eszméletünket eltompít-
sák annak érdekében, hogy könnyebben 
megvezethetőek legyünk. Sajnos azt kell 
mondjam, a kezdetektől fogva ott sejtem 
a rontást, a sötét erők létezését. Azok te-
szik emberellenessé minden percünket, 
minden jóra való törekvésünket. Az Új 
Világrend képzete mindezt már nyíltan, 
kendőzetlenül manifesztálja, úgyhogy az 
elkövetkezendőkben sok jóra nem szá-
míthatunk. Nevezhetnénk ezt fogyasztói 
társadalomnak, de nevezhetnénk újko-
ri rabszolgatartásnak is. Úgy gondolom, 
mindez azért lehetséges, mert őszintén 
számot kell vetnünk azzal, hogy csírájá-
ban a rosszra való hajlam ugyanúgy ben-
nünk lakozik, mint annak az ellentéte. A 
kérdés az, hogy merrefelé tolnak minket, 
merrefelé kényszerítenek megtévesztés-
sel, erőszakkal, csellel, vagy bármilyen, 
eddig még nem ismert módszerrel. 

BG: Lassan már elkezdünk versen-
geni, hogy ki a rosszabb, és az a nye-
rő, aki a legnagyobb gonoszságot kö-
veti el embertársa, ugyanakkor önma-
ga ellen is. 

VR: Ez így van, ugyanakkor nehéz ítél-
kezni mások fölött, mert nap mint nap 
olyan csapdahelyzetekbe keveredünk, 
amelyekből csupán egy-egy magánal-
kunak tűnő újabb csapda, önbecsapás 
árán tudunk szabadulni. Legalábbis úgy 
tűnik, hogy szabadulni tudunk. Az csak 
később derül ki, hogy ezzel még mé-
lyebbre ástuk magunkat a lehetetlen-
ségbe. 

Közelfény (Merített recenziók Varga 
Rudolf néhány könyvéről, és beszélge-
tések a szerzővel) Szózat Könyvkiadó, 
2018



16

Pocsai Piroska

Természet 
rendje...

Tél kertaljában pipiskél bátran
rügyfakadással a szép kikelet.
Béka kuruttyol hínár tövében,
hangossá téve a fűzligetet.

Cserreg a szarka párját csábítva,
pár hét, és kikel a szarkafiók.
Természet rendje, vadászni menne,
ám óvják sarjukat pintyek s rigók.

Pompázó éden, nyúlfészek réten,
tó vizén úszik egy récecsalád,
nádasligetben rókafi leskel,
zsákmányra szaglászva: sunyi, galád.

Nyújtózom párat. Nézem a tájat,
az álmot hozó éj még tétova.
Illatos réten sóhajom légben,
a tavaszi szél sodorja tova.

Drabon József

Példaképek
(Megkésett márciusi köszöntés)

Szemem távoli, messze múltba néz,
igazi, lelkes hősöket talál,
felébresztették szabadság tüzét,
utcára kiment bátor ifjúság.

Százhetvenegy év már történelem,
nem felejtjük el, míg e nemzet él,
szabadságharcban sokan vesztek el
közkatonák, s tizenhárom vezér.

Sok nemzedék nőtt fel azóta már,
példátok nagy, felemelő erő,
képzeletünk előtt nincsen határ,
ember lelkét egekbe emelő.

Sírotokon hervadozó virág
van, elfelejtett, süppedt sírhalom,
örökké éltek, termő aranyág,
nemzetünk megőriz, hiszem, tudom.

Habár a világ hálátlan, galád,
népünket is fenyegeti veszély,
de amikor majd az időnk lejár,
drága nevetek őrzi nemzedék. 

A nők dícsérete Feledy Gyula rajza

Szombati program, menjünk a meccsre,
körbekerített, tiszta szigetre!
Belépőjegyünk már méregdrága,
új stadionnak megvan az ára. 

Körben mementó, épülettorzó…
Egykori gyár ma környezetrontó.
Kolóniából itt ragadt házak
fűben lapulva sorsukra várnak.

Gazdag a király. Fosztott és osztott,
koldusruhára varrt aranygombot.
Motoznak, mélyen táskámba néznek,
a rendbontástól egy kicsit félnek.

Kieső zóna. Küzdés a létért,
tán’ dicsőségért, talán csak pénzért. 
Euró nélkül érik a zárszó.
Álmaink csúcsán halvány a zászló.

Győzött a csapat, mennybe fog menni.
Sovány a bravúr, nem dőlt el semmi.
Kisodródhatunk, szűkös a jászol,
riválisunk is nyert pontot számol.
 
Fiatal fruskák nem latolgatnak.
Műfüvön nevelt új sztárt avatnak.
Jövőjük felett lyukas esernyő,
könnyező arany, májusi eső. 

B. Mester Éva

Futballesélyek
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Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!
És eljött a sötétség kora! Az emberek 

fegyverek árnyékában éltek. Szorosan 
a falhoz simulva jártak, védelmet keres-
ve, kapualjakban, betontömbök mögé 
bújva, nyakukat behúzva, hátra-hátra 
pillantva: Nem jön e valaki késsel a ke-
zében, autó, mely legázolja őket?

Ebben az ijesztő világban volt egy 
maroknyi nép, amely körbevette ma-
gát falakkal, kerítésekkel, ahol nem a 
fegyverek uralkodtak, ahol virágzó bú-
zamezők, épülő-szépülő városok, ke-
rékpárutakon túrázók élvezték az őket 
átölelő „Béke Szigetét”.

Hamvas lánykák feszes nadrágjuk-
ban, lenge blúzaikban, pompázó fia-
talságukban, összesúgva, vidáman fe-
csegve válogattak izgalmas élménye-
ket nyújtó szabadtéri fesztiválok kö-
zött, ahol nagyhangú énekesek buzdít-
ják őket „felhangolódásra”.

Hajnaltájban jött a kábulat! Több-
re nem is emlékeztek, annyira ártatla-
nok voltak! A kóla-vodka-wisky és más 
koktélok hatására sátraik matracán for-
ró éjszakát éltek át pár órája megismert 
partnerükkel.

Néhány nap múlva el is felejtődött az 
egyéjszakás kaland. Várták őket az isko-
lák, hisz mind karrierről álmodtak: szín-
házi deszkákról, orvosi köpenyről, ka-
tedrákról, nyelvvizsgákról, főnöki asz-
talokról.

Reggelente jött az émelygés, szédü-
lés, fáradtság… Ó, biztosan sokat ettem, 
éjszakáztam, kimerültem… Mire észbe-
kapott, a nőgyógyászaton közölte a dg-t 
egy idős, a sok álmatlanul, ügyeletben 
töltött éjszakát túlélt orvos: Ön 20 hetes 
terhes! Roppant boldog volnék, ha az 
apukával együtt találkozhatnánk a szü-
lőszobán, apás szülésnél!

Az apukával? Hiszen nem is láttam 
azóta az éjszaka óta! A nevét sem tu-
dom! Hol keressem, hol találom meg? 
Nem, az nem lehet, nekem nem kell ez 
a gyerek! Mit szólnának a szüleim, a ba-
rátaim, a barátnőim?

Gyorsan mindent megszervezett. 
Arra hivatkozott, hogy külföldi ösztön-
díjat kapott és pár hónapig nem lesz 
elérhető. Elutazott egy vidéki városban 
élő ismerőséhez, egy szingli lányhoz, 
aki babáját a kórházban hagyta, majd 
örökbe adta.

Ólomlábakon teltek a napok, hóna-
pok. A házból ki sem mozdult, még az 
udvarra is csak úgy pillantott ki, hogy 
óvatosan félrehúzta a csipkés vitrázst, 
nehogy meglássa valaki. A hasában 
gömbölyödő, mocorgó, rugdalózó 
lényre, mint élete megrontójára gon-
dolt. Úgy várta a tőle való szabadulást, 
mint a megváltást. Egy este már nem 
tudott se ülni, se feküdni. Dereka fájt és 
feszült, kiverte a veríték, fogait össze-
szorította, meggörnyedt, a fájdalmak 
egyre csak erősödtek. Végre megjött a 
barátnő, aki rögtön tudta: Ez már a szü-
lés, a várva várt szabadulás!

Tarts ki!  Lélegezz mélyeket!  Ne kia-
bálj, mert valaki meghallja! Elővette a 
jó előre kifőzött ollót, amivel a köldök-
zsinórt elvágja. A nagy izgalomban ro-
hamosan jöttek az erős fájások és ott fi-
cánkolt vöröslő arccal, hangos ordítás-
sal egy újszülött fiú. Pihent egy kicsit az 
esemény után. A babára rá se nézett, a 
barátnő takargatta be egy tarka pléd-
be. A közeli kórház ajtaja mellett egy 
inkubátor volt elhelyezve. Lopakodva, 
fejükre kapucnit húzva osontak a ki-
halt utcán. Nem láttak egy teremtett 
lelket sem, betették a kicsit a ládács-
kába és gyorsan elillantak. Tettüket el-
temették lelkük legsötétebb mélyébe. 
Együtt élték életüket tovább, gond nél-
kül, hiszen már nem történhet velük 
ilyen baleset, a férfiakat messzire elke-

rülték, egymással osztották meg aszta-
lukat, ágyukat, építették „csodás” karri-
erjüket.

A kisváros közelében, égig érő fák-
kal körülvett farmon élt Gender I. és 
Gender II. Szerették az állatokat, házuk 
körül rózsakert virult, liliomok, kardvi-
rágok, orgonák, jázminbokrok illatoz-
tak. Sokat dolgoztak, nevelték az ál-
latokat, amik ellátták őket minden jó-
val: tejjel, vajjal, mézzel, hússal. Szeret-
ték a zenét, esténként lemezeket hall-
gattak, színházba és hangversenyre is 
jártak. Mégis, mikor kézen fogva sétál-
gattak, mély sóhaj szakadt fel hol egyi-
kük, hol másikuk szívéből. Egy ilyen na-
pon Gender I. óvatos pillantást vetett 
párjára, erőt vett félénkségén és meg-
szólalt: – Kedves Gender II.! Úgy vélem, 
arra gondolsz, amire én! Hiányzik ne-
künk egy gyermek! Gender II. áhítattal 
nézett rá. – Olyan boldog vagyok! Kita-
láltad leghőbb kívánságomat! De hát 
nekünk nem lehet gyermekünk!-

 – Dehogynem! Titokban utána jár-
tam, hogy a szomszéd városban van 
egy elhagyott gyermekek háza. Men-
jünk, hátha találunk ott valakit! – Én 
egy világos kék szemű fiúcskát szeret-
nék! Szőke, fürtös hajút, bájos arcocs-
kával!- Igen! És ha megnő, keresünk 
neki társat, úgy élnek majd, mint te és 
én, boldogok lesznek!

A döbbenet tüze

(Folytatás a 18. oldalon)
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Az intézetben szívesen fogadták 
őket. A gyermekek nyújtogatták ke-
zecskéiket, könyörögtek: – Engem-en-
gem vigyetek hozzátok!

Egyszerre gyökerezett földbe a lá-
buk! Az egyik rácsos kiságyból a vi-
lág legszebb göndör hajú, kék szemű 
angyalkája nézett rájuk vágyakozva. 
Éles, fehér fogacskáival rég lerágta az 
ágy festékét, míg arra várt, hogy vala-
ki majd kiemeli onnan, magához szo-
rítja, dédelgeti, ringatgatja. Mert bár-
hogy vágyakozott a szeretetre, a nővér-
kék csak futottak, rohantak. – Gyorsan, 
gyorsan! Idd meg ezt a tejet! Nincs idő, 
hogy sokáig cumizgass, látod, a többi-
ek is éhesek!

Ritkán, ha volt egy kis ideje, az egyik 
nővérke megsimogatta fejecskéjét, ho-
zott neki egy plüss játékot, amit úgy 
szorított magához, mintha édes test-
vérkéje volna. Gügyögött is hozzá, 
még nem formált szavakkal, de így is 
jól megértették egymást.

Gender I. el sem engedte a fiúcskát, 
aki befúrta magát az ölelő karokba. De 
ó, jaj! Ő nem erre az ölelésre vágyott, 
hanem puha melegségre, asszonymell-
re! Gender.II. is magához szorította, kar-
jai csontosak, mellkasa szőrös, és az il-
lata? Nem hasonlítottak a nővérkékre 
sem, mikor egyszer-egyszer odabújha-
tott és átkarolhatta nyakukat kis kezé-
vel.

 Mégis boldog volt! Ártatlan, gyer-
meki mosollyal intett búcsút az inté-
zetnek, mesés autóba ültették és az vit-
te-vitte az ismeretlen világba.

Bimbózó lelkecskéje elmerült a jó-
ságban, örömben, boldogságban, 
amellyel körülvették. Babusgatták, öl-
töztették, elhalmozták játékokkal. Fut-
kározhatott a mezőn, megismerte az 
állatokat, megtanították szépen be-
szélni, esténként meséket olvastak 
neki. Gyönyörködtek az alvó kisgyer-
mek szende szépségében. Reggelente 
Szülő I. ébresztette. Így kellett nevezni 
GenderI.-t! Vitte a fürdőszobába, fog-
mosásra tanította, csinosan felöltöztet-
te. Addigra Szülő II. is elvégezte az ál-
latok körül a reggeli teendőket, megsi-
mogatta fejét és megkérdezte:

– Jól aludtál kedves Gyermekünk? – 
Ők így szólították a fiúcskát.

  Szökkenve szálltak az évek. A Gyer-
meket óvodába, iskolába járatták, ahol 

igyekezett minél több tudást magá-
ba szívni. Otthon is sokat foglalkoztak 
vele: kirándulásokra vitték, megismer-
tették a sportokkal, lovagolt, vívott, 
úszott, zenét tanult. Tanárai és társai 
nagyra tartották kitartását, tudásszom-
ját, segítőkészségét. Az általános isko-
la elvégzése után Szülő I. és Szülő II. ta-
nakodni kezdtek, mivel ajándékozhat-
nák meg szépen felcseperedett Gyer-
meküket?

  – Vigyük el egy tengerparti nyara-
lásra? Vagy inkább északi országokba, 
Skandináviába, hajóútra?

  – Vigyük el Párizsba, Európa fővá-
rosába! Annyira szereti a művészete-
ket, megnézheti a Louvre kincseit, az 
Eiffel tornyot, sétálhat a Szajna parton 
velünk!

Óriási izgalommal készült az útra, 
elolvasott minden kapható útiköny-
vet. Látni akarta Párizs minden szép-
ségét, melyekről szülei oly sokat me-
séltek. Leginkább kíváncsi volt az „Or-
szág szívére”,(a Mi Asszonyunkra,) a 
Notre Dame-ra, az Arc de Triumphe-ra, 
(a Diadalívre,) az Invalidusok Palotá-
jára, a Moulin Rouge-ra,(a Vörös Ma-
lomra.) Meg akarta csodálni Mona Lisa 
híres mosolyát. Sétálni akart a Champs-
Elysées sugárúton, a Luxemburg kert-
ben. Mindent, mindent látni és élvez-
ni akart!

Repesett az örömtől mikor elindult 
a repülőgép, amivel rövid idő múlva 
megérkeztek Párizsba. A repülőtérről 
kijutva az utcára feltűnt neki a renge-
teg fegyveres katona. Sötét csuklyás 
férfiak és lefátyolozott, talpig ruhába 
burkolt nők sokasága. Erősen markol-
ta I. és II. Szülő kezét, védelmet keresve. 
Fáradtan érkeztek a szállodába, várva a 
másnap kezdődő izgalmas városnézés-
re. Hajnalban felriadt. Lövések zaját vél-
te hallani! Kinézett az ablakon. Lenn a 
keskeny utcában futva menekülő, sán-
tító alakot látott elfutni, pisztollyal ül-
dözte egy fejére maszkot húzó ijesztő 
izomkolosszus.

Reggel elindultak a nevezetességek 
megtekintésére. Borzalommal látták, 
hogy a Sacré Coeur Bazilikánál, a Porte 
de la Villette felüljáró alatt, szemét-
tel, bűzlő ételmaradékokkal, ürülék-
kel szennyezett sátrak között rongyos, 
ápolatlan, félelmet keltő emberek raj-
zanak. Félig meztelen, szurtos gyerme-
kek kínozzák az agyonsanyargatott kó-
bor kutyákat.

Csodás Szajna partról meséltek neki, 
itt pedig papírból, deszkákból heve-
nyészett bódék között patkányok raj-
zottak, undorító, kövér, szőrös testük, 
hosszú farkuk el-eltűnt a ponyvák mé-
lyén, előjőve hangosan visítoztak, civa-
kodtak, marakodtak a zsákmányon.

Megborzongott! El-el gyorsan in-
nen, menjünk tovább! És megpillan-
totta eddigi élete legszörnyűbb látvá-
nyát, a Notre Dame megsebzettségé-
ben is fenséges romját! Szíve össze-
szorult. Hogy történhetett ilyen ször-
nyűség Párizsban? Hallotta, hogy más 
templomokat is megtámadtak, felgyúj-
tottak, de ezt most maga előtt látja, érzi 
az üszkös gerendák szúrós szagát!

Kijutva egy térre, botokkal rohanó, 
arcukat eltakaró embertömeg, lángoló 
autók, füstgránátok robbannak, rend-
őrök pajzsokkal futnak, kövek repül-
nek, az üzletek ablakai bedeszkázva….. 
ilyet ő még nem látott!

– Nem akarok Párizsban maradni! 
Kérlek titeket, vigyetek haza, nem erre 
vágytam! Félek itt lenni! – könyörgött, 
szemét szorosan összehúzta, kapasz-
kodott Szülő I. és II. karjába, majd meg-
állt. Fülét befogta, hogy ne hallja a lö-
vedékek dörgését.

Ekkor bevillantak eszébe a költő, Ba-
tsányi sorai:

  „Nemzetek, országok! kik rút kelepcében
 Nyögtök a rabságnak kínos kötelében:”
 „Jertek, hogy sorsotok előre nézzétek,
 Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!”

  Ez a Párizs nem a művészetek, a fel-
világosodás, a kultúra fővárosa, hanem 
a terror és a félelem városa!

Soha nem érzett boldogság járta át, 
mikor a repülőgép szülőföldje repülő-
terén landolt.

Néhány hónap telt el az emlékeze-
tes utazás óta. Éjjelente addig isme-
retlen érzések kerítették hatalmukba! 
Hol zsarátnokként izzott egész teste, 
majd verítékezett, hideg-meleg bor-
zongás futott át rajta. Álmok keringtek 
zúgó vízesésként agyában. Egy csodá-
latos lény simult csapzott mellkasához, 
puha völgyben pihent meg fáradt feje, 
két édes kar ölelte át, mintha a sosem 
ismert anya tartotta volna ölében. Ar-
cába hosszú, szőke hajszálak libbentek, 
ibolyakék szemek tartották fogva te-
kintetét vágyakozón. 

 Az álmok egyre gyakrabban jöttek! 
Egy éjjel sóvárgó teste oly erővel szo-

(Folytatás a 17. oldalról)
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rította éjszakai látogatóját, hogy az fel-
sikoltott és már köztük is rugdalózott 
egy sírásában is imádni való, mohón az 
anyai mell után kapkodó parányi gyer-
mek. Napkeltekor tapogatózva kereste 
a takarón álmai kincseit, de azok pille-
szárnyakon elröppentek.

Holdkórosként járkált az utcákon, ke-
reste, kutatta az álomlányt és fiacskáját. 
Érezte, tudta, hogy eljönnek hozzá! 

Egy jázmin és rózsaillatú napon ki-
rakatot nézegetett, mikor az üveg-
ben visszatükröződve látni vélte álmai 
tündérét. Hátrafordult, megdermedt, 
mert a tündér egy igazi hús-vér leány 
volt, hosszú haja meglibbent a friss ta-
vaszi szélben, arcán szelíd mosoly buj-
kált. Nem szólt egy szót sem, csak meg-
fogta a kezét és elindultak együtt, mert 
erre a kézfogásra vártak, vágytak örök-
től fogva, ez vitte őket a végtelen gyö-
nyörűségbe. Egy test egy lélek lettek 
ők, mert Isten úgy rendelte, hogy egy-
gyé váljanak! 

A tündérlány testében kicsírázott 
egy új élet. Boldogan simogatta a göm-
bölyödő hasat, szeretgette, oly nagyon 
áhította világrajövetelét, hogy éjjel-
nappal csak a kis jövevényt szólongat-
ta. – Várlak, drága kicsikénk! Te vagy az 
életünk értelme, szemünk fénye! Náluk 

boldogabb Édesanya és Édesapa még 
nem volt a világon, mikor szerelmes, 
édes kisfiukat végre magukhoz ölel-
hették.

Az apróság bearanyozta életüket. 
A kötelék, ami egymáshoz fűzte őket 
egyre szorosabbá vált és hamarosan a 
drága anyaölben ott fészkelődött egy 
újabb világ csodája magzatocska.

A fiúcska ott téblábolt édesanyja kö-
rül, fülét szorosan odatapasztotta a ba-
bafészek falához és suttogott testvér-
kéjének. –Tudod, majd ha kibújtál a 
napvilágra, megfogom a kezed, meg-
tanítlak járni, odaadom neked a leg-
kedvesebb játék mackómat, édesanyá-
val és édesapával barangolunk a virá-
gos réten és meghallod a pacsirta éne-
két a magasban!

Tekintetük egybeolvadt! Ezt a csodát 
meg kell osztani Szülő I. és Szülő II.-vel! 
Szaporázták is lépteiket, a kislegény se-
rényen lépkedett köztük, fogva Anya és 
Apa kezét. 

Szülő I. és II. örömmámorban úsz-
tak, megpillantva drága csemetéjüket 
és annak szerelmetes családját. Igaz, 
kicsit idegenkedtek a szőke, kéksze-
mű, pocakos asszonykától, mert ők el 
sem tudták képzelni az ilyen életet. Zá-

poroztak a kérdések, válaszok, először 
visszafogottan, majd egyre felszaba-
dultabban, a kicsi fiúcskát kézről-kéz-
re adták egymásnak a Nagyszülő I. és 
II.-vé vált Gender I. és II.

Elröpülvén az idő, elbúcsúztak egy-
mástól, bízván abban, hogy hamaro-
san újra találkoznak. Nagyszülő I. és II. a 
kapuban állva nézték, hogy távolodnak 
el „csemetéik”, mikor a virgonc fiúcska 
elengedte édesanyja és édesapja ke-
zét, visszafutott és eléjük állt.

– Tudjátok! Az én szívem még ki-
csi és csak édesanyám, édesapám és 
a kistestvérem fér el benne. De egy-
szer nagy leszek, és növesztek benne 
egy bugyrot, abban Ti is kaptok egy 
kis fészket és mind együtt lehetünk a 
jó helyen! Szeretlek Titeket! Köszönöm, 
hogy felneveltétek az édesapámat!

Nagyszülő I.és II. szeméből patakzot-
tak a könnyek, rácsorogtak barázdált, 
ráncos, idős arcukra. Szürkülő, fátyolos, 
hálatelt szemeikkel addig követték az ő 
drága családjukat, míg a távolban fény-
lő csillagponttá váltak.

 A kis család visszatalált keresztény 
gyökereihez és ezáltal visszaállt a világ 
megbillent rendje is.

  Dr. Árvai Judit

Pünkösdre várva
Május! A tavasz, de az évnek is legszebb hónapja! Nem 

csoda, hogy még a jó Isten is májusban küldte le szentlelkét, 
Pünkösd ünnepén, amikor a legszebb rózsák illatoznak, és 
tavaszi napfényben fürdik a színes természet. 

Minél több évet élsz meg életed során, annál több az ün-
nep és hozzá fűződő emlékeid. A szépre emlékezés, mindig 
felvidít! 

Milyen jó volt kislányként, anyám kezét fogva, ibolyát 
szedni a falu domboldalán. Gyermeki kezem hogy szorította 
a saját magam szedte illatos csokrocskát!

Nagyapám vitt még így kézen fogva vasárnaponként a 
templomba. Leszakított kertjéből egy szál lila pézsmát, vagy 
fehér violát. Nyílt még írisz, nárcisz is az ablakunk alatt.

Pünkösdkor konfirmáltam, tizennégy évesen. De büszkén 
mondtam fel a kátét, énekeltem. Addigi életem legszebb fe-
hér ruhájában lehettem. Rakott volt a szoknyája. Új cipőm-
ben, első nylon harisnyámban, csak úgy pörögtem benne, 
boldogan.

Május volt akkor is, amikor férjem udvarolt, és legelső vi-
rágcsokrában négy szál rózsa volt. Azzal várta az állomáson 
érkezésem, negyvennégy évvel ezelőtt. Megkérdeztem, mi-
ért épp ennyit választott? Cinkos mosollyal válaszolt: – Kettő 

a miénk, kettő meg majd a gyermekeinké. 

Két lánynak adtam életet!

 Színek, illatok jutnak eszembe. Szeretteim kedvenc virá-
gai. Édesanyámé a sárga rózsa, ahogyan az enyém is! Apámé 
a szagos viola. Anyósomé minden lila virág. 

Évente látogatok haza szülőföldemre. Most épp a pünkös-
di ünnepek előtt.

Egyre sokasodnak a sírok, és kevesebb a rokoni találkozás.

Elhunyt szeretteim kedvenc virágait viszem több temetőbe.

Édesanyám sírja felé közeledve, csodálattal látom, hogy 
körülötte a fűben, csak úgy illatoznak a szélben hajladozó 
sárga nárciszok. A kerítés oldalában meg szinte integettek 
felém a lila orgonák. 

Egy percre megálltam, élvezve a festménybe illő képet. 
Majd szedve belőlük, kiegészítve szerény kis csokromat, 
anyám sírjára helyeztem boldogan.

 Mintha közben azt súgta volna fülembe: – Szedj drágám 
te is magadnak, és vidd haza! Én is virággal vártalak! 

Ugye, lehet csodának nevezni? Pünkösdi csoda!

Gál T. Olga
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Vak  
varjúcska

Olybá tűnik, tegnap délelőtt történt, 
úgy tíz óra tájban, hogy izgalmas, csá-
bos tánca közben, amit vérvörös, áttet-
sző ruhában ejtett, megláttam az esz-
tendő első pipacsát.

Ma meg, – egy nap múltával döbben-
ten azt konstatálom –, rozsdásra mar-
ta a Bükkből kimerészkedő gonosz szél 
jóanyám kedves virágainak, az ősziró-
zsáknak a szirmait.

Ennyi csupán az élet? Ilyen rövid? 
Mindösszesen egy pillanat?

*
Körülöttem minden megváltozott.
Ahol tegnap gyerek voltam, azt a vá-

rosrészt ma – rongyrázó módon – kert-
városnak nevezik. Hivatalosan. Képvi-
selő-testületi döntés nyomán ugyanis 
kertváros lett a telepből. Tizenkét (vagy 
akárhány) dühös ember mindenre ké-
pes. Képes elnevezni, kinevezni, észt 
osztani, megbüntetni…

Nekem a régi, a telep név sokkal ked-
vesebb volt. Felőlem hívhatják most 
bárkinek, nekem akkor is, örökre te-
lep marad. Én csak ezt a nevet válla-
lom, csak erre vagyok büszke. Meg 
arra, hogy egykor magam is telepi srác 
lehettem.

Mindezek a gondolatok a „kertváros” 

postáján ötlenek eszembe, miközben 
csekkekkel teli kézzel, egy hosszan kí-
gyózó sorban araszolok előre. Idő kell 
hozzá, hogy elvegyék pénzem ilyen-
olyan adó formájában. Olyan ez, mint 
a kéjjel végrehajtott, elhúzott idejű ki-
végzés.

Afféle golgotai út a postaablak előtt 
araszolás. Közben az embernek min-
denféle eszébe jut. Például az, hogy 
ebbe az épületbe én először 1953-ban 
léptem be. Hatéves gyermekként. Igaz 
akkor nem posta volt, hanem iskola. Az 
én első iskolám, a telepi kisiskola, mivel 
hogy volt egy másik is, a nagy iskola. 
Úgyhogy, lehet ez az épület most pos-
ta, nekem ez is más. Örökre az első isko-
lám, ahol telente egy behemót vaskály-
ha adta bűzben és melegben, Csiszár 
Katalin tanító néni mindennap, tanítás 
kezdete előtt elénekeltette velünk:
Itt az idő pajtás, munkába kell állni,
Jó tanulásunkkal építővé válni.
Jó tanulás ez a munkánk, áll a nemes 

verseny,

Minden gyerek jobban tanul, nem marad 
le egy sem.

Bizony, ezt kellett énekelnünk! Köte-
lező volt, nem Kati néni találta ki, ha-
nem a hatalom. Az akkori hatalom.

Megjegyzem, hatalom mindig volt. 
Most is van, s lesz a jövőben is. A ha-
talomnak pedig az a természete, hogy 
mindig megmutatja, ő a hatalom, kö-
vetkezésképp ő az ész- és igazságosz-
tó. Megmondta nekünk a múltban is, 
megmondja nekünk napjainkban is, 
hogy mi a jó, s mi a rossz, melyik a he-
lyes út és melyik nem. A lenini út – más-
más elnevezéssel – örökre létezik.

Ami az éppen regnáló hatalom előtt 
volt, az természetesen mindig rossz 
minősítést kap. Utólag. Szégyelljük is 
ezért magunkat nagyon, amiért mi, a 
pórnép pórgyermekei eltűrtük a koráb-
bi hatalmat. Mea culpa, mea maxima 
culpa…

Azért mára már megtanultam, – eny-
nyi jó akad az évek múlásában, ha egy-
általán ezt lehet jónak nevezni –, hogy 
a mostani hatalmat is felváltja majd egy 
másik, s az a másik, az újabb ugyancsak 
szégyenérzetre készteti majd az alatt-
valókat. Így egész életünkben mi min-
dig bűntudatban élünk, pedig csupán 

Első osztályos csoportképünk Csiszár Katalin tanítónénivel 1953-ból
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annyi a „bűnünk”, hogy mindig hittünk 
az éppen aktuális hatalomnak. Nem 
kellett volna!

Persze a dolog nem ennyire egysze-
rű. Valójában csak azt szerettük vol-
na – akkor is, most is –, hogy hagyja-
nak bennünket élni. Legalábbis a több-
ség mindig ezt szerette volna. Most is 
ezt szeretnénk. Hagyjanak bennünket 
végre élni!

De mit tegyünk, ha nem hagynak, el-
lenben mindig jönnek vörös, narancs-
sárga, zöld, kék mezben öltözött, „fize-
tett forradalmárok” – sőt néha azoknál 
is rosszabb próféták, s aztán ők új igét 
hirdetnek: „ti, emberek, ti, a majom le-
származottjai, ti tudatlan, balga nép-
ség, most mi majd megmondjuk nek-
tek (helyettetek), hogyan kell élnetek! 
Cserébe viszont kérünk, – s ha a kérés 
nem elég! – megparancsoljuk: tapsolja-
tok s kövessetek bennünket fenntartás 
nélkül! Semmi aggályoskodás!”

Gondolom, jártak már falun anno, 
s láttak ott nyájat, csordát. A csorda 
megy ilyen megadóan a kolompszó 
után.

Állok soromban a kertváros (nekem 
továbbra is telep) postáján, ahol egy-
kor, – amikor még iskolába volt és én 
első osztályba jártam –, egy alkalom-
mal, az egyébként katonás természe-
tű Csiszár Kati néni hazazavart az órá-
ról, méghozzá a következő dörgedel-
mes szavak kíséretével: többet az isko-
la tájára se próbálja menni!

Döbbenetes kijelentés volt ez szá-
momra. Ma valószínűleg a TV2, az RTL 
Klub, az ATV vezető híre lenne, hogy 
egy tanító mit képzel magáról? Mert 
hogy ez a pedagógia, az emberi jogok, 
meg az anyám tyúkja megcsúfolása, s 
hogy ez mekkora törést okozhat egy 6 
éves gyerek lelkében. Skandallum!

Szerencsére akkor nem volt sem 
RTL Klub, ATV, TV2, de ECHO és Hír TV 
sem – hál istennek! –, mert nem tör-
tént semmi lélekrombolás! Ezt az érin-
tett jogán mondom. Anyám persze jól 
megszidott, (az jobban fájt, mintha le-
kevert volna két nagy pofont), s más-
nap kézen fogva csak visszavezetett az 

iskolába, s kimondatta velem a tanító 
néni előtt, hogy többet nem fogok ne-
vetgélni órán, magyarán onnantól fog-
va nagyon jó leszek. Ugyanis azt a ha-
zaküldést és az a „soha többet ne men-
jek az iskola tájékára” dörgedelmet az 
előzte meg, hogy az énekórán, a „Csip, 
csip csóka, vak varjúcska… kezdetű 
dalocska (mondóka) tanulása közben, 
nem tudtam a röhögésemet visszatar-
tani. Különösen a „vak varjúcska” kife-
jezés hozott örömteli izgalomba, s bár 
a tanító néni egyszer már figyelmezte-
tett, hogy nem szabad röhögni, én en-
nek ellenére, másodszor is…

Így történt, közel hatvan év távlatából 
is világosan emlékszem az esetre. (Arra 
már nem mindig, hogy fél órával ezelőtt 
bezártam-e a bejárati ajtót vagy sem…)

*
Akkortájt, közel hat évtizeddel ez-

előtt – mintha csak tegnap történt vol-
na – láttam az első vérvörös pipacs 
táncát, ma meg – egy nappal később 
– szomorkásan konstatálom, őszirózsá-
im, dáliáim sziromhullását. Ennyi volt? 
Úgy néz ki, hogy csak ennyi!

Állok a telepi postán, egykori (kis)is-
kolámban, s magamban a régi dalocs-
kát mormolom: „Csip, csip csóka, vak 
varjúcska, / jó volt-e a kisfiúcska? / Ha jó 
volt a kis fiúcska, / ne csípd meg őt vak 
varjúcska!”

Ugyan merre járhatsz most, Csiszár 
Kati néni? Találkozunk-e még egyszer 
odaát? 

Tudjad, úgy szeretnélek utólag na-
gyon megölelni!

Daruszögi H. Imre

Elsőáldozók voltunk, nem akármikor 1954-ben. Csoportkép Dr. Kovács Endrével, 
az akkori martintelepi káplánnal, a későbbi egri segédpüspökkel

Itt már nagyok voltunk, harmadikosok, Csontos Lászlóné tanítónénivel. Minden 
társam nevére máig emlékezem, de most csak egyet nevezek meg, a legfelső sorban 
balról a negyedik (kék kispajtás nyakkendőben) Joó Rudi, aki később az Antall- és az 

első Orbán-kormány honvédelmi, illetve külügyi államtitkára volt. Sajnos már ő sem él
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Éjjel-nappal fénylő csillagom
Egészen biztos, hogy rajtam kívül nagyon sokan emlékez-

nek ezen a napon – Anyák napján – csodálatos édesanyjuk-
ra, hiszen velünk életünkben Ő foglalkozott legtöbbet, a leg-
fogékonyabb korban, születésünktől kezdődően egészen 
felnőtté válásunkig. Soha nem felejtem el mondását, melyet 
akkor közölt velem, amikor úgy éreztem, hogy már nagy és 
elég okos vagyok. Azt mondta: „Te még nagypapa korodban 
is az én kisfiam leszel!” Valóban így történt. Idős koromra ma-
gam is beláttam. Soha senki olyan közel nem kerül gyerme-
kéhez, mint az édesanya, kinek szervezetében fejlődünk egy 
sejtből emberformává, az ő keringéséből kapjuk saját vérke-
ringésünket, s ő táplál tejével a nagyvilágba kerülésünk első 
pillanatától – megerősödésünkig.

Hány álmatlan éjszakát okozunk neki, mert felcseréljük a 
nappalt és az éjszakát, vagy betegség támadja meg szerve-
zetünket, melynek gyógyítása a gondos, aggódó édesanya 
odafigyelését igényli. S persze nem felejthetjük el azt a lélek-
tani hatást sem, mely igénybe veszi az édesanyát épp úgy, 
mint az apróságot. No és egész életünkben támaszkodha-
tunk az ő önzetlen segítségére!

Tolonganak fejemben az emlékek, melyek mind bizonyíté-
kok arra: „hogy a földön nekem van legszeretőbb anyám!” (Pe-
tőfi) Megpróbálok szemezgetni a sok szép emlék között. 

A történetem azzal kezdem, hogy a huszonöt éves fia-
talasszony itt maradt két kisfiúval: egyhónapos öcsémmel 
és velem, a másfél évessel egy alföldi kis faluban. (ez volt 
Tarnaszentmiklós), amikor a  „malenykij  robot” elszólította 
Édesapámat néhány ezer kilométerre Keletre, három évre. 
Közjogi tanácsadástól  vályogtéglavetésig minden munkát 
elvállalt Édesanya, hogy csemetéi semmiben ne szenvedje-
nek hiányt.

Nagy-nagy hálával gondolok arra, hogy úgy aludtunk 
Édesanya kifeszített karjain, Gyuszi öcsém az egyik, én a má-
sik karján feküdtem, Édesanya testhelyzete egy keresztre fe-
szített Krisztusra hasonlított. Sokat foglalkozott tanításunk-
kal, nevelésünkkel: írni, olvasni, rajzolni, imádkozni tanított, 
énekelt, meséket olvasott. Télen a végtelen alföldi rónán 
szánkóztatott. Szép rend volt a lakásban, a portán. Mi, gye-
rekek úgy éreztük, hogy mindenünk megvan, ami az élethez 
szükséges: meleg lakás, jó ruha, kedvünkre való étel. Volt 
egy jól tejelő kecskénk, s mi szerettük a finom kecsketejet, 
melyről tanulásaink során tudtuk meg, milyen egészséges! 
Bizonyára ennek is szerepe volt abban, hogy jó ellenálló ké-
pességgel rendelkeztünk.

De a hadifogság után, a legnehezebb időben, iskolakezdé-
semkor is egyedül viselte gondunk, hiszen – politikai okok 
miatt – Édesapám lakhelyünktől távol dolgozott, s csak rit-
kán találkoztunk.

Több írásomban áradoztam Édesanyámról, s egyszer a 
negyvenéves Bianka lányomnak azt mondtam: „én mindent 
Édesanyámnak köszönhetek”, mire ő így válaszolt: „Meg ma-
gadnak apu!” A mostani anyák-napi köszöntő műsorba, a 
szereplésre való felkérést megtiszteltetésnek vettem, s nagy 
büszkeség töltött el, hogy hálám a közönség soraiban is el-
ismerést váltott ki.

Én úgy ítélem meg, hogy az Ő szeretete nem ismert ha-
tárt. Olyan csodálatosan nem tudom megfogalmazni azt, 
mi mindent köszönhetünk neki, mint Dsida Jenő: Hálaadás 
című versében, melyet legjobb  lenne egészben idézni, de 
erre sajnos nincs mód. Én csak egy versszakát idézem (a vers 
interneten elérhető):

„Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt a földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat.”

Belegondolok, ennek a pici, törékeny asszonynak meny-
nyit kellett dolgozni, hiszen kövesdi otthonunkban négy fiú 
és a férj gondját viselte. És akkor még nem léteztek a ház-
tartási munkát megkönnyítő masinák! De már ekkor meg-
kérdezték tőle: „mondja Szedresiné, hogy csinálja, hogy ezek 
a fiúk mindig úgy néznek ki, mintha skatulyából húzták vol-
na elő őket?” Hát úgy, hogy nem szórakozásra fordította sza-
badidejét, hanem megtalálta a munkát! Pedig kényeztette 
fiait! Okosan, nem túlzásba víve! S osztotta is a munkát kö-

Egy ötven éves korában készült csoportkép, melynek 
középpontjában Édesanya áll. Mellette bátyja és unokabátyja, 

mögötte pedig Gyuszi öcsém
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zöttünk – elsősorban a két nagyobb fiú között. Én 
a finom, „művészi” munkákat kaptam: mosogatás, 
portörlés, kőfelmosás, lencse-, rizsválogatás – Gyu-
szi pedig a férfias munkákat: udvarseprés, hólapá-
tolás, favágás, széncipelés, begyújtás. Mindig han-
goztatta: „nekem nincsen lányom, nektek kell segí-
teni!” Csináltuk is panasz nélkül, hiszen azt is láttuk, 
hogy Édesanyánk sem lóbálja a lábát, hanem folya-
matosan van mit csinálnia. És még arra is volt ide-
je, hogy kikérdezze a leckét, leellenőrizze az írásbe-
li feladatokat.

Édesapánk, a család egyetlen keresője az ötve-
nes évek elején keveset volt otthon munkahelyi el-
foglaltságai miatt, de mindent megtett családjáért. 
Legszebb gyerekkori nyaramat Edelényben töltöt-
tem, ahol Édesapa egy vízimalomban dolgozott, itt 
kapott állást távol családjától, mert ebben az idő-
ben „bélistán” volt.

A munka, a tanulás mellett nem feledkeztek meg 
nevelésünkről sem, melyért nagyon hálásak va-
gyunk! Sajnos, a megváltozott mai világban erre 
nem nagyon jut idejük a szülőknek, pedig ennek 
óriási jelentősége van!

Ismét Dsida Jenőt idézem:

„Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!”

Természetesen nem tudom összeszedni, mind-
azt a jót, mely Édesanyámat, ezt a pici asszonyt – 
sajnos nagyon rövidre sikerült életében – jellemez-
te, de nekem elérzékenyül a szívem, összeszorul a 
torkom, ha szóba kerül a neve! Bárhol, bárkivel be-
szélgetek, legyenek ők gyerekkori társaink, vagy 
azon kövesdiek, akik így, vagy úgy kapcsolatba ke-
rültek vele, csak a dicséret, az elismerés hangján 
emlegetik nevét! 

Élénken emlékszem arra, soha nem hitték el, 
hogy nem pedagógus. Úgy foglalkozott gyerme-
keivel, olyan rátermetten viselkedett, beszélt kü-
lönböző rendezvényeken, mely egy diplomás em-
ber képzetét keltette közönségében. Pedig háztar-
tásbeli volt, aki csak akkor ment el dolgozni, mikor 
már a fiúk kirepültek a meghitt családi fészekből.

Gyakori hegedüléseim közben mindig úgy ér-
zem, hogy Édesanyám adja a hegedű lelkét, mely-
től még szebben igyekszem játszani.

Ez a drága asszony nem élte meg az ötvenhét 
évet. Egy ötven éves korában készült négyfős cso-
portkép van birtokomban, melynek középpontjá-
ban, egyetlen nőként Édesanya áll, kedvesen mo-
solyogva, körülötte bátyja, unokabátyja, mögöt-
te pedig huszonöt éves Gyuszi öcsém. Én ezt a ké-
pet megnagyíttattam, s arany paszpolt, arany ke-
retet kapott. Az ágyam mellett, a falon függ a kép, 
s a látványa ébresztette bennem azt a gondolatot, 
hogy „éjjel, nappal fénylő csillagom”. Ám ez a csillo-
gás nem az aranytól van, hanem Édesanyám jósá-
gos, szeretetet sugárzó mosolyától.

Dr. Szedresi István

Dr.  Pázmándy László

Te vagy a tenger...
Anyám, anyám, te vagy a tenger,
Sodorj a békességbe engem.
Hogy onnan nézhessem a napot,
És elfogadjam a holnapot.

Anyám, a színek kifakultak,
A régi vágyak elcsitultak.
A túlvilági messzeségben,
Járj a vízen, mint nagyon régen.

Anyám, anyám, te vagy a tenger,
Ebben a sötét végtelenben.
A visszatérő Odüsszea,
A mártíroknak legnagyobbja.

Ha bátor voltam, helyettem féltél,
Mindent megadtál, semmit sem kértél.
A mélységekben velem voltál,
Gyónás nélkül is feloldoztál.

Régen ott jársz a csillagokban,
Mégis hallod, ha szívem dobban.
Anyám, széttörött minden álmom,
Segíts darabját megtalálnom.

Generációk



24

A tardi daróci 
Dusza Bertalan, a perpétum mobile 2. 

E folyóírat márciusi számában ír-
tam Dusza Bertalanról és ígéretet 
tettem arra, hogy egy részletes “in-
terjút” készítek vele. Nos az alábbi-
akban ezt szeretném az olvasó elé 
tárni. 

 Általában meghatározó, hogy hol, 
mikor, hová születik az ember. A gyer-
mekkor, az akkor szerzett tapasztala-
tok, a környezetből jövő impulzusok 
döntően befolyásolhatják a hogyan 
továbbot. Dusza Bertalan néhány év-
vel a levert forradalom után, 1961-ben 
született Tardon. Apai ágon, született 
tardi felmenőkkel, akik gazdálkodtak, 
állatot tartottak, így igen sokat dolgoz-
tak. Apai nagyapjától származik a ter-
mészethez és a vadászathoz való kötő-
dés, aki szőlőkerülőként megszerettete 
vele a természetet és az erdőt (és tudat 
alatt a szabadságot). 

 Anyai ágon a nagyapa szám-
adó juhászként került Tardra. A Barta 
familiában nem csak ő, hanem több 
testvére is ezt a foglalkozást űzte, így 
mindig oda mentek, ahol szükség volt 
ilyen szakemberre az ország különbö-
ző tájain. Ezt a szakmát a szabad ég 
alatt, esőben, szélben, napsütésben, éj-
jel-nappal kellett végezni. Így lett fon-
tos a Kőhodály, ahol az ősök éltek, dol-
goztak. 

 Egyet tudott gyermekkorában: „… 
én ezt a munkát így, kiegészítve ré-

szes kukorica műveléssel, hajnali tej-
beszállítással, állattartással, nem aka-
rom végezni!” Bevallása szerint, ha-
mar szeretett volna felnőtt lenni. Már 
14 évesen a helyi termelőszövetkezet 
traktorát vezette, sőt dolgozott vele. 
A gépek, ezen belül is a traktorok sze-
retete vezetett Nyíregyházára, a Sza-
muely Tibor nevét viselő mezőgazda-
sági szakközéiskolába. Gépész akart 
lenni! 

Itt megismerkedett a repüléssel, 
amely azonnal szerelem lett. Igaz a fi-
atal kora itt is akadály volt, de a nagy 
távolság és egy általa „gyártott” szü-
lői engedély, lehetővé tette számára a 
légtér megismerését. Az iskolai szüne-
teket nem hazautazásra, hanem repü-
lésre szánta. 

A nem elég tiszta politikai múlt-
ja miatt, a nagybátyja 56-ban Kanadá-
ba disszidált a számonkérés elől, nem 
lehetett pilóta, akkor úgy tünt végleg 
szakít a repüléssel. Ezt később a kato-
naság „megoldotta”, igaz nem lett pi-
lóta, mégis sokat repült és repül most 
is. Repülőstalálkozók rendszeres részt-
vevője. (Hamarosan Németországban 
vesz részt egy ilyen találkozón.)

 Sőt, a normandiai partraszállás 75. 
évfordulója alkalmából, az általa ter-
vezett címkékkel ellátott saját borokat 
biztosít a rendezvényre. 

 „Az élet vagy vakmerő kaland, vagy 
semmi.” /Helen Keller/ 

  A középiskolát, – szintén Nyíregy-
házán –, gépészeti főiskola követte. Itt 
a repülést abba is hagyta, melyről így 
vall: „Jó döntés volt, hol lennék most!” 
1983 februártól – 1984 augusztusáig 
katona volt: Baja, Kalocsa, Kecskemét, 
majd Mezőkövesd helyszínekkel. Egy 
– két kalandban itt is volt része. Vétlen 
volt, de egy olasz rendszámú kocsi mel-
lett lefotózták, melyet a katonai elhárí-
tás nem vett félvállról, főleg egy repü-
lőtér közelében. Ezt nagyon sokáig szá-
mon tartották, magasabb szinten is. 

Most a beszélgetésünk közben csinál 
egy gyors leltárt, melynek a végered-
ménye: „a mai napig rengeteg emberi  
kapcsolat született és maradt a repülés-
ből és a katonaságból.” 

 A katonaságot 8 év termelőszövet-
kezeti munka követte. Közben egye-
tem Gödöllőn, és végül vállalkozási fő-
mérnökként feladta. 

 „Soha nem lettem volna vállalkozó, ha 
annak idején a termelőszövetkezet nem 
igyekszik több lábon állni, nem kezd bele 
melléküzemági tevékenységbe és a ter-
melőszövetkezet körül nem alakul ki ká-
osz, főleg jogi káosz.” 

 1990-ben indította el az első cégét. 
 A vállalkozására visszatérve gyor-

san tisztáztunk egy kérdést: öntött-e 
harangot? (A Berciről készült márciu-
si írásomban említettem…). Igen ön-
tött, 4 db-ot, itt  a saját öntödéjében, 
de a megrendelő volt a műszaki vezető. 
Kezdetben nem csak a család, hanem a Az egykori Majtényi-kúria, ma Dusza-kúria
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közeli rokonság is részt vett a vállalko-
zás/vállalkozások kialakításában. 

 Eleinte a morális hatás volt a legna-
gyobb, mára már a pénz. Mint minden 
területen! „A vagyon bele szól, mert nem 
minden mobilizálható, de forintosítható.” 

  „A pénz a rabszolgaság új formája, 
mely abban különbözik a régitől, hogy 
személytelen és megszabadít minket a 
rabszolgatartás érzelmi oldalától” /a 
szerző számomra ismeretlen/ 

  Fia Dávid mérnökként, teljes mér-
tékig azonosult a vállalkozással, szin-
te nem is munka, hanem hobbi a szá-
mára. Ezzel szemben a lánya, Dalma, 
aki hamarosan jogi diplomával rendel-
kezik, hallani sem akar róla: „Elég volt 
gyermekkoromban, a Malomtanyán, 3 
széken aludni” 

 Óriási lemondással járt és jár a vál-
lalkozás, de családi háttér nélkül nem 
ment volna. 

Beszélgetésünk közben, egyszer csak 
kérdés nélkül is jöttek a mondanivalók: 
„Amilyen eljárásba, folyamatba csak bele 
kerülhet egy vállalkozó, abba én beleke-
rültem! Hiba volt a kezdetekkor a szántó-
földet elengedni, rossz döntés volt. Akkor 
még nem voltak uniós feltételek. Talán 
csak 1-2 vállalkozást kellett volna fejlesz-
teni, vagy multihoz kapcsolódni. Nem pe-
dig ennyi lábon állni és állandó verseny-
helyzetben lenni a szabad piacon. Álom 
és valóság! Álmodtam egy világot, nem 
az lett, de nem tudom azt mondani, hogy 
rosszabb lett, csak nem az. Állandó kihí-
vás, megmérettetés. Lehet, hogy ez a moz-
gatórúgóm, ez éltet. Íróasztal és szék….? 
Lehet, hogy tönkretett volna!” 

 A jelenleg meglévő vállalkozások: 
 Centrál Kft. (Mezőnyárád) 

Ez a vállalkozás az „édesgyermeke”, 
2020-ban lesz 30 éves, ezt még Évá-

val, az azóta elhalálozott feleségével 
alapították, működtették. 42 főt foglal-
koztatnak, melynek 20%-a több mint 
20 éve dolgozik a Kft.-ben. 

  Vasudvar (Mezőkövesd) 
Most lett „nagykorú”, nemrég ünne-

pelték, amely klasszikus vas - műszaki 
üzletként működik. 

 Malomtanya (Bükkábrány) 
Már 20 éve működtetik az éttermet, 

amely nagyon sok családi és társadalmi 
rendezvénynek is adott már helyet ed-
dig is, és szép lassan összeforrt a Dusza 
Bertalan névvel. 

Mezőgazdasági vállalkozás 
(Tibolddaróc) 

 Éva halála után, 50 éves fejjel kény-
szervállalkozó lett, megmaradt a sző-
lő - bor vertikum. Dávid fia fiatalgazda 
pályázatot nyert, így a családi gazdaság 
200 hektáron gazdálkodik. (Dávid: „A 
szőlő mehet, de a pincekulcs maradjon”.)

  Kerekes Kúria (Majtényi Kúria)  
(Tibolddaróc) 

 Valamikor a termelőszövetkezet iro-
dája volt, melyet 1997-ben vásároltak 
meg azzal a céllal, hogy a falusi, bor és 
vadászturizmust szolgálja, már Dusza 
Kúria néven. Éva halála után egyelőre 
vegetál ez a projekt, bár könnyen fel-
gyorsítható és beindítható lenne. 

  Vadásztársaság (Tibolddaróc) 
 18 éve elnöke a társaságnak, ami 

mára már egy igen összetett feladat. A 
terület gazdag vadállományban, főleg 
vaddisznó, őz, szarvas, mufflon találha-
tó. Köszönhetően a szakszerű vadgaz-
dálkodásnak és az utóbbi időben meg-
jelenő „farkas-nyomásnak”, de nehéz 
megfelelni a mindennapi kihívások-
nak, vadkár, sertéspestis, vadásztatás. 

Rendezvények Háza 
(Mezőkövesd) 

 Ezt üzemelteti. Az 500-800 fős ren-
dezvények lebonyolítása igazi megmé-
rettetés. Az igénybevevők között multi 
cégek, civilszervezetek, de a mezőgaz-
daságban különböző fajta bemutatót 
tartók szerepelnek. Úgy is lehet fogal-
mazni: „Full szervíz”! Az eddigi rekord: 
1000 főre főzni, felszolgálni, teljes ellá-
tás mellett. 

 „Akárhol is vagy, légy ott teljesen” 
/Echart Tolle/ 

Bánya-erőmű 
(Bükkábrány-Visonta) 

 Még a termelőszövetkezeti időszak-
ban felvette a kapcsolatot a bányá-
val. Fuvarozással indult 1988-ban. Ezt 
a kapcsolatot építette tovább a ma-
gán vállalkozásban: „kapcsolati tőke”! 
1996-ig szünet: gázkazánok, konvekto-
rok értékesítése került előtérbe. Majd 
1996-tól a mai napig folyamatos és 
sokrétű a kapcsolat: 

- Lignit kiszállítás, osztályozás, értéke-
sítés 

- Szállítószalag pályák építése 
- Hegesztés, acélszerkezeti munkák 
- Vulkanizálás 

Dusza Placc (Kács) 
 2018-ban vásárolta meg a német 

Villi Vamkumtól. 
 Nagy pince, 40 főt befogadni tudó 

teremmel, rendezvényparkkal, pavi-
lonnal. Igazi rendezvény helyszín a 
Kácsi - patak partján. 

  Itt jegyzem meg, hogy Berci büszke 
és törekszik is arra, hogy ingatlant nem 
ad el külföldinek, viszont ha lehet, ak-
kor vásárol tőlük. 

  Nem olyan régen Kácson a Dusza 
Placcon volt egy baráti találkozó, me-
lyen részt vettek az egykori magyaror-
szági katonai repülőterek jeles képvise-
lői, pilótái. Továbbá részt vett rajta Ko-
vács Imre, nyugalmazott ezredes, volt 
berlini katonai attasé, akinek van egy 
igen nemes és kegyeleti megbízatása. 
Egy német alapítvány megbízásából az 
ő feladata a Magyarországon elesett, 
majd eltemetett német katonák sírjá-
nak a felkutatása, lehetőség szerinti 
beazonosítása, a sírok ápoltatása. Meg-

Már 20 éve működtetik a Malomtanya éttermet a 3-as út mellett

(Folytatás a 26. oldalon)
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tekintették a Kőhodályt, az erdőkben 
található német katonai sírokat. En-
nek a kapcsolatnak a folyamánya a 
már fenntebb jelzett utazása Bercinek 
Németországba. 

  A vállalkozások okozta terhek eny-
hítésére igen hasznos és elegáns el-
foglaltság a Két borlovagrendi tag-
ság és a Gasztronómiai Lovagrend ál-
tal nyújtott lehetőség. A Tibolddaróci 
Borbarátok Klubjának tagjaival a havi  
„foglalkozás” ugyancsak igazi kikap-
csolódást jelent a számára! 

Óhatatlan, hogy egy ilyen 
beszélgetès vége felé a kérdezőben 
újabb kérdések fogalmazódjanak 
meg. Nos én is így jártam ezzel. Érde-
kelt, hogy egy vállalkozóban, a hely-
hez/helyekhez, az ottlakókhoz, ahol 
a vállalkozást kezdi, majd végzi van-e 
kötődés, és hogy eme kötődés mi-
lyen?,  miért?, miben nyilvánul meg, 
hogyan akakul /alakult ki? 

Itt szószerint közölném Dusza Ber-
talan válaszát: „A lehetőség mindig az 
utcán hevert, én felvettem. Így voltam 
a telephelyeimmel, a Kácson megvásá-
rolt Placcal, a mezőkövesdi rendezvé-
nyi lehetőséggel. Sokszor voltam jókor 
jó helyen, éltem a lehetőségekkel, bár 
volt olyan is köztük, ami nem jött be. A 
lehetőségek mindig megelőzték a kötő-
dést, az mindig később alakult ki. Utó-
lag sem csinálnám másképpen. Voltak 
cikk-cakkok, felfutások, megtorpaná-
sok. Véleményem szerint nincs olyan 
vészhelyzet, mélypont, amelyet az em-
ber kellő méltósággal ne tudjon leküz-
deni.” 

A beszélgetés végére érve rá kel-
lett döbbennem, hogy egy ilyen sok-
rétű vállalkozás esetén, minden egyes 
vállalkozásról egy regényt kellene írni,  
ahhoz, hogy a vállalkozások mögött a 
kockázatokat, buktatókat, sikereket 
és nem utolsó sorban  az embert is 
be lehessen mutatni. Ez az írás viszont 
csupán csepp a tengerben.

Végezetül még álljon itt Berci egyik 
kedvenc  idézete: 

„A legvégén nem az fog számíta-
ni, hogy mennyi év volt életedben, ha-
nem hogy mennyi élet volt éveidben”.  
/Abraham Lincoln/ 

Dósa Sándor  

(Folytatás a 25. oldalról) B. Mester Éva

Szimbiózis
A lélek megérez, rászámol a tudat,
paraméterekkel csak biztosat kutat.
A lélek felfedez, szabad madár, szárnyal,
nem állhatod útját semmilyen korláttal.

A tudat óvatos, szorítja a lépted,
hálóterveidet te magad sem érted.
Lexikonokat gyűjt, fényévekben számol,
káoszelmélettel megzavarhat bárhol.

Döntésem egyedül viselem mindennap,
tilalomfák között sápadt fényű csillag.
Tudatom megtagad, a lelkem még akar.
Szimbiózisukban felőrlöm önmagam.

Drabon József

Balassi Bálint 
búcsúja 

hazájától
Először írta le, ”édes hazám”,
mikor futott, s minden veszni látszott, 
ott volt előtte a lengyel határ,
s lova lábán csillag sziporkázott.

Szíve fájt az elhagyott hazáért,
igazi, tündöklő szerelmekért,
átölelve hamar lova nyakát
nyargalt, vágtatott határokon át. 

Elbúcsúzott talán már mindentől,
kiktől gyakran forró csókot „kére”,
Annától, meg a többi szépektől,
rágondolva gyorsult szívverése.

Végül verseitől is búcsúzott,
szép, lázas szerelmi énekektől,
melyektől valódi örömet kapott,
fájdalommal vált meg mindezektől.

Balassi Bálint! Költő, jó vitéz,
műved örök példává tétetett,
hiszen aki hazáért halni kész,
nevét megőrzi hű emlékezet.

Zarándok Pető János rajza
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A nyár ajándéka: a tök
Nem árt hébe-hóba egy kis változa-

tosság az ételbe. Állatnak, embernek 
egy kis érdekességet jelentett az a kis 
– különféle tökök felidézte – más íz a 
megszokottak között. Volt a guggonülő 
tök, ebből főztünk tökfőzeléket. Nyár 
derekán abban a nagy melegben bi-
zony jobban esett, mint a sok nehéz, 
zsíros étel. Széthajtottuk a jó nagy bo-
kor töklevelet. Ha jó idő járta, már má-
jus végén nap mint nap jöttek a virá-
gok után a kis tökök. No, olyat kellett 
választani, hogy se nagyon gyenge ne 
legyen, mert akkor nincs elég szalon-
nája (húsa), de meg kemény, vén se! A 
hosszúkás tököt alaposan megmostuk 
a kútnál, megtöröltük, csak így kerül-
hetett az asztal lapjára. Keresztbe ketté-
vágtuk, aztán hosszában is kettőbe-ket-
tőbe. Hegyes kanállal szépen kivájtuk a 
belét, vékonyan meghámoztuk késsel, 
és tökgyaluval szép, szálas, egyenletes 
csíkokra vágtuk, és kicsit megsóztuk. 
Abban a lábasban, amiben majd főztük, 
kanálnyi vajon lisztet pirítottunk rózsa-
színűre és színeztük meg pirospapriká-
val. Kevés vízzel felengedtük és ebbe 
készítettük bele a tököt. Ha kívánta, 
még hígítottuk vízzel. Pici ecetet azon-
nal tettünk bele, hogy ne dőljön szét, 
szép szálas maradjon. Negyed óra alatt 
megfő a fiatal tök. Fél marékra való ka-
porlevelet megmostunk, cérnával ösz-
szekötöttük, és belefőztük az ízét. Ami-
kor kész, még egy rántással díszítettük. 
Volt, hogy tejfelt is adtunk hozzá.

Aki nagyon ügyes gazdasszony volt, 
az a semmiből is jól tudott főzni. Ami-
kor felvágta a tököt és kikaparta a be-
lét, sós vízben megfőzte. Majd leszűrte, 
bezöldségelte és újrafőzte. Egy kis tész-
tát rátéve különb, mint a legjobb húsle-
ves. Gyenge, akár a galambleves.

Ha tökmagot akartunk eltenni ül-
tetésre, akkor azt az egy tököt hagy-
tuk jól beérni. Amikor aztán levettük 
a száráról, kibeleztük. A pudvás belé-
ből apránként kitisztogattuk a szeme-
ket, megmostuk és kiterítettük szárad-
ni. Aztán a padláson várta a tavaszt.

Az úritök a kövér talajt kedvelte. A 
trágyadomb oldalában gyakran magá-
tól kikelt. Meg is hagytuk, mert a lopva 
keltek mindig erősebbek, szebbek let-
tek. Egyébként szőlő végibe, kukoricás 
mellé vagy éppen a kukorica közé ül-

tettük. Óriási lapos leveleit, üreges szá-
rát nem volt szabad megtörni a kapá-
lásnál. Óvatosan felfordítva odébb húz-
kodtuk, aztán meg vissza, ha bekapál-
tuk a földjét. Sárga tölcsérvirágjából 
fejlődtek később a kocsikerék nagysá-
gú, cikkelyes, gömbölyű tökök. Már a 
kukoricát rég megtörtük, a szárát is ki-
vágtuk, a tököt még mindig nem szed-
tük le. Úgy mondták, akkor lesz iga-
zi, ha megcsípi a dér. Édesapám úgy 
ment ki értük külön a szekérrel. A dű-
lőre érve messziről lehetett látni a ró-
zsaszín, pufók tököket. Egy darab meg-
volt egyölnyi, alig-alig bírta egy ember 
a kocsiderékig felemelni. Otthon aztán 
a pelyvásban vagy a szárkúp megüre-
sedett belsejében száraz helyen elállt 
bármeddig. Ha egy ilyen tököt behen-
gergettünk, alig lehetett neki ártani va-
lamivel. Sokszor még a nagykés sem 
fogta, úgy kellett szétfűrészelni. Ha a 
húsosa megvolt egy tenyérnyi széles 
és tüzessárga, már majdnem piros, ak-
kor biztosan jó lett. Férfitenyér nagysá-
gú metszésekre daraboltuk, és csak ez-
után tisztítottuk meg finoman a belé-
től-magjától. Egy ilyen nagy tökből any-
nyi metszés lett, hogy beterítette a bú-
bos alját. Két óra hossza sülés is kel-
lett neki, de amikor ki lehetett szedni 
– uramisten! Annál fenségesebbet lát-
ni nem lehet. A tisztára söpört konyha-
földre sorjáztuk. Gőzölgött, illatozott, 
kínálta magát az aranyló, barnapiros 
tetejével. Az oldalára odasült a megfo-
lyó cukros leve… Legszívesebben neki-
estünk volna, de így forrón nem egész-
séges. Meg kellett hát várni, amíg kihűl. 
No, végre kézbe lehetett fogni! Meg-

törve parázslón, ikrásan mutatta bel-
sejét. Nincs ahhoz hasonlatos íz, mint a 
jól sikerült sült töké. Frissen is igenigen 
jó, de ha megérte és maradt belőle, ki-
szikkadva, pár naposan, ha lehet, akkor 
még annál finomabb.

Mindenből, de mindenből tud-
tunk magunknak játékot fabrikálni. A 
guggonülő tök, ha nem használták el 
és ott vénült meg véletlenül a szárán, 
jó volt töklámpásnak. Bár a marhatö-
köt alkalmasabbnak véltük a színe mi-
att. Voltak köztük olyan tarkabarkák, 
cirmosak, csíkosak, foltosak, hogy szin-
te zavarba jöttünk, melyiket válasszuk. 
A kicsit hosszúkás forma volt a legmeg-
felelőbb töklámpásnak. Ahol a szára-
tönkje volt, ott lemetszettünk a tetejé-
ből három ujjnyit. Ezen a lukon kitisztí-
tottuk, kikapartuk a tök belsejét. Ijesz-
tő formájú szemeket, orrot, szájat vág-
tunk rá. Zöld, piros vagy bármily szí-
nű selyempapírt ragasztottunk belül-
re, volt, amikor egyik szeme zöld, másik 
piros. Végezetül az aljára középre égő 
gyertyát helyeztünk, visszaraktuk a sip-
káját, és kész a töklámpás! Persze csak, 
ha besötétedett, akkor volt igazi já-
ték a vele ijesztgetés! Kerítésre tűztük, 
vagy egy rúdra erősítve felnyújtogat-
tuk a ablakoknál, arccal befelé a házba. 
Lett erre nagy sivalkodás! Bár az ijedt-
ség nem volt mindig valódi, a felnőttek 
színlelték a kétségbeesést, hadd teljék 
kedvünk a játékban.

Pető Margit
(Részlet a szerző Kedves 

vendég, tiszteltessél, nálunk 
megvendégeltessél című könyvéből.)

Ételnek, dísznek egyaránt egyedi



28

Ezzel a címmel készül új köny-
vem, az ifjúkorom Mezőkövesdjéről, 
a matyókról, a Pál utcaiakról, amely-
ről dr. Pázmándy László, a Kaptárkö-
vek felelős kiadója kért egy előzetest.
Ennek nagy örömmel teszek eleget, mi-
vel a Kaptárkövek rendszeres olvasója 
vagyok, amelyben az alkotások magá-
val ragadóan szép írások, versek, azok-
ból az otthon, az emberek és a hazai táj 
mélységes szeretete sugárzik.

Mezőkövesden születtem, falusi ma-
tyó gyerekként a Pál utcában. Otthon 
vagyok hát itt is. Szülőhelyem ez a táj, 
itt töltöttem ifjúságomat, gyermekkori 
barátaim is itt éltek, iskolába is errefelé 
jártam, tudom a helyemet és tisztelem 
a kövesdieket. Még mindig sok szál köt 
ide, rokonok, barátok, ismerősök, akik 
itt születtek és élnek ezen az istenál-
dotta szép és szeretett helyen.

Aranydiplomás vegyészmérnök va-
gyok, aktív életutamat a hazai szén-
bányászatban és vízgazdálkodás-
ban töltöttem. Az első dokumentum-
kötetem, a Fehér partizánok az ’50-es 
évek ellenállási mozgalmáról, a má-
sodik, a Csodavilág gyökerek a me-
zőkövesdi ifjúkoromról, a harmadik, 
a Vízkincs és környezet az Észak-Du-
nántúl víziközmű-szolgáltásáról szól. 
Részlet az új könyvemből, amely Mező-
köved történelméből több évszázadon 
átívelő esemény.

„Mezőkövesd történelmében a kez-
detekben a túlélés és az újrakezdés volt 
a kiemelkedő kollektív teljesítmény. A 
tatár hadak négyszer vonultak át a tele-
pülésen, és egy évszázad kellett a meg-
bízható fejlődéshez; majd a több mint 
140 éves török uralmat követően meg-
indult a betelepedés és az újjáépítés. A 
két sorsfordító esemény között Mátyás 
király Mezőkövesdnek mezővárosi sza-
badalomlevelet adott, mérsékelte az 
adókat, amelyet később egy kiváltság-
levélben jogbővítéssel, valamint királyi 
tisztes pecséttel toldott meg. Egyéb-
iránt Mezőkövesd közel 500 éven ke-
resztül a diósgyőri koronauradalomhoz 
tartozott , ez biztosította fejlődési lehe-
tőségét. Következzen a koronaurada-
lom központja, a diósgyőri vár történe-
te, melyhez felhasználtam dr. Szendrei 
Jánosnak, a Magyar Tudományos Aka-
démia tagjának 1927-es tanulmányát.

A csodavirág nyomában
Az ősi, győri földvár a honfoglalás 

időszakában már létezett, a név avar 
eredetű, amely gyűrűt, kört jelent. Eze-
ket a földvárakat árkok vették körül, 
az ezekből kitermelt föld magasította 
a földerődöt. Az omlás megakadályo-
zására gerendákat, facölöpöket vertek 
közé, vesszőkkel összefonták, agyaggal 
tapasztották, végül gyeppel befedték. 
Győr birtokosa az ősszerző Bors család, 
amelynek feje egyúttal Borsod várme-
gye főispánja, aki összeesküvést szer-
vezett II. István király (1116–1131) ellen 
1128-ban. A lázadást leverték, és Győr 
vára, Miskolc földjével együtt, először 
került a király birtokába.

Az 1241-es tatárdúlás, a szerencsétlen 
muhi csata után a várat teljesen lerom-
bolták. A csatát követően IV. Béla király 
(1235–1270) még Miskolcon át, a győ-
ri vár érintésével menekülhetett. A tatá-
rok kivonulása után, IV. Béla uralkodása 
alatt újból felépítik, és pálos rendieket 
telepítenek szomszédságába.

Károly Róbert (1308–1342) Anjou lili-
omos királyunk 1313-ban a várat Dózsa 
nádornak ajándékozza a környező te-
lepülésekkel együtt. Egyébként Ká roly 
Róbert korában, az ott tenyésző sok 
diófa után nevezik a várat és az alatti 
elterülő községet Diósgyőrnek.

A kővár építése a 14. század elejére 
fejeződhetett be, amelyre azután Nagy 
Lajos (1342–1382) és Mária (1382–
1385) uralkodása alatt kiegészítő része-
ket építettek, és a várhoz tartozott Mis-
kolc, Muhi, Kövesd és Keresztes a ma-
guk kiváltságaival.

Nagy Lajos királyunk először 1343 
decemberében, később 1362-ben tar-
tózkodott Diósgyőr várában, feltehető-
en vadászat céljából. Ezt követően lett 
kedvelt pihenőhely a négytornyú vár, 
ahol hosszabb időt töltöttek. A király 
főleg az őszi vadászatok idején, de még 
a karácsonyi ünnepeken is a várban pi-
hent. Élete végső éveiben, ha tehette, 
visszavonult a világ zajától Diósgyőrbe, 
elmélkedésbe és imádságba mélyedve. 
Utolsó életévében, 1382-ben itt ünne-
pelte az újévet a teljes udvarával egé-
szen februárig, szilvásváradi vadászat-
tal búcsúzva a vidéktől. Mígnem szep-
tember közepén gyászlobogók hirdet-
ték nagy királyunk halálát.

Zsigmond királyunk (1387–1437), 

a luxemburgi ház utolsó uralkodója 
Nagy Lajos lányát, Mária királynőt vet-
te feleségül, és első útjuk Diósgyőrbe 
vezetett. Máriát kedves emlékek kötöt-
ték ehhez a helyhez, ahol anyjával, Er-
zsébettel korábban szép napokat töl-
töttek. Mária sorsa szomorú véget ért 
1395. május 17-én, a budai hegyekben 
lova maga alá temette, és elhunyt. Zsig-
mond királyt birodalmi ügyei távol tar-
tották Diósgyőrtől, viszont második fe-
lesége, Borbála rendszeresen látogatta 
a várat. Figyelmet érdemlő, hogy Nagy 
Lajos királytól kezdve uralkodóink jegy-
ajándékul rendszeresen Diósgyőr várát 
ajánlották fel menyasszonyaiknak és 
feleségeiknek. Így 1424-ben Zsigmond 
Diósgyőrt adományozta Borbálának, 
Miskolccal és egyéb tartozékaival.

Albert király (1438–1439) a Habsburg 
házból, 1439. június 11-én Budán kelt 
parancslevelével Diósgyőr várát és ösz-
szes tartozékait, nevezetesen Diósgyőr 
és Miskolc városokat, valamint Kisgyőr, 
Aranyos, Varbo, Parasznya, Hradistyán, 
Kápolna, Lászlófalva, Bábony, Mohi, 
Solca, Petri, Szirma, Nyék, Keresztes és 
Kövesd – Borsod megyei településeket 
és birtokokat – elvette Borbálától, és 
egyben nagyra becsült nejének, Erzsé-
bet magyar királynénak adományozta. 

Hunyadi I. Mátyás király (1458–1490) 
uralkodásának ideje a vár legszebb kor-
szakának tekinthető, hiszen a király, kü-
lönösen uralkodása középső szakaszá-
ban, gyakran tartózkodott itt, egyrészt 
pihenés és vadászat céljából, másrészt 
a vidéken élő nagy műveltségű szer-
zeteseivel értekezést folytatva. Má-
tyás mű- és pompaszeretetét ismer-
ve, a vár egyes részeinek építéséhez 
és díszítéséhez is hozzájárult. Okmá-
nyok szerint 1460 és1478 között hos-
szabb-rövidebb időt töltött a diósgyőri 
várban. Elődeihez hasonlóan 1461-ben 
menyasszonyának, Podjebrád Katalin-
nak jegyajándékul adta a várat, majd 
1476-ban Aragóniai Beatrix nápolyi ki-
rálylányt veszi nőül, és neki is átadja Di-
ósgyőr várát és uradalmát.

Egy 1469. február 27-én, Bécsben ki-
adott oklevélben kihirdeti, hogy adó-
mentességben részesül, aki Diósgyőr 
várához tartozó összes településében 
és Miskolc városában az utolsó négy év 
alatt házat épített. Egyébként 1472-ben, 
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július második felében is Diósgyőrbe lá-
togat, és innen utazik Mezőkövesdre, 
ahol 27-én megerősíti az 1464-ben ki-
adott mezővárosi szabadalomlevelet, 
adománylevélben leszállította a város 
adóját, valamint a települést önálló bí-
ráskodási joggal ruházta fel.

1478. december 19-én tartózkodott 
utoljára a várban, mivel ezentúl foly-
tonosan háborúskodott a lengyel és a 
cseh királlyal, Fridrik császárral, majd 
a törökkel. Utolsó éveiben betegsége 
akadályozta, hogy a kedvelt diósgyőri 
várat meglátogassa, és ő az utolsó ma-
gyar király, aki megfordult a diósgyőri 
várban.

Beatrix királyné viszont még to-
vább gyakorolta birtoka felett a leg-
főbb joghatóságot, élvezte jövedelme-
it, így a várat a hozzá tartozó uradalom-
mal, Miskolc, Diósgyőr, Mohi, Keresz-
tes, Mezőkövesd városokkal, amelyek 
fejlődhettek vásártartó helyzetükben.  
Mátyás királyunk az egyetlen, aki az 
Árpád-ház kihalása után a teljes Ma-
gyarországot kormányozta. Igazi rene-
szánsz fejedelem volt, született katona, 
kiváló kormányzó, nyelvtehetség, kép-
zett asztrológus, a művészetek és tu-
dományok támogatója. A fővárosban 
és más központokban pompás épüle-
teket emeltetett. Uralkodói gyakorlatá-
ban hallgatott tanácsadóira, rendsze-
resen működtette az országgyűlést, ki-
terjesztette a vármegyék autonómiá-
ját. Egyszerűsítette a közigazgatást és 

a törvényeket, független igazságszol-
gáltatást szervezett. Viszont szigorúan 
megadóztatta a népet, a közigazgatás, 
a királyi gyűjtemények, a 8-10 ezer fős 
állandó zsoldos hadsereg finanszírozá-
sa érdekében. Az uralkodó osztály ha-
talmát városok létrehozásával és erő-
sítésével kísérelte meg ellensúlyozni.  
A polgárvárosok létrehozása uralkodá-
sa közepétől megtorpant, mivel orszá-
ga belső ügyeinek intézése helyett Má-
tyás királyt a hódításai kötötték le.

A diósgyőri vár Mátyás uralkodása 
alatt fénykorát élte, amelynek legjel-
lemzőbb négy, több emeletes, nagy sa-
roktornya között lévő, azokat összekö-
tő hatalmas épületszárnyak foglalták 
magába a várpalotát. A vár egyemele-
tes, a földszint a cselédségnek és a rak-
táraknak szolgált, alatta nagyméretű 
pincékkel.

Az első emeletet a királyi és vendég-
lakosztályok foglalták el, valamint a lo-
vagterem, amely trónterem is volt nagy 
ünnepségek számára. Ezen a szinten a 
legfényesebb helyiség a várkápolna. A 
várudvar 673 m2 terjedelmű, három ol-
dalán az emeleti helyiségekbe vezető 
korlátos folyosókkal. A tornyok nem-
csak erődök voltak, hanem lakószobá-
kat is magukba foglaltak.

II. Ulászló (1490–1516) a diósgyőri 
uradalomhoz tartozó városok függet-
lenségi törekvéseivel szemben a vár ér-
dekeinek védelmére összepontosított, 
és megerősítette Mátyás király bizo-

nyos adórendelkezéseit. A régi hagyo-
mányhoz híven Ulászló is feleségének, 
Anna francia hercegnőnek a birtokába 
adta Diósgyőr várát és uradalmát.

II. Lajos (1516–1526) is gondot vi-
selt a várra és uradalmára. Végül ün-
nepélyes oklevéllel ő is feleségének, 
Mária királynénak adományozta hit-
bér gyanánt. A mohácsi szerencsétlen 
csata után Mária királynénak el kellett 
hagyni az országot, kedvenc várát Bor-
sod megye főispánjára, Pempflinger 
Sebestyénre bízta, aki 10 éven ke-
resztül volt a birtok gondviselője.  
Diósgyőr Mátyás halála után elveszítet-
te királyi lak szerepét, királynéi birtok-
ként Beatrix, Anna és Mária védelmez-
te a vár dolgait, de nincs arról feljegy-
zés, hogy személyesen felkeresték vol-
na a tulajdonosi idejük alatt. A 16. szá-
zadban ezt követően a diósgyőri vár és 
uradalom magánosok kezébe került, 
akik a várat elhanyagolták, másrészt a 
hozzá tartozó városok működését ne-
hezítették az adók növelésével.

Ferdinánd király (1526–1564) Diós-
győr várát 1540-ben minden tartozé-
kával, haszonvételével és minden jog-
szolgáltatással Balassa Zsigmondnak, 
valamint feleségének, Fánchy Borbálá-
nak, továbbá örököseinek 20 ezer jó és 
igaz súlyú magyar arany forintért átírta, 
ezzel átadta. A feleség megözvegyülve, 
1563-ban a diósgyőri uradalmat I. Fer-
dinánd királyra hagyományozta. Ebben 
az időben a várhoz tartoztak: Diósgyőr 
város 109 jobbágytelek és 8 zsellér, Ká-
polna 25 telek. Radistyán 14 egész job-
bágytelek, Bábony 13 egész és 2 fél-
telek és 12 zsellér, Parasznya fél job-
bágytelek és 11 zsellér, Csaba egész 
jobbágytelek 9 és 4 zsellér, Kisgyőr 12 
egész jobbágytelek 12 fél jobbágytelek 
és 13 zsellér, valamint 3 puszta, Petri 
egésztelek, 4 féltelek és 9 zsellér, Varbó 
22 egész jobbágytelek, 20 féltelek és 3 
zsellér, Miskolc város 244 jobbágytelek 
és 75 zsellér, Muhi város 80 egész job-
bágytelek 49 féltelek 20 puszta, Mező-
kövesd város 92 egész jobbágytelek és 
36 zsellér, Keresztes város 79 egész job-
bágytelek és 27 zsellér.

1596. október 26-án a törökökkel ví-
vott szerencsétlen mezőkeresztesi üt-
közet után az egész Borsod vármegye 
török uralom alá került. A megyéből 
három erőd Diósgyőr, Ónod és Szendrő 
maradtak meg. 

A „csodavirág nyomában” járó Pál utcai helytörténészek. 
A hölgyek balról: Kalóné Somogyi Margit, Nagyné Sipeki Borika, Zeleiné, Pataki 

Mariska, Molnárné Sipeki Erzsike, Bencsikné Farkas Marika 
A fiúk balról: a szerző, Vámos Tóni, Nagy Jancsi

(Folytatás a 30. oldalon)
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Egy év múlva Diósgyőr mind a véderő, 
mind a gazdaság hiányosságai miatt el-
lehetetlenült, mivel Miskolc, Keresztes, 
Kövesd és a falvak mind elpusztultak, 
élelemmel és egyéb segítséggel nem 
állhattak a vár rendelkezésére. Diósgyőr 
vára így hadászati vonatkozásban alig 
volt alkalmas, tevékenysége a török ka-
landozások megfigyelésére szorítkozott.

A vár sorsa rövid időn belül el-
dőlt, mivel a német őrséget 1673-ban 
a kurucok elüldözték, de a felmen-
tő sereg visszafoglalta, viszont az ost-
rom során az erődítmény leégett. 
A 18. század elejétől Borsod megye fő-
ispánjai, akik Diósgyőr várnagyai is vol-
tak és eddig a várban laktak, a várme-
gye Piac utcai házába, Miskolcra költöz-
tek, és az új vármegyeház 1727. évi elké-
szülte után abban foglalták el lakásukat 
is. Ez idő tájt a vár is lassanként erőtlenül 
hanyatlott romokba.

A diósgyőri koronabirtok viszont Má-
ria Terézia uralkodása alatt is működött. 
A királynő minden évben jelentést ka-
pott a koronauradalom tevékenységé-
ről, jövedelmének alakulásáról, mivel kü-
lön kamarai prefektusok székeltek Diós-
győr városában és kezelték az uradalom 
ügyeit. Abban az időben koronabirtok 
volt Diósgyőr, Miskolc, Keresztes, Mező-
kövesd, Kis-Győr, Sajó-Petri, Bábony, Ká-
polna, Radistyán, Parasznya és Varbó. Jel-
lemző adónemek, amelyek a koronát il-
lették: települési adó, kocsmajövedelem, 
malmok hozama, favágás, makkoltatás, 
mészégetés, borkilenced és egyebek.

Miskolcon 1784. január 1-jén Mező-
kövesd a diósgyőri koronauradalom-
mal változatlan formában megkötöt-
te az úrbéri szerződést, amelyben meg-
erősítették alapvető mezővárosi jogait. 
Az 1880-as évek elején a Diósgyőri Kirá-
lyi Koronauradalom Mezőkövesdtől dél-
re eső földjeit megvételre ajánlotta, az 
1678 kataszteri hold föld 320 személy 
tulajdonába került. Ezzel az eseménnyel 
a város parasztsága részére Mezőkövesd 
határán belüli szántóföldek és rétlegelők 
bővítése befejeződött. Minderről tudósít 
a koronauradalom 1884. évi földkönyve. 
1887-től a mezőváros nagyközségként 
működött tovább, amelynek eredmé-
nyeként Mezőkövesdet kizárólag a kép-
viselő-testület irányította, és megszűnt a 
több évszázados kötődés a diósgyőri ko-
ronauradalomhoz.”

Sugár Mátyás

(Folytatás a 29. oldalról) Híreink-röviden

A Kaptárkövek tavaszi számában közöltünk egy fényképet, amely Munkácsy 
Mihály mezőkövesdi látogatásáról készült. Több olvasónk is kérdezte, hogy hol 
volt az a vendégség, ahol a neves művészt köszöntötték. Nos a helyszín a mai 
Schmidt látszerészet udvara volt, a Mátyás király és a Morvay János utca sar-
kán. Utóbbi utcát régebben Kóczián Paula utcának is nevezték. Itt lakott Kóczián 
Paula (Gaszner Gyuláné). Ő és férje Gaszner Gyula szolgabíró látta vendégül a 
Kövesdre látogató festőművészt.

Idén ötödik alkalommal 
adták át Az Egri Érsek Bora 
kitűntető címet, amelyet 
az egri érsekség területén 
található borvidékek borai 
közül választ ki a szakér-
tő zsűri. Régiónk, Bükkalja 
borai közül idén a bogácsi 
Csáter Apó Pince 2018-as 
évjáratú Zenit fehér bora 
nyerte el ezt a kitüntető cí-
met. 
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„Nyújts feléje védő kart!”
Hadifogoly fohász Szűz Máriához

Ha „A magyarok nagyasszonya” ki-
fejezést hallom, mindig a Benczúr féle 
oltárkép jelenik meg szemeim előtt. 
A köztudatban él, hogy István király, 
-1038-ban- a halálos ágyán, augusz-
tus 15-én, (Nagyboldogasszony nap-
ján) ajánlotta fel Szűz Máriának –utód 
híján- országát. Innen indul népünk és 
Mária különleges kapcsolata, amely a 
mai napig él, és velünk van. A katolikus 
egyház október 8-án főünneppel emlé-
kezik meg a Szűzanya magyarokat ol-
talmazó pártfogásáról. 

A háborúban, és a fogságban szen-
vedők milliói mormolták összekulcsolt 
a Máriához szóló sorokat A posztban 
a fogságban gyötrődő Csirmaz István 
imáiból válogattam, amiket rövidke fü-
zetébe jegyzett fel 1915-1918 között.

„Egyházi Ének Magyarország 
Nagyasszonyához

Nézz le mennyből nemzetünkre
Mária Nagyasszonyunk
Néked adta át öröke
Jó Szent István szép honunk
Koronánknak legszebb gyöngye
Te vagy Áldott szűz Anya
Nem felejt el Árpád földje
Míg csak lesz egy hű Fia”

Személyes kedvencem a 2. Vers cí-
men feljegyzett pár sor, amit nem 
hagyhatok ki a posztból sem. A végét 
nagyon „megnyomja” Himnuszra asz-
szociáló sor.
„Országunk szent koronáján
A kereszt már elhajolt
Oh e népnek ezer éven
Sok viharos Napja volt

Csirmaz István (balra) és ismeretlen katonatársa

Szent kezed volt amely védte
Ezred éven a Magyart
Oh ne hagyd el ezután se
Nyújts felére védő kart!”

A füzetecske egyik leg-
hosszabb gondolatmenete 
szintén Máriától kér segít-
séget a nemzet nagy harcá-
ban küzdőknek, és feloldo-
zást a harcban elesett baj-
társaknak.

„A Fájdalmas Szűz 
Anyához

Boldogságos Szűz Mária, 
vértanúk királynéja! Nagy bi-
zalommal és szeretettel járu-
lunk Hozzád, kinek szent szí-
vét két tőr járta át, ki elme-
rültél a fájdalomnak tenge-
rében és azért mégis össze 
nem roskadtál keresztjeid sú-
lya alatt, hanem erős lélekkel 
és Isten akaratával megnyu-
godva szenvedtél. 

Oh fájdalmas Szűz Anya, 
leborulunk előtted, bizalom-
mal tárjuk fel szívünket, el-
panaszoljuk bánatunkat, 
keservünket: vérzik a nem-
zet, legjobb fiai ontják vérü-
ket, szeretteink ott hullanak el 
az ellenséges földön, s nekünk itt a fog-
ságban könnyeink árja kíséri testvéreink 
vére folyását. 

Oh mily végtelen nagy volt a te fájdal-
mad, midőn édes Jézusodat a kereszt-
úton a kálváriára fölkísérted, erre a fáj-
dalmadra kérünk: 

Essék meg szíved raj-
tunk, midőn a magyar 
nemzet s annak minden 
egyes fia a kereszt utat jár-
ja, - fogadj mindnyájun-
kat szerető karjaidba, és 
imádkozz érettünk szent-
séges Fiadnál, a Úr Jézus-
nál, hogy mihamarább 
vége legyen ennek a kálvá-
riának. S árassza az Úr vi-
gasztaló kegyelmét mind-
nyájunk szívébe, a hősi-
esen küzdő, és a csataté-
ren elesett, vagy sebeiben 
meghalt édes katona test-

véreinket pedig vegye föl a mennyek or-
szágába. Amen.”

Csirmaz István fohászai nem voltak 
hiábavalóak, mert naplója utolsó so-
rai a szerencsés hazatérésről szólnak, 
amely a messzi távolban már-már csak 
a vágyálomnak tűnt. [1918] „október 
2-án a délutáni vonaton végre hazake-
rültem! Amit bizony csak úgy homályo-
san mertem reményleni a nagy orosz 
fogságban. De ezer hála érte a Jó Isten-
nek hogy még egyszer megengedte lát-
ni Szeretett hazámat, kedves szülőföl-
demet […] Legyen áldott Szent Neve!”

A XX. században élt emberek millió-
nak jutott jussul a hadifogoly lét, ahol 
sok esetben tényleg csak az égi gond-
viselésben bízhattak, talán ezek az 
idők már elmúltak, nekünk pedig meg 
kell tanulnunk értelmezni és értékel-
ni ezt.  

Pásztor Levente



32

Somogyi Dénes

A kőkereszt hazatalál
1930 környékén jár az idő, amikor a 

tiszapolgári Engels kőfaragó vállalkozó 
egyre nyugtalanabb, mert kőszobrásza 
megbetegedett és az emlékmű átadásá-
nak ideje rohamosan közeledik. Az igé-
nyes vállalkozó nagy gondban van. A fü-
zesabonyi vállalkozó társa, az agglegény 
Mendlovics Lajos jutott eszébe, hogy se-
gítséget kérjen tőle:

-- Kedves Lajos barátom! Segítséged-
re lenne szükségem. A kőszobrászom 
megbetegedett és az emlékmű átadásá-
nak ideje már a nyakamon lóg. Azért hív-
talak, tudnál e segíteni? Tudnál-e, olyan 
embert küldeni, aki elvégezné most ezt a 
sürgős, precíz munkát?- könyörgött két-
ségbeesetten a telefonban a messze föl-
dön híres vállalkozó. 

– Semmi gond, kedves barátom! Hol-
nap reggel jelentkezik nálad egy ember, 
aki megbízhatóan elkészíti ezt a sürgős 
munkát! – szólt vissza a füzesabonyi agg-
legény, aki szintén a kőfaragásban volt is-
meretes a környéken.  Miután elköszön-
tek egymástól, Engels máris nyugodtab-
ban hajtotta álomra a fejét. Mendlovics 
most is igazi barátságról tett tanúbi-
zonyságot. Már reggel elküldi azt a kő-
szobrászt, aki kisegíti őt szorult helyzeté-
ből, hiszen az emlékmű átadásának ideje 
nem tűr semmilyen halasztást. 

A másnap korahajnalán, Szalóki Gazsi 
János, szomolyai kőfaragó, nem a temp-
lomba járó ruháját öltötte magára a vona-
tos utazáshoz. De minek is öltözne abba, 
amikor dolgozni indul Tiszapolgárra. Ép-
pen ezért a hátyijának aljába pakolta az 
apróbb szerszámait, melyekkel máskor 
is nagy gonddal faragta az igényesebb 
munkákat. Mindet maga élezte meg, 
mert szerette a fújtatós kohójában feliz-
zított vésőit gondosan kikalapálni, meg-
élezni. Nem vitt magával baltás csákányt, 
és semmilyen súlyosabb szerszámot. De 
minek is cipelne, amikor talál éppen ele-
get a vállalkozónál.

Korahajnalban, miután megreggeli-
zett, a kenyérkendőjébe bőséges elesé-
get rakott, majd a négy sarkát összeköt-
ve, berakta a hátyijába. Ami az eleséget 
illeti, egy darab szalonna, legalább egy 
fél kerekkenyér, amit a párja az előző na-
pon dagasztotta és sütötte meg a nyá-
ri konyha sarkában megbúvó kemencé-
ben. Szerette, ha több napra ellátva éle-

lemmel indul távolabbi munkára, ahol 
vagy kap ellátást, vagy nem. Mindezt 
előre nem tudhatta.

Amikor megérkezett, már vártak rá. 
Egy hintó várakozott a vasútállomás 
előtt. A hintóba olyan lovakat fogatott 
gazdája, melyekről látszott, nem húz-
nak szántóekét. Vagyis, igazi parádés lo-
vak. A kocsis éberen figyelte a leszálló 
utasokat, de nem látott közöttük olyan 
személyt, aki egy kőszobrászhoz illő öl-
tözékben keresné, kutatná az érte jövő 
fogat hollétét. Mindezért, egy ideig ta-
nácstalanul figyelték egymást, de végül 
mégiscsak egymásra találtak. A kocsis 
kissé megcsóválta a fejét és máris arra 
gondolt, hogy Engels úr mennyire meg 
lesz lepődve az érkező kőfaragót meglát-
va, aki inkább látszott parasztnak. Ebben 
nem is tévedett. 

Amikor begördült a hintó műhelyének 
udvarára, és kiszállt belőle az utasa, En-
gels úr szája máris tátva maradt a döbbe-
nettől:

– A kőfaragó hol van? – kérdezte a ki-
szálló embert, aki éppen ekkor kötözte 
magára a hátyiját, mivelhogy a hintóban 
kellemetlen lenne a hátára kötött hátyi 
kosárral utazni. 

– Én vagyok a kőfaragó, Engels úr! – 
mondta és illemtudóan vette le a ka-
lapját a szomolyai kőfaragó, akinek 
hátyijában megcsörrentek azok az ap-
róbb, élezett szerszámok, amiket még 
otthon bepakolt az aljába.

Való igaz, Engels úr nem látott az ér-
kező nyakába kötve nyakkendőt. A fejét 
gyűrött kalap fedte. De a nadrágján sem 
láthatott frissen vasalt éleket, mintaho-
gyan a lábán semmilyen lakkcipő nem 
ragyogott úgy, ahogyan a művészi kő-
szobrászoknál mindezt tapasztalta. Nem 
is csoda, ha máris kétségei támadtak az 
érkező képességeinek irányában:

– Már megbocsásson kend, de hol ta-
nulta a kőszobrászatot?

– Nem tanultam én sehol, hanem a kő-
faragóktól lestem el, akik mellett dolgoz-
tam. Mert dolgoztam Egerben a Kienle 
úrnál, Minárovics úrnál, meg aztán az 
Ivánszky úrnál is. Az egri templomok kő-
munkáit mind a szomolyai kőfaragók 
csinálták - szomolyai kőből. – mondta 
őszintén az érkező, hátyis emberke, aki-

nek irányában a vállalkozó bizalmatlan-
sága feltámadt.

E beszélgetésnél egy pesti kőfaragó 
vállalkozó is jelen volt, akivel Engels úr 
tekintete, rémületet mutatva, találko-
zott. Mindketten egyre gondoltak; ez az 
ember egy szélhámos és soha nem fogja 
ezt az igényes munkát elvégezni! De még 
tönkre is teszi a drága munkadarabot.

Engels úr máris a telefonhoz indult, 
hogy a füzesabonyi Mendlovics Lajos ba-
rátját felhívja és számon kérje, miért kül-
dött egy kontárt, aki még be is vallotta, 
hogy nem tanult semmit a kőfaragás és a 
kőszobrászat tudományáról:

– Drága barátom! Én egy olyan kő-
szobrászt kértem, aki képes lesz elkészí-
teni ezt az igényes munkát! – korholta 
barátját a tiszapolgári vállalkozó, nem tit-
kolva csalódását a küldött személyt ille-
tően.

– Kedves barátom! Csak nem rontot-
ta el máris a drága anyagot? – kérdezte 
meglepetten a füzesabonyi mester, aki 
most a legrosszabbra gondolt.

– Szerencsére, még nem rontotta el, 
mert el sem kezdte. Nem engedtem, 
hogy hozzáfogjon.

– Kedves barátom! Azt mondom, en-
gedd őt hozzáfogni a munkához! Én ke-
zességet vállalok érte. Minden károdat 
kétszeresen fizetem, amit ez az ember a 
munkájával okoz.

Hogy Mendlovics megnyugtatta, 
Szalóki Gazsi János kőfaragó máris hoz-
záfoghatott az igényes munkához. Nem 

Szalóki Gazsi János kőfaragó
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telt egy órányi idő sem, amikor a jelenlé-
vő budapesti és Engels tiszapolgári mes-
terek, szájukat tátva bámulták annak az 
embernek a kézmozdulatait, aki hátára 
kötött hátyijával érkezett Szomolyáról. 

Egy ideig figyelték még a munkálko-
dó embert, aki mindkét kezével ügyesen 
kezelte az otthonról hozott szerszámait. 
Majd a pesti mester nem bírta megállni, 
hogy ámulatának ne adjon hangot:.

– Ember! Magának aranyból van a 
keze! Ha nekem ilyen kezem lenne, már 
régen nem Pesten dolgoznék, hanem 
Bécsben. Jöjjön el hozzám dolgozni! Két-
szer, sőt háromszor több fizetést adok, 
amennyit most kap!

(Így mesélte el a 88 éves Szendrei 
Jánosné, a falu nyelvén Gazsi Mariska 
néni az édesapjával történteket. Mondta 
el az az asszony, akinek szellemi frissessé-
ge még sok fiatalét fölül múlja ma is.)

Szalóki Gazsi János nem ment Pestre 
dolgozni, a beígért nagyobb jövedelem 
reményében sem. Mint mondta, nem 
tudna élni más vidéken. Amikor a tavasz-
szal virágba öltöznek a Gyűr oldali, a gye-
pi, a Vén-hegyi cseresznyések, repülni 
tudna örömében. Amikor gyümölcsösé-
be igyekezvén, áthalad a Nagyvölgy-te-
tőn, és tekintetével messzi tájakat láthat, 
minden pénznél többet ér és minden 
másért kárpótolja.

Mint a többi szomolyai kőfaragó, nyá-
ron leginkább a földjét művelte. Télen, 
amikor a határban megszűntek a mező-
gazdasági munkák, faragták a követ, a 
sok kőkeresztet, melyekből ma is sok ta-
lálható még a temetőkben, és útszéle-
ken. Sok szekérfuvarosnak adtak mun-
kát, amikor az alföldi temetőkbe, útszé-

lekre kellett fuvarozni a szebbnél-szebb, 
időtálló remekműveket, amiket igazi pa-
rasztspecialisták faragtak.

Bár hosszabb időre soha nem hagy-
ta el faluját, mégis egyre többen és egy-
re többfelé ismerték meg a precíz mun-
káját. Az 1930-s évek táján egy gazdag 
egri család kereste meg, hogy az elhunyt, 
kedves családtagjuknak faragjon egy 
olyan keresztet, amely kőből van ugyan, 
de azt a látszatot kelti, mintha fakereszt 
lenne. A kereszt elkészült és az egri Kis-
asszonytemetőben jelezte 90 évig a ked-
ves családtag pihenőhelyét. Aztán az 
emlékezők is befejezték földi életüket és 
a valaha kedves családtag után költöz-
tek. Nem volt már ki gondozza a sírhal-
mot, amelyen magányosan állt a kőke-
reszt – Szalóki Gazsi János igényesen el-
készített keresztje. 

A temető rendezés során felszámol-
ták az elhanyagolt sírokat. V. Zoltán kő-
faragó, G. István polgármesterrel együtt, 
mentették meg a kőkeresztet az enyé-
szettől. A Szomolyáért alapítvány meg-
vásárolta és a Nagyvölgy-tetőn, a kilá-
tó mellett, újraállítatta. A 2018. év kisasz-
szonynapi búcsú napján a falu plébáno-
sa felszentelte, megáldotta a hívek jelen-
létében, az idei szőlőterméssel együtt. A 
Bene kőfaragótestvérek és egy mezőkö-
vesdi fuvaros, Mátyus István önzetlen se-
gítségével most a Nagyvölgy-tetőn újra 
áll a kőkereszt, amely közel egy évszá-
zadnyi távollét után, végre hazatalált.

A kőkereszt most ott áll a Nagyvölgy-
tető ormán, dacolva az időjárás viszon-
tagságával. Milyen kár, hogy közel egy 
évszázadnyi ideig távol volt! Kár, mert 
nem láthatta a falu korábbi lakóit, akik 

az 1930-as év óta hangyaszorgalommal 
élték életüket, hogy hasznossá váljanak 
családjuknak és a falu közösségének. 
Nem láthatta azokat az embereket, akik 
e domb gerincén áthaladva, igyekeztek 
a Derékhegy, Kutyahegy, Métihegy cse-
resznyéseibe. Hátukon hátyival, amelybe 
a munkavégzéshez szükséges szerszá-
mokat rakták, némi eleség és ivóvíz kí-
séretében. Már korahajnalban hallhatta 
volna, amint életre kel a falu. A pásztorok 
ostorpattogása, kurjantgatása mellett a 
legelő felé elindult a bőgő tehéncsorda, 
mekegő kecskenyáj, visítozó disznónyáj, 
melyeket csaholó puli terelt a legelők ös-
vényein. 

És most, Te Kőkereszt, a keresztre feszí-
tett, észak felé tekintő Krisztussal; láthat-
játok naplemente irányában az Ispánber-
ki kőbányáinak gerincét. Azokat a kőbá-
nyákat, amelyből a kereszt anyaga véte-
tett hajdanán. Vagytok azon a magasla-
ton, amelyhez a nagy Alföld észrevétlen 
simul, mint a téli köd az innen látható he-
gyek ormaihoz. 

Az óramutató járásával azonos irány-
ba fordulva, a halvány köd takarta Mát-
ra bércei, a Kékestetővel, Gallyatetővel 
bukkannak elő a messzeségből. Majd az 
Eged hegy szőlővel beültetett déli olda-
la, és a Bikk-bérc, Várhegy, Odor hegy, 
Patkó-hegy tárul a szemeitek elé. Az a 
Patkó-hegy, amelyen Szent László szilaj 
lova patkónyomának helye azóta is ko-
pár maradt. Miután a jobb felé forgás-
ban már a Gyűr-tetőt is elhagytuk, távol-
ban az alföldi síkság kezd kibontakozni. 
Tárul szemünk elé messzi rónaság, ame-
lyen a települések templomának tornyai 
a hívők háláit hirdetve, érnek az egekbe.

Ha nem borítja köd a távoli rónát, a Ti-
sza-tó víztükrén megcsillan a káprázatos 
napsugár. A települések sokasága tárul a 
szemünk elé, ahol a szomolyai kőfaragók 
alkotásai mindenhol megtalálhatók.

– Te, visszatérő Kőkereszt, ki a kereszt-
re feszített Krisztussal, napkelet irányban 
a falu néhány házát látjátok a völgyben! 
Védelmezzétek, óvjátok minden bajtól a 
falut és lakóit! Ne engedjétek, hogy ér-
téktelen emberekké váljanak. A munka, 
az értékteremtés hozhat megmaradást! 
Ti még jól emlékeztek a múltra, amikor 
mindenki természetesnek tartotta, hogy 
csak a szorgalmas, gyarapító munka hoz-
hat megmaradást ebben a falvakat pusz-
tító világban.

Vigyázó szemetekkel őrködjetek a falu 
fölött, melynek lakói oly sokat szenved-
tek az eltelt évszázadok során!A visszatérő kőkereszt megszentelése, megáldása 2018. szeptember 9-én, a falu búcsúján
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Csizmapróba
(Valamikor az 1950-es években)

Még melegen sütött az október végi 
Nap, de a közelgő tél már előreküldte 
hírnökét, a ködös, fagyos reggelt. Ki-
cselezem a hűvösebb őszi napokat – 
jelentette ki a szélesebb körben a Tal-
pasnak nevezett földi. Az András napi 
vásár jó alkalom arra, hogy az elkopott 
csizmámat újjal cseréljem ki – közölte a 
feleségével.  Rendben van, de csak 250 
forintot kap a vásárlásra – hozta tudo-
mására a család pénzügyminisztere.

Nem tudni miért, de Talpas ezúttal 
mezítláb indult a sokadalomba. Pedig 
a vásárt ő is ünnepnek tekintette és 
azt legalább papucsba dugott lábbal 
tisztelte meg. Jó humorú szomszédja, 
Nagy Miska nem is mulasztotta el meg-
jegyezni:

Pali! Csak nem tornáztatni „viszed” a 
lúdtalpadat?

A megmaradt 230 forintjával a zse-
bében – mert 20 forintot már az útjá-
ba eső kocsmában elköltött – az ösz-
szes csizmaárus kínálatát számba vet-
te. Hosszas töprengés után Cserni 
Jovánnál, a bajai szerbnél próbált sze-
rencsét. El kell ismerni, a tarfejű sokác 
olcsón árulta a csizmákat, de az is igaz, 
hogy azok többsége reparált, fejelt és 
talpalt volt. Új csak olyan akadt közöt-
tük, amelyik a készítőjének a nyakán 
maradt. 

Talpas többször megnézte a pony-
ván sorakozó csizmákat. Csak mintegy 
ötpercnyi mustra után vett egyet a ke-
zébe. Jó sokáig forgatta, méregette, ta-
pogatta.

– Fájintos csizma, éppen uraságod-
nak való! – jegyezte meg a csizmaárus. 
– Próbálja fel!

Talpas engedett a biztatásnak. Le-
ült a ponyvára és a poros lábát bedug-
ta a csizmaszárba. Többször próbálko-
zott, de a csizmát nem sikerült felhúz-
ni. Állva ugyan valahogy felszaladt a  lá-
bára, de különösen a balja nehezen fért 
el benne. Lépegetett vele, mozgatta a 
taposóját, hátha hozzá szokik a csizmá-
hoz, vagy az törődik a lábához. 

Cserni bátorítóan mondta neki:
– Éppen jó, mintha a kegyelmed lá-

bára öntötték volna! 
– Jó volna, csak az a baj, hogy még 

sem jó, mert nincs benne nyugodalma 
a lábamnak – válaszolta Talpas tamás-
kodva. 

– Ezt próbálja meg! – adott a kezébe 
Jován egy másik csizmát.

Talpas húzni kezdte az új csizmát. A 
lába minden igyekezet ellenére csak 
egy jó arasznyira hatolt be a csizma-
szárba. Újabb próbálkozással sem ju-
tott sokkal többel előre, mert a poros 
láb csak néhány centit csúszott tovább. 
Harmadszor is nekirugaszkodott. Hiá-
ba. Pedig már úgy belemelegedett az 
erőlködésbe, hogy a verejték is csur-
gott róla. Káromkodott, vakarta a fe-
jét. Nem tudta mit tegyen. Kapóra jött, 
hogy az érdeklődők között megjelent 
kártyás cimborája, a mifelénk Bodrinak 
hívott Sinkovits.

– Komám! Segíts a csizmát felhúzni! 
– kérte.

Talpas leült a ponyvára, Bodri pedig 
belekapaszkodott a csizmaszárba. Ös-
sze-vissza rángatta Talpast, de a csizma 
nem engedett.

– Így nem megyünk semmire – jelen-
tette ki Talpas. Majd még a következők-
kel toldotta meg: – Téged is meg kell 
fogni, koma!

Vállalkozókban nem volt hiány. Ket-
ten megragadták Bodrit, ketten meg 
a csizmát és vezényszóra nekirugasz-
kodtak:  Hó-rukk! Hó rukk!

A csizmával való küzdelemnek egy-
re többen lettek a nézői. Jót mulattak a 
kétfelé rángatott Talpason. Így aztán a 

csizmahúzók a nagy zajban nem hallot-
ták meg Cserni óvatosságra intő figyel-
meztetését:

– Csak csínján azzal a csizmával!
A rángatástól a csizmáról már régen 

lekopott a suviksz, kemény szára pedig 
jól megpuhult az izmos karok között, 
de Talpas lába minden erőfeszítés elle-
nére megállt a csizma torkában. 

– Ha már felhúzni nem sikerült, akkor 
húzzátok le ezt az átkozott birgerit! – 
adta ki az újabb utasítást Talpas. Takti-
kát változtatva Bodri és az önkéntesek 
nagy reccsenéssel, hanyatt esve végül 
megszabadították a lábbelitől. Egyikük 
a csizma fejét, másikuk a csizma szárát 
emelte diadalmasan a feje fölé. 

A csizmáját „vesztett” Talpas feltápász-
kodott, leverte magáról a port, és a kö-
vetkezőt mondta az élelmes sokácnak.

– Tudtam én, hogy nem jó!
Majd indult elfelé.
– Most már vegye meg! – szólította 

fel Jován.
– Eszem ágában sincs! – jelentette ki 

Talpas.
– Akkor miért húzta fel? – kérdezte 

szemrehányóan a csizmaárus.
– Hát próbálni csak szabad! – mondta 

búcsúzóul Cserninek.
Majd mintha semmi sem történt vol-

na, távozott a „küzdőtérről”. Jován pe-
dig szomorúan vette kezébe a gazdát-
lanul maradt két fél csizmát.         

Szlovák Sándor                                

Pillanatkép egy régi vásárról Forrás: www.fortepan.hu
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Magyar sikerek 
 a bajusz világbajnokságon

2019. május 17-19. között tartották meg Antwerpenben a 
Bajusz és Szakáll Világbajnokságot, melyet két évente szok-
tak megrendezni, és csak minden negyedik évben van so-
ron Európa. Ezért is rendkívüli alkalom volt, hogy az idén há-
rom magyar dobogós helyezés született. A Magyar Bajusz 
Társaság képviseletében – Szilágyi Péter kapitány és a ba-
jusztársak segítségével és biztatására – megmérettetésre in-
dult Bajkai István, Járomi Zsolt, Kiss Mátyás és Sólyom 
Ferenc. Mindannyinak magyar népviseletben álltak a zsűri-
tagok vizslató szemei elé.

A 17 kategória közül háromban dobogós helyezést értek 
el a magyarok. A rendkívül szoros versenyben magyar ba-
jusz kategóriában első helyen a csikós viseletben lévő Járo-
mi Zsolt győzött, aki már harmadjára lett ebben a számban 
világelső. A természetes bajusz kategória második helye-
zését a matyó viseletet bemutató Kiss Mátyás hozta el, aki 
vicevilágbajnoki címet kapott, előtte csak az évek óta verhe-
tetlen Wolfgang Schneider futott be. Egyénileg indult Vona 
Tibor, aki harmadik lett a teljes szakáll formázott bajusz-
szal kategóriában, ehhez illő ruházatban. Így volt teljes a 
magyar hármas dobogós helyezés.

A matyó öltözet olyannyira felkeltette az antwerpeni vá-
roslakók érdeklődését, hogy számtalan kérték, hogy készít-
hessenek fotó annak viselőjével. Különösen kiemelendő, 
hogy a magyar versenyzők nemcsak ezen a versenyen, ha-
nem megfelelő alkalmakkor a mindennapokban is hordják 
viseletüket, míg a többiek megjelenése leginkább csupán 
jelmezként egészítette ki szőrzetüket. Azok, akik nemcsak 
a versenyre öltötték fel ruhájukat és viselték a bajuszukat, 
azok megjelenéséről azonnal lehetett látni, hogy ezek éle-
tük fontos és szoros részei, kötődnek nemzeti értékeikhez. 
Más a kisugárzásuk.

Járomi Zsolt szerint, akik sajátjuknak érzik azt a ruháza-
tot, amit viselnek, és jól érzik magukat benne, azok az em-
berek sikeresebbek és a zsűri is értékeli ezt. Amíg mások sa-
ját maguk alkotnak különféle jelmezeket, hogy ezáltal is va-
lamilyen gyökérbe kapaszkodhassanak, addig a magyarok-
nak nincs szükségük erre, nekik régóta megvan a saját ha-
gyományuk, amihez csak vissza kell nyúlni. Ilyen a bajusz is.

A versenyen való csikós öltözetet azért választotta, mert 
a végvári korszak hajdú viseletével, annak fegyverzetével - 
szabályával, tőrrel, fokossal - nem jelenhetett meg a rendez-
vényen.

Annak ellenére, hogy a versenyen több hiányosság volt – a 
többiekkel ellentétben nem köszöntötték a magyar résztve-
vőket, nem tudták a magyar győztesek nevét, a műsorveze-
tő negatív megjegyzéseket tett a karikás ostorra, nem egy-
forma bírálat volt az egyes versenyzők esetében, a felvonu-
láskor a magyarok nem kaptak nemzetüket megnevező táb-
lát – de a többi bajszos, szakállas versenyző részéről baráti és 
kedves volt a versenyen való fogadtatás.

Szilágyi Péter megállapítása, hogy bár a magyar bajuszt le-

A Magyar Bajusz Társaság induló tagjai: Bajkai István,  
Kiss Mátyás, Járomi Zsolt, Sólyom Ferenc

het látni díszítőeszközként olyan helyeken, ahová nem való, 
de általános viseletéről nem lehet beszélni. A Társaság tagja-
inak hagyományőrző bajuszára már felfigyelnek és már kez-
di elnyerni méltó helyét, hiszen bajusz nélkül nem lehet tel-
jes egy történelmi kor viseleti megjelenése. A történelem 
során a bajusz általános viselet volt a magyarok által lakott 
területeken.

A csikós és a matyó viselet szelíd, bár a karikás ostort fegy-
verként észrevették és megemlítették a versenyen. De a tu-
datos mosoly feloldotta ezt és pozitívumként hatott. Szintén 
nagy a tisztelete és ismertsége az 1848-as huszár egyenru-
hának is, amit ő is viselt már néhány versenyen.

Ugyanakkor hiába indult korábbi években Ambrus Kristóf 
teljes kuruc viseletben, fülig érő megformázott hatalmas ba-
jusszal, lekapott süvege alól kiomló majdnem derékig érő 
üstökkel, és mintha egy történelemkönyvből lépett volna 
elő, mégis csak a 16. lett, mert ez negatívumnak számított. 

Nagyon furcsának és kifogásolható tartja, hogy az eddi-
giekhez képest nagyon megváltozott a versenyrendezés, 
mert most a zsűri tagjai nem mutatták fel, hogy kinek meny-
nyi pontszámot adtak, és az idén azt sem lehetett tudni, 
hogy ki, miért nyerte meg az adott kategóriát, de azt sem, 
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hogy a magyar bajusz kategóriában in-
duló Bajkai István és Sólyom Ferenc há-
nyadik helyezést értek el.

A szakirodalom szerint a magyarok 
bajuszosan érkeztek Európába, akárme-
lyik érkezést is számítjuk. Krisztus előtt 
500 körül született az a legkorábbi hite-
les ábrázolás, amely a mai napig meg-
nézhető az Ermitage múzeumában. 
Ezen a szkíta falikárpiton egy lovas íjász 
ősrokonunkat láthatjuk, olyan régen, 
amikor már tudott lovagolni, de a ken-
gyelt még nem ismerte. Részben borot-
vált tar fejjel, üstökszerű hajviselettel, 
ég felé kanyarított végű bajusszal, pec-
kesen ül a lován. 

A matyó viselet nagyon speciális ru-
haviselet és nagyon különbözik példá-
ul a székelytől, de bajszuk mind a kette-
jüknek van és része annak a viseletnek. Ezt próbálja a Ma-
gyar Bajusz Társaság harmincegynéhány tagja terjeszteni. 
Aki megidéz egy történelmi kort, az a legolcsóbban, mond-
hatni ingyen rendelkezésre álló viseletdarabot ne hagyja ki, 
mert e nélkül hiteltelen a megjelenése! Legyen az huszár ha-
gyományőrző, vagy néptáncos. A bajuszfesztiválokon lát-
juk, hogy szerencsére vannak már a fiatalabb generációban 
is olyanok, akik büszkén viselik a koruknak megfelelő mére-
tű és állapotú bajuszt.

A mezőkövesdi Kiss Mátyást meglepetésként érte a he-
lyezése, mivel először vett részt ilyen világversenyen. Vi-
szont nagyon örül annak, hogy hozzájárulhatott a magyar-
ság jobb megismeréséhez és a bajusz magyarországi és más 
országbéli újraéledéséhez.  

Érdemesnek tartja, hogy felfigyeljünk papírpénzeinkre, 
amelyeken mindegyik személynek bajusza van, Mátyás ki-
rályt kivéve, de ennek megvan a maga oka. Ha megnézzük 
a magyar királyokat 1526-ig, akkor azt vesszük észre, hogy 
minden királynak bajusza volt, kivéve azokat, akik kiskoruk-
ban kaptak királyságot és még nem nőtt ki az arcszőrzetük. 
A II. Lajost követő Habsburg királyok nem viselnek bajuszt, 
de Ferenc József igen. Az igazi magyarokra az a jellemző, 
hogy a bajusz két csücskét kihúzzák, ő ezt az egészet tömö-
rítve alkalmazta. Azért, hogy kedvezzen a magyarságnak, 

ugyanakkor Mátyás király pedig a cseh trón megszerzésé-
re is törekedett, illetve az olaszokkal is kapcsolatban állt, és 
így jobbnak látta esetleg, hogy nem visel bajuszt. 

Mivel a matyó ruha szerepel az Unesco világörökségi lis-
táján, világszinten jegyzett hímzés, ezért nagyon könnyen 
észreveszik és ezt ki is mutatták a helyszínen, hangsúlyozva, 
hogy a ruha és a bajusz nagyon passzol egymáshoz. Sokan 
örültek annak, hogy a magyarok gyönyörű ruhában és ba-
juszban jelentek meg, és nagyon sokan közös fotózásra kér-
ték őket, akár fiatal, akár idős volt az illető, de a különböző 
bajuszkategóriák versenyzői is. 

Ha megvizsgáljuk a keleti népeknek a bajusz viseletét, az 
ősi hunok viseletét, akkor szobrokat és alkotásokat lehet ta-
lálni a keleti vidékeken. A svájci Hun-völgyben is találhatók 
bajusz ábrázolások, míg a nyugati országokban kevésbé. 
Ezek is bizonyítják a hun fejedelemségnek az egykori nagy-
ságát és a magyarságnak a bajusz iránti tiszteletét. 

Hazánkban több alkalommal van bajusz vetélkedő, me-
lyekre bárki benevezhet, ilyen a Jászsági Bajuszmustra, a 
Borsodi Bajusz Mustra és a kiskunfélegyházi Kunsági Bajusz-
fesztivál, de Erdélyben is a Háromszéki Bajuszverseny és a 
Felvidéken Bajusz Találkozó.

A dobogósok: Járomi Zsolt, Kiss Mátyás, Vona Tibor

Gál T. Olga

haikuk

1. Virágvasárnapra...

bejöveteled
hozsánna néked aztán
megfeszítenek

2. fából faragott
királyfiról álmodtam
széttört az álmom

3. A boldogság kék 
madara azt üzente
leszek még boldog

4. sokat mesélnek
gyökereink ha szívvel
hallgatjuk őket

5. fagyos világban
rózsaként illatozni
nem kis feladat 

6. Rét virágai
között megbújva lelném 
békés pihenőm. 

7. Egérkés triptichon... 

az élelemért
való küzdelem néha
kockázattal jár

ha az életben
valamit nagyon akarsz
merj kockáztatni

ha éhes is vagy
csak okosan szerezd be
táplálékodat 

8. ha gondolatod
kőbe vésed, megmarad.
több kőfaragót!
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A környezetvédelem közös ügy
Civilek hívták föl a mezőköves-

di felnőttek és gyerekek figyelmét 
környezetünk értékeire, azok meg-
óvására.

Napjaink egyik legforróbb témá-
ja a klímaváltozás. Tudósok, laikusok 
mérési adatok, pontos, vagy pontat-
lan számítások, valamint hitük alap-
ján vitáznak arról, hogy van-e szere-
pe az emberiségnek abban, hogy az 
utóbbi évtizedekben mindenki szá-
mára érezhető módon válik egyre ki-
számíthatatlanabbá az időjárás Föl-
dünkön. A szkeptikusok szerint a je-
lenség hátterében csupán a termé-
szetes folyamatok állnak, s az sem biz-
tos, hogy bolygónk klímájának válto-
zása az emberiség számára hátrányos 
következménnyel járna. Ezzel szem-
ben a másik oldal szerint mindenna-
pi tevékenységünk, ha nem is kizáró-
lagos módon járul hozzá a körülmé-
nyek megváltozásához, de felgyorsít-
ja a folyamatokat és talán visszafordít-
hatatlanul károsíthatja a földi élővilá-
got, lakhatatlanná téve a bolygónkat. 
A vita a mindennapok része lett és ma 
már szinte minden embernek van vé-
leménye az ügyben, többen pedig 
igyekeznek tenni is annak érdekében, 
hogy lassítsák a történelemben egye-
dülállóan gyorsan végbemenő klíma-
változást. Kicsiben ugyanis mindenki 
tehet az ellen, hogy több milliárd em-
ber élete drasztikusan megváltozzon 
a következő évtizedben: a lehetősé-
geihez mérten tudatosan, takaréko-
san kell gazdálkodnia az energiával, 
a fogyasztott termékekkel. A globá-
lis folyamatok mellett pedig tovább-
ra is fontos, hogy lakókörnyezetében 
is ügyeljen arra, hogy ne szennyez-
ze, ne szemetelje tele azt, ne ártson az 
egyébként is a környezeti változások-
nak, a nagyüzemi gazdálkodásnak és 
más emberi tevékenységek miatt ve-
szélyeztetett növény- és állatvilágnak. 
Kiemelten fontos a felszíni és a felszín 
alatti vizek védelme. A vízbázisok fon-
tosak az emberek, a haszonállatok és 
-növények számára, de a vadállatok-
nak is, nem beszélve a vízi élőhelyek-
ről. Sajnos, ezzel kapcsolatosan is van-
nak problémák nálunk is, Bükkalján.

Talán sokan nem tudnak róla, de 
Mezőkövesden és környékén is szá-
mos védett faj – madarak, rovarok – 

telepedett meg, élőhelyük azonban 
veszélyben van az emberi tevékeny-
ség, az illegális hulladéklerakás, élő-
helyük háborgatása miatt. Ezek pél-
dányait szakértő szemek, fülek rögtön 
észreveszik, ahogyan történt is egy 
májusi rendezvényen.

Május 18-án a Magyar Természet 
Napja alkalmából szervezett progra-
mot a Kavicsos-tó mellé a Matyó Kert-
barát Egyesület és a Bükkaljai Termé-
szet- és Környezetvédők Köre. A ren-
dezvényt Sebe Imre nyitotta meg, aki 
kiemelte, az utóbbi időszakban na-
gyon rossz hírek jönnek a Földünk-
kel kapcsolatban, egymillió faj pusz-
tulhat ki a következő évtizedekben, 
ami óriási szám, hiszen egy ember 
talán 3-400 fajt ismer. Kicsiben, saját 
környezetében mindenki tehet ez el-
len. Itt, Mezőkövesden büszkék lehe-
tünk a bükkaljai és az alföldi táj talál-
kozására, amelyet talán kicsit lebe-
csülnek, de attól még értékes és szép. 
Mint mondta, sokan nem tisztelik a 
természetet és hulladékkal szennye-
zik, a város környékén és belterületen 
is rendszeresen lehet találkozni az il-
legális hulladéklerakókkal. Az ide ki-
hordott műanyagok, akkumulátorok, 
festékek, állati hulladékok mind-mind 
károsítják környezetünket. Ez ellen az 
itt élők csak együtt tudnak tenni az-
zal, hogy odafigyelnek és nem enge-
dik meg, hogy előforduljon ilyesmi. 

Sebe Imre szavait követően Gla-
vanovits Tamás solymász tartott be-
mutatót ragadozó madarakkal – só-
lyommal, héjával, baglyokkal –, ame-
lyet a gyerekek és a felnőttek is élvez-
tek. Beszélt a solymászat történelmé-
ről, a különböző madarak kezelhető-
ségéről, a bemutatott állatok védett 
rokonairól. Bemutatójában előkerült 
a sün is, amely ma is sok mezőköves-
di kertben megtalálható, s amelyet 
szintén óvnunk kell, hiszen rendsze-
resen esik áldozatul kerti tűzgyújtás-
nak, valamint autós gázolásnak. Az ő 
védelmük is csak a jobb odafigyelé-
sen múlik.

Ezt követően Kleszó András, a Bük-
ki Nemzeti Park Igazgatóság termé-
szetvédelmi őre adott áttekintést az 
őrök feladatairól, majd rátért a soka-
kat foglalkoztató védett nagyraga-
dozók helyzetére. Kifejtette, a barna-

medvék kezdik újra felfedezni ezt a 
területet, s emlékeztetett arra, hogy 
2008-ban már Cserépfaluban talál-
koztak egy példány nyomaival, ta-
valy májusban és júniusban pedig 
az egész ország követhette nyomon 
a medvék vándorlását a Sajó-völgy-
ben, s a Borsodi mezőségben. A med-
vék egyelőre csak látogatók, de Szlo-
vákiából átjárva az ország északi ré-
szén rendszeresen jelen vannak. Hogy 
hány példány élhet belőlük a Kárpá-
tokban, nem tudni, hiszen óriási terü-
leteket járnak be, nehéz megszámolni 
őket. A BNPI rendszeresen tájékoztat-
ja az itt élőket arról, mire ügyeljenek, 
ha az erdőbe mennek dolgozni, vagy 
kirándulni.

A farkasok az elmúlt bő évtizedben 
már meg is telepedtek a Bükkben és 
lejárnak egészen a környező települé-
sek határaiig, Tardig, Bogácsig. Jelen-
leg körülbelül másfél tucat példány él 
falkában, illetve magányosan vadász-
va a térségben. Egy tévhitet is igye-
kezett eloszlatni a farkasokkal kap-
csolatban, miszerint a ragadozót az 
igazgatóság telepítette volna vissza 
a Bükkbe. Hangsúlyozta, természetes 
úton érkeztek ide és maradtak is ná-
lunk. Cáfolta azt is, hogy a szarvasok 
csendesen bőgnének, vagy az állatok 
pánikszerűen menekülnének, ugyan-
akkor a farkasok nyilvánvalóan moz-
gatják a vadakat. Szeretnek vadász-
ni Kács, Sály, Kisgyőr környékén, de a 
Bükk-fennsíkon szaporodnak. A farka-
sokon kívül nagymacskák is élnek a 
Bükkben ismét. A hiúzokkal kevesebb 
a probléma és nagyon ritka a találko-
zás, hiszen rejtőzködő életmódot foly-
tatnak.

A napon egy rajzkiállítást is látha-
tott a közönség, a szervezők díjazták 
a legszebb rajzok, festmények alko-
tóit, külön a bogácsi Bükkalja Általá-
nos Iskola tanulóit, s külön a mezőkö-
vesdi általános iskolásokat. Sebe Imre 
szerint jó érzés, hogy a gyerekek pozi-
tívan állnak a természet védelméhez, 
tudják, milyen környezetben lenne jó 
élni. Bizakodó abban, hogy felnőve 
tesznek is ezért, de addig is a mai fel-
nőttek feladata, hogy megőrizzék szá-
mukra a természet értékeit, jobbá te-
gyék az életet.

Tóth Balázs
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Írások az asztalfiókból
Fény az éjszakában

A közelmúltban írtam itt a Kaptár-
kövekben közmondásokról, mondá-
sokról, ezekről az emberi tapasztala-
tokról szóló sűrített bölcsességekről, 
amelyek színesen mutatják  az emberi 
élet történéseit.

   A közmondásokhoz hozzáfűztem 
a saját gondolataimat, kibontva azzal 
azok lényegét.

Most megpróbálok fordítva írni. Le 
fogok írni egy régi történetet, amelyet 
egy jó éve hallottam s érdekessége, 
sőt meghökkentő mivolta miatt azóta 
is foglalkoztatott.

   Mióta hallottam ezt a történetet, 
egyre többször jutottam arra megál-
lapításra, hogy a történet hordoz egy 
közmondásszerű bölcseletet, amit 
majd a végén leírok.

    Ez a meghökkentő, nem minden-
napi eset a szülőfalumban történt 
meg úgy 70-80 évvel ezelőtt.

A történet mesélője még él, s az Ő 
anyósával történt meg ez a végén ta-
nulságot hordozó eset.

   A furcsa szokást gyakorló asszony 
nagyon vallásos érzületű volt. 

Nemcsak hitt a katolikus vallásban, 
de gyakorolta is a hitét a templomba, 
misére rendszeresen eljárt.

Minden ember alapvető emberi sza-
badsága és joga a hit!

   Ez az asszony kb. 3oo m-re lakott 
a temetőtől. A temető a falun átvezető 
főutca két oldalán helyezkedett el. Volt 
a régi temető amely a falu házai közé 
ékelődött be, úgyis mondhatnám a te-
metőt jobbról-balról megközelítették a 
házak. Amikor a beékelődött kis teme-
tő megtelt, a falu bölcsei ezzel a teme-
tővel szemben, egy legelő területéből 
szakítottak ki nagyobb méretű terüle-
tet az új temető részére. Ebben a teme-
tőben középen áll egy építészeti kuri-
ózum, egy háromszög alaprajzú kápol-
na, amely muzeális érték, védett! Szép, 
tatárjáráskori legenda fűződik hozzá 
egy magyar herceg lovának e helyütt 
történt megbokrosodása okán.

   Gyerekkoromban ez előtt a kápol-
na előtt állt a Szent Mihály lova.

Erre tették a másik /hordozható/ 
Szent Mihály lován, férfiak által kiszál-
lított koporsót, halottastól.

Sokszor álltam gyerekként a közelé-
ben és még most is a fülembe zeng az 
elmúlást kísérő éneke: - „Midőn az ég 
és föld meg fognak indulni....” -

   A kápolna azért érdekes e történet 
szempontjából, mert a temetési szer-
tartást végző papok ebben a kápolná-
ban öltötték magukra a celebrációhoz 
szükséges ruházatot. Kovácsoltvas 
ajtó és két oldalán boltíves ablak volt 
ráccsal, de talán még dróthálóval is 
védve. Üveg viszont nem volta az ab-
lakban.

   Itt kapcsolható a mesélő anyósa a 
történethez. Ez a hívő asszony ennek a 
kápolnának a takarítását, rendben tar-
tását és a benne lévő Szűz Mária szo-
bor virágdíszítését is magára vállal-
ta, – mai szóhasználattal –: társadalmi 
munkában   végezte.

   Bizonyára ez a tevékenység az Ő 
lelki békéjét szolgálta. Tehát heti, két-
heti rendszerességgel napközben el-
ballagott a kápolnába, ahol aztán sep-
regetett, törölgetett, kicserélte az el-
hervadt virágokat.

Talán még imádkozott is a jól és bol-
dogan végzett tevékenység után.

   Ám ha valami baj, vagy testi fájda-
lom miatt nem tudott aludni, az éjsza-
ka közepén is felöltözött és a néptelen 
és alig kivilágított utcán elment a te-
metőbe. Mivel kulcsa volt a kápolná-
hoz, így bement a sötétbe és a Mária 
szobor előtti imazsámolyra letérdelt 
imádkozni.

Ezt senki sem tudta, hogy Ő nő lété-
re ilyen hátborzongató látogatásokat 
tett a halottak birodalmában lévő mu-
zeális és legendás kápolnába.

   Siheder koromban, ha a szomszéd 
faluból éjjel  egyedül jöttem haza a két 
temető között, hát én vagy futottam 
azon az 5o méteren, vagy daloltam fé-
lelmemben.

Ez az asszony pedig direkt bement 
oda a sírok között lévő kápolnába és 
semmi rettenet nem volt benne. Ne-
kem ez a tény még most is feldolgoz-
hatatlan.

   Egyszer aztán történt valami a ká-
polnában az éjszaka közepén.

Csendben és sötétben imádkozott a 
lelki békéjét kereső asszony, amikor is 
a Mária szobor körül lévő művirág er-
dőben zaj, csapkodás, recsegés kelet-
kezett. Más földi halandó ekkor már 
kirohant volna lélekszakadva az utcá-
ra és onnan haza egyszuszra.

   Ez a különös asszony benyúlt a zse-
bébe, elővette az ott lapuló gyufásdo-
bozt, meggyújtott egy szálat, majd a 
közelben lévő gyertyát és azzal bené-
zett a művirágok közé.

Némi keresés után apró és riadt sze-
mek néztek rá. Madarak, azaz verebek 
kerestek ott macskamentes éjjeli szál-
lást. Valamelyikük lába megcsúszott 
álmában és ez okozta a ribilliót.

   Az asszony elmosolyodott így, 
hogy már tudta a szokatlan helyen 
történt, szokatlan zaj keletkezésének 
okát. Eloltotta a gyertyát és csendben 
bezárta a kápolna vasajtaját nem za-
varta tovább a madarak éji nyugvását 
és hazaballagott.

   Milyen tanulságot, bölcsességet 
lehet levonni a fenti történetből?

Talán csak annyit: ha valahol sötét-
ségben vagyunk s megrémülünk va-
lamitől gyújtsunk fényt magunk körül 
s a fény, a világosság mindent láttat. 
A fénytől ismertté válik számunkra az, 
ami a sötétben  ijesztő volt, és amit 
már megismerünk, attól már nem fé-
lünk tovább!

   Az én értelmezésemben nemcsak 
a fizikai fény számít, de a fejünkben 
lévő fény is rendkívül fontos. A fejünk-
ben pedig a fényt az olvasással, tanu-
lással, a könyvekben lévő tudás meg-
szerzésével növelhetjük!  

Gál Mihály
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Életrecept 
ajándékba

Mindez történt 1999 szilveszter  napján kora este,  Buda-
pesten. 

Az utca forgatagában siettem hazafelé, amikor is egy fér-
fi – boldog Új évet és Évszázadot kívánva – egy cetlit nyo-
mott a kezembe. Ez a cetli 19. éve lapul a fiókomban. Most 
közreadom.

Szokványos szórólap – gondoltam, s már gyűrtem volna 
össze, de a kíváncsiságom győzött. Hát ez az apró cetli  min-
den volt, csak  szokványos nem.

Ez állt rajta:
UNIVERZÁLIS ÉLETRECEPT:

Végy 12 hónapot, tisztísd  meg mindenféle rosszindulattól, 
kapzsiságtól, gyűlölettől, irigységtől.. Minden hónapot szelj fel 
30, vagy 31 részre, így a készlet kitart majd egy évre. Egy-egy 
napunk úgy készül, hogy veszünk egy nagy adag bizalmat, egy 
adag becsületes munkát, két adag jókedvet. Adunk hozzá 3 pú-
pozott evőkanálnyi hitet, optimizmust, egy teáskanálnyi béke-
tűrést, csöpp türelmet, törődést,  megértést és egy csipet tapin-
tatott, alázatot, segítőkészséget. Mindezt bőségesen leöntjük 
sok-sok szeretettel, s ha kész, kedves mosoly és barátságos sza-
vak közepette tálaljuk. Ezt az ételt mindig örömmel fogyaszt-
juk, és ne engedjük, hogy az élet szakácsművészetének e töké-
letes és eleven koronája nélkül teljen el a napunk!

Miután végigfutottam a sorokat, rápillantottam a mokány, 
negyven körüli fickóra. Cinkos mosollyal nyugtázta: egy pil-
lanatra sikerült megállítania a szilveszteri forgatagban. Min-
den tiszteletem az övé: míg mindenki saját mulatságával 
volt elfoglalva, Ő állt egyhelyben és kitartóan osztogatta sa-
ját kezűleg gyártott cetlijét, rajta az életrecepttel,  amit az új 
évezred hajnalán különösen fontosnak tartott, és tartom én 
is a mai napig is!

Azóta eltelt majdnem húsz év és az „Universális életrecept” 
egyre inkább elveszíti jelentőségét, - ugyanis a helyzet egy-
re rosszabb!

Jó lenne, ha Mindannyian elgondolkoznánk ezen egy ki-
csit. Még pénzbe sem kerül!

Szőkéné Tóth Katalin

Házam hazám Koscsó László rajza



A pincém előtt, egy öreg, permetlevet talán sohasem 
látott almafa alatt ülök. Hogy pontosan hány éves le-
het ez a fa, nem tudom, még a nagyapám ültette, akitől 
előbb a nagybátyám, majd aztán mi örököltük a pincét.

Mindenesetre kellemes árnyéka van, ami örömfor-
rás ebben az iszonytató kánikulában. Még akkor is az, 
hogyha ez az árnyék nem olyan mély és hűvös, mintha 
egy diófáé lenne, de mit tegyek, ezzel kell beérnem!

A diófa ugyanis, amit viszont már én ültettem közvet-
len az almafa szomszédságában, még olyan kicsi, cse-
nevész, hogy legfeljebb a még óvodás és kisiskolás uno-
káim ülnek majd az árnyékába, miközben elmondhat-
ják azt a kedves kis mondókát, amit jómagam is a nagy-
apámtól tanultam: „ezt a diófát nagyapám ültette, ár-
nyékában nem ült, gyümölcsét nem ette…”

Nekem viszont most, e kánikulás napokban, amikor 
38 fokot is mutat a hőmérő, be kell érnem az almafával, 
de ezt véletlenül sem panaszként mondom, hisz nekem 
épp oly kedves, mintha diófa lenne, sőt! Eszembe jut egy 
régi kínai bölcselet, miszerint: „a harmadik évezredben 
nem az lesz boldog ember, aki bányát, gyárat, bankot 
birtokol, hanem az, aki magáénak tudhat a Földön né-
hány négyzetméternyi földdarabot, s almafái alatt ülve 
gyönyörködik a csillagokban.”

A naptár szerint éppen a harmadik évezredben já-
runk, egy saját tulajdonú almafa alatt ülök, s bár még 
négy órát kell várnom, míg felragyognak a csillagok, 

a kínai bölcsesség szerint nekem most boldognak kell 
lennem. Ezen, mármint hogy az vagyok-e ott az almafa 
alatt üldögélve, miközben laza és hideg rizlingfröccsöt 
kortyolgatok, sokáig eltűnődöm. Végül is arra a követ-
keztetésre jutok, úgy is mondhatnám, meggyőzöm ma-
gam arról, hogy a kínaiaknak igazuk van, s én ebben a 
szituációban nem is lehetek más, csakis boldog.

Ráadásul egyik rendszerváltó országgyűlési képvise-
lőnk – civilben kolléga, mert ő is firkász –, egykor régen 
azt mondta nekem, amit azóta sem felejtettem el, hogy 
nincs kellemesebb a kánikulában, mint üldögélni dús 
lombú fa árnyékában, és laza fröccsöket kóstolgatni.

Ezek után nincs is más teendőm, mint, hogy összefog-
laljam a nyári kánikulás időszak boldogság receptjét! 
Kell hozzá egy fa (dió-, alma-, meggy-) árnyéka, egy pad 
vagy szék, egy asztal, kb 1 liter félszáraz, száraz, magya-
rul savanykás rizling, valamint két üveg szódavíz és egy 
3-5 decis pohár.

A fröccs (vagy hosszúlépés) elkészítésének módját 
nem részletezem, mindenki olyan keverési aránnyal dol-
gozik, ahogy úri kedve diktálja. Legfeljebb szerény ta-
nácsként annyit ajánlanék, harminc fokon felül mindig 
a szikvízből legyen több a pohárban! A mámor (boldog-
ság) élvezetéhez ugyanis feltétlenül szükség van a té-
nyeket, élményeket rögzítő tudatra is. Mert egyébként 
mi értelme volna az egésznek? „Eszeveszetten” nincs 
boldogságérzet, csak kábulat!

Daruszögi H. Imre

Egy almafa árnyékában


