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Az első 
ember

SubAlyuk

még... még nyílnak... még zöldell... ta-
lán még lángsugarú is. Szóval, még min-
den olyannak tűnik, mint tegnap, vagy 
tegnapelőtt.

Vagy mégsem?
mára már egy kicsit más lett minden. 

reggelente már ködöt pipál a kavicsos, 
esténként pedig már olykor hűvös szél tá-
mad fel a bükk felől. Éjszakára már az ab-
lakodat is bezárod, s néha-néha bizony 
már jól esne a tűz melege is. Híjával, a ta-
karót húzod a fejedre, s alatta talán már 
kék ibolyákról álmodol.

De a valóság mégsem álom, a valóság-
ban mindennek szigorú sora van! most 
előbb hervadni kezd el ligetünk, s díszei 
lassan elhullanak. mert annak jött el az 
ideje, hogy őszbe csavarodjon a természet 
feje, s dérré váljon a harmat. S hogy rövi-
debb, rövidebb legyen a napnak útja!

ezzel a nem éppen bíztató hírekkel ko-
pogtatott be hozzánk ma reggel az első 
ember, a SZePTember.

Én sem tudok semmi vigasztalóval szol-
gálni. Hacsak az nem az, hogy a mai nap-
pal úgy döntöttem: megkezdtem a vissza-
számlálást! egészen pontosan kétszázat 
kell még aludnom és itt lesz az új tavasz, az 
új kikelet! 

Hogy az nagyon sok? Valóban. De csak 
azért is, kivárom! 

Hisz az álombéli ibolyánál mennyivel 
szebb az, amelyik ott a kiserdő szélén, az 
árokparton kéklik és illatozik minden már-
ciusban. 

S amit szeretnék még egy ideig felülről 
szagolni.

Fotó: Crumbs of Time



2

Dr. Pázmándy László

kitépett lapok...
  
A sors könyvéből kitépett lapokat
visszafújja a szél.
Megőrzi az elvesztett napokat
az átvirrasztott éj.

Elhagynak, kik régen szerettek
s vesztésre áll a hit.
Bekopognak, a meg nem bánt tettek
s Te, majd ajtót nyitsz.

Ott áll előtted, koldusruhában
a régi tett szótlanul.
S meglátod a lelked zugában
mit rejtett el az Úr.

Párás szemmel átöleled majd
a nem várt látogatót.
Hallgattok, mert az elmondhatatlan
csenddel elmondható.

Eltékozolt életed darabját
a hajnal engedi el.
Néhány barátod biztató szavát
szíved most sejti meg.

A hallgatás katedrálisában
kutyád melléd telepszik,
Majd magány bukott angyalával
érted megverekszik.

Vesztes tegnapok sötét lapjain
megjelenik a fény.
A sors láthatatlan útjain
elhozza a reményt.

Kutyád szemében a szeretet-láng
látványa szíven üt.
Ha kivet és megtagad a világ
ezt keresd mindenütt.

Csenddel elmondható? Fridél Lajos rajza

Fecske Csaba

Faluszél
semmire se jó záporok
szaladnak át a réten
mint szappan ázik el a nap
az ég szennyes vizében

sötét vízcseppek peregnek
a megtépázott fákról
mintha csak találta volna 
rozsdás hangját – madár szól

fújtatva meg-megpihenve
tengerszagot hoz a szél
köd van a világ véget ér
itt  a falu szélinél

Drabon József

Összegzés
Nem volt harcos, sem élhetetlen,
igaz egyszerű, gyarló ember,
magányban megírt néhány verset,
ha úgy érezte, írni kellett,
lehet, százan olvasták talán,
s eltűnik, mint apró szalmaszál.

Becsületes volt, ez nem érdem,
nem jár érte díj s érdemérem,
bejárt sok határt, füves rétet,
elszaladt vele így az élet,
mert ő semmiben sem volt kiváló,
egy kicsit gyakran kívülálló
volt ott, ahol küzdeni kellett,
sok egyéb gyarlósága mellett.

Verseket írt, s rímbe öltözött
szelleme kósza fénye eljött,
mikor játszott kedves szavakkal,
nyugalom jött, ez megvigasztalta.
Magában állt léte várfokán,
ha elbúsította bús magány,
míg verseivel bíbelődött,
ütemes rímekkel vesződött,
a béke öröme járta át.

B. Mester Éva

neked adom
hátad mögött állok 
észrevétlen csendben
megérintem vállad
béke van kezemben

súlyos a sóhajod
szakadék szélén állsz
foszladozó létben
elhalkult az imád

hosszú útra készülsz
már megadtad magad
nem keresel többé
mást csak ami maradt

adok búcsúzóul 
hamuba sült álmot
soha nem hervadó
szeretetvirágot

és ha megnyílna a 
földöntúli élet
neked adom majd 
a világmindenséget
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Ha már olvas-
mányélményem 
alapján, Krúdy se-
gítségével ezt az 
ősi témát, a fér-
fi és a nő viszo-
nyát szóba hoz-
tam, hadd spékel-
jem meg a dolgot 
Milan Kundera mi-
nap olvasott regé-
nyének (A lét elvi-
selhetetlen könnyű-
sége a címe) egy 
apró részletével. A 
már említett téma közben szenzációs, már-már filozofikus 
mélységű, ugyanakkor mégis könnyed (a témához illő), ám 
érzéki (ugyancsak ideillő) megállapítást tesz a jeles író. Mit 
mondjak? Ahogy Márai írta, erre már én is sokszor gondol-
tam, csak nem tudtam ilyen jól kifejezni.

Olvasónaplóm I.
Hajdu Imre

Ugye azt gondolják, hogy az újságíró, s általában min-
denféle írogató ember olyan valaki, aki miközben más ka-
pál, esztergál vagy gyárat vezet, addig ez a csudabogár nap 
mint nap körmöl, írógépet ver, vagy mostanság számítógép-
be pötyögteti be gondolatait? Szóval, amikor dolgozik, ak-
kor nem csinál mást, csak ír.

Akadnak ilyen tollforgatók is. Tudom, és ez nagy baj. 
Ugyanakkor hiszem, tudom, hogy azoknak a bizonyos toll-
forgatóknak a többsége nem ilyen. A tollforgatók többsé-
ge „szabadidejében” mellesleg írni is szokott. Igen, ez a pon-
tos, árnyalt minősítés. Hogy-hogy mellesleg? – kérdezhetik 
meghökkenve. Nos, azért mellesleg, mert például az álta-
lam irigyelt nagyok (Márai, Krúdy, Kosztolányi, Hunyadi Sán-
dor stb., stb., akik nemcsak írók, hanem újságírók is voltak) 
a munkaidejük – nagyrészét – jobbára olvasással töltötték. 
Körülbelül százszor annyit olvastak, mint amennyit leírtak. S 
valami csodálatos ösztön folytán soha nem tévesztették el 
az arányt. Márai írta is: „Néha megdöbbenek, milyen keveset 
dolgozom napjában: tulajdonképpen csak néhány percen át… 
mikor már nem lehet halogatni, s mikor – ellenkezéssel és kény-
szeredetten – gyorsan lefirkantom azt a néhány sort, amely-
ből aztán írás lesz… Igen, ha órabér szerint mérnék munkám 
tiszteletdíját, felkopna az állam. Nem hiszem, hogy többet dol-
gozom naponta, mint egy, legföljebb másfél órát. Az emberek 
nagy többsége joggal megveti az írót, aki csak ődöng, olvas, 
bámészkodik, ácsorog, s aztán néha, mellékesen ír is valamit. E 
megvetés ellen nem tiltakozom. Csak azt szeretném mondani, 
hogy én is megvetem az ál-munkák többségét… Ál-munka egy 
hivatalban ülni tíz órát… pénzt beszedni, vagy ügyiratokat „in-
tézni”. Lehet, hogy a társadalom gépezetében ez ál-munkákra 
is szükség van. Csak én nem tisztelem ezt a munkát… Dolgoz-
ni csak úgy érdemes, ha az ember alkot valamit: egy pár cipőt, 
mesterien, úgy ahogy más nem tudja, vagy egy regényt, meste-
rien, ahogy más nem tudja, vagy gyógyít, mesterien mintha Is-
ten megsúgta volna a titkot…”

Márainál és a többieknél is a „semmittevés” jórészt olvasás-
sal telt el. Aki ír, az elsősorban olvas. Olvasni ugyanis nem 
más, mint „tanulni a mesterséget”. Egy életen át. Stílust, lá-
tásmódot, arányérzéket.

Az említett Márai mesterének Krúdy Gyulát, a halhatatlan 
Szinbádot tekintette, akit rajongásig szeretett. A következő, 
1946-ban, Krúdyról írt soraiból az is kiderült, miért hasznos 
az olvasás. 

„Drága Szinbád!... Mesélj! Még! Hogyan is mondod: legoko-
sabb olyan nőt elvenni, kinek az első férjét felkötötték? De hi-
szen ezt magam is pontosan így gondoltam: csak nem tudtam 
ilyen jól megmondani.”

Minap régi újságcikkeimet keresve a hajdani újság sárgult 
lapjain megláttam Krúdy: Ó-szerelem című tárcáját. Újra elol-
vastam. Lebilincselő az a nyelvezet, az a finomság, az a ka-
cérság és kedves irónia. Valóban csak nagy művész ért így a 
lantok pengetéséhez. Figyeljék csak! „…Vajon szokásban van 
még, hogy úri nő és úri férfiú egy pillanatig négyszemközt ma-
rad egy vendégeskedő ház idegen szobájában, és az egyedüllé-

tüket a különben jónevelésű férfiú arra használja fel, hogy ha-
bozás nélkül odalépjen a hölgyhöz és megcsókolja annak bal 
arcát, mely tudvalevőleg mindig szebb, mint a jobb arc.

- Harminc esztendeje várok erre a pillanatra! – mondja rö-
vid igazolásképpen az úriember. – És ha pofon ütöttem volna? 
– kérdi a megzavarodott nő. – Akkor a másik arcát is megcsó-
koltam volna…”

Milan Kundera, 1979-ben

(Folytatás a 4. oldalon)
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„Tomas megállapította: szeretkezni egy nővel és aludni egy 
nővel – kétféle szenvedély, mely nemcsak különbözik egymás-
tól, hanem már-már ellentétes. A szerelem nem a szeretkezés 
iránti vágyban nyilvánul meg (ez a vágy számtalan nőre vonat-
kozik), hanem az együttalvást kívánó vágyban (ez a vágy csu-
pán egyetlenegy nőre vonatkozik).”

Ugye egyetértetek velem, hogy ez a legtalálóbb ítélet, 
amit a szerelem kérdésben mondani lehet.

De a szerelemről térjünk át egy másik „szerelemre”. A bor-
ra. Egy, a régiónkhoz (egészen konkrétan Tiszapalkonyához) 
nem jószántából kötődő író, Hamvas Béla egyik remekmű-
véből idézek néhány gondolatot. A mű címe: A bor filozófi-
ája.

„Az ivásnak egy törvénye van: bármikor, bárhol, bárhogyan. 
Komoly idő, komoly ember és komoly nép számára ennyi elég. 
Ma, sajnos, ezzel a törvénnyel a legnagyobb visszaélések tör-
ténnek. Hallottam, hogy valaki nyáron alkonyatkor a lugas-
ban szentgyörgyhegyit ivott és közben újságot olvasott. Ha 
nem szavahihető ember mondta volna, azt hinném, hogy ha-
zudott. Nyáron alkonyatkor a lugasban szentgyörgyhegyit inni, 
ez az élet nagy ünnepélyes pillanatai közé tartozik. Ilyenkor az 
asztalt le kell takarni sárga vagy rózsaszín abrosszal, a vázába 
virágot kell tenni és pedig ciniát vagy napraforgót és egészen 
nagy költőt kell olvasni, Pindaroszt vagy Dantét vagy Keats-et. 
Aki az ilyen pillanatokat nem ismeri fel, azt elveszett embernek 
lehet tekinteni.”

Úgy bizony! Az egyetértés egyben vágyat is ébreszt ben-
nem, s egy időre abbahagyom az olvasást. Kimegyek a pin-
cébe, előkeresek egy féltve őrzött palackot, amelyet ked-
ves sikósi borász barátomtól, Laczkovics Miklóstól kaptam. 
Máriagyűgyi olaszrizling. Letörlöm az üvegről az időközben 
rárakódott nemespenészt. Kimegyek a pince elé. A diófa 
alatt az asztalt abrosszal terítem le, s a bort finom ívű talpas 
pohárba töltöm. Négyéves rizling, az ilyen korú borok sima-
ságán már érződik a latinos műveltség és a szőlőkultúra pan-
nóniai pallérozottsága. Állva kortyolom a bort, s a tekinte-
tem a közeli Bükk mélyzöld sörényén pihen. Ez a bor – Ham-
vas „szakkifejezéseivel” élve – szőke hajú (világos), ugyanak-
kor hím bor (vagyis száraz), lunáris (tehát holdszerű) és egy-
szólamú tenor. Ezt a bort magányosan kell inni, mert ez a bor 

(Folytatás a 3. oldalról)

a magányosok itala. Mivel telve a teremtés mámorának ola-
jával, csak lemélyedt és kiegyensúlyozott magányba szabad 
kortyolni. S negyvenen felüli korban. Ez a bor olyan, mint 
a lelkében már rendezett asszony (kevés van ilyen) csókja, 
cseppfolyós csók, s kiérződik belőle minden bölcsesség alja. 

Ezt pedig abból könyvből tanultam meg, ami ott van ve-
lem most is a diófa alatt, s mára már eléggé rongyosra olvas-
tam. De, mert egyfajta bibliám, szép és szent könyv, így el-
nyűve is. S azt olvasom, kitudja már hányadszor belőle, hogy 
„minden bölcsesség alja, melyet a magyar a hazai borból és a 
műveltségből tanult ennyi: Szeretni kell az életet, s nem kell tö-
rődni a világ ítéletével. Minden más hiúság.”

Igen, aki ír, annak a „munkaidejébe” a borral való barátko-
zás is szervesen beletartozik. Mert a bortól sok mindenhez 
kedvet kaphatunk: a csókolódzáshoz, a barátsághoz, a vi-
rágszedéshez, az alváshoz és a nevetéshez. De még ahhoz 
is, hogy reggel újság helyett költőket olvasunk. Vagy írókat, 
például Hamvas Bélát.

S mi a helyzet a konkrét írással? Mindazok, amiről eddig 
beszéltem, amiket idéztem, biztos, hogy előbb-utóbb felkel-
tik az írás vágyát, kiváltják az írás kényszerét is. Mert mind-
ezektől, könyvtől, bortól, s egyebektől minden esetben 
megfogan a gondolat, ami kikívánkozik ide, erre a világra. S 
akkor akinek mestersége az írás, tényleg írni kezd…

A jó írók a borhoz is nagyon értenek. Példa rá Hamvas Béla

Őszbe csavarodott a természet feje... Pető János rajza
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búcsú a költőtől
Türelemmel viselt betegség 

után, 75 éves korában elhunyt a 
mezőnagymihályi születésű köl-
tő Holló József, aki lapunknak, a 
Kaptárköveknek is állandó mun-
katársa volt.

Szeretett barátunkat 2019. au-
gusztus 9-én kísértük utolsó útjá-
ra az ostorosi temetőben. 

A gyásszertartáson Kaiser Lász-
ló stúdió- és kiadóvezető, vala-
mint dr. Pázmándy László, a Kap-
tárkövek kiadója, költőtárs vett 
végső búcsút az elhunyttól. 

Emlékét szívünkben megőriz-
zük! 

Tisztelt Gyászoló Gyülekezet! Ked-
ves Andrea, kedves rokonok, bará-
tok, pályatársak, ismerősök! Tisztelt 
egybegyűltek, akik nagyon-nagyon 
egyek vagyunk Holló József szereteté-
ben, tiszteletében és egyek vagyunk a 
megrendülésben!

 Hadd kezdjem, mert nem kezdhe-
tem mással, mint hitünk, egyáltalán 
emberi létünk legfontosabb pillérével: 
a szeretettel. Én alig tíz éve ismertem 
meg Holló Józsefet, Jóskát, baráti ke-
zét és új versei gyűjteményét nyújtot-
ta felém. Hihetetlenül szeretetre mél-
tó embert és költőt ismertem meg 
benne, a műveit meg nagy elismerés-
sel és a tehetségnek, a tehetség mű-
vészi megnyilvánulásának elenged-
hetetlenül járó szeretetettel fogad-
tam. Pályatársként, kiadóként öröm-
teli együttműködésünk gyümölcse 
lett, hogy négy remek kötetét sikerült 
az idők folyamán fényre hozni. Ahogy 
mondtam, hihetetlenül szeretetre 
méltó emberrel hozott össze a sors! Ez 
vonatkozik az első pillanattól kezdve 
rokonszenves, feltétel nélküli bizalmat 
keltő külsejére, nyílt, meleg pillantású 
tekintetére, gesztusaira, mondataira, 
valami sugárzó őszinteség és humá-
num áradt belőle. Engedtessék meg 
idézni kedvenc írómat, Németh Lász-

lót, aki azt írta, hogy a minőségi em-
ber nem csupán szó és tett, de valami 
sajátságos antropologikum is, a mély-
ség fluiduma, állítom én, amit min-
dig megérez a másik ember. Éreztem, 
éreztük, hogy nemesebbek leszünk ál-
tala és vele, egyszerűen jó volt a tár-
saságában lenni, nem véletlen, hogy 
megannyi barát vette körül és szer-
vezte ő is a baráti összejöveteleket. És 
ha többek lettünk vele és általa – sze-
mélyével és verseivel, amelyeket oly 
szívesen közölt az Agria, s melyeket 
neves irodalmárok, Cs. Varga István-
tól Ködöböcz Gáborig értőn elemez-
tek –, mennyire igaz lehet ez arra a hu-
szonhét esztendőre, amelyet felesé-
gével, Andreával, múzsájával, minden-
ségével töltött. Még pontosabban fo-
galmazva: egymást tették többé, ne-
mesebbé, a szeretet és hit jegyében: 
mindebből részesültünk a közelük-
ben, velük s otthonukban, a házban a 
valóságos és metaforikus kertben – és 
úgy érzem, részesülünk most is…

 És hadd folytassam a tisztelettel. A 
tehetséget szeretjük, a teljesítményt 
tiszteljük. A tehetség Isten adománya 
– ebből is kapott Jóska bőven –, a tisz-
telet a kialakított és megdolgozott fel-
mutatások sora. 

Dr. Pázmándy László

Nevüket  
vízre írták

( In memorian Holló József)
 
 Megfejteni a titkát,
Az ég nem engedi.
Nevünket vízre írták,
Angyalok seregei.

Búcsúzni megy a vándor,
Csillagtalan éjben,
Kiben az a vágy lángol,
Hogy időben odaérjen.

Tévutakon bolyongás,
Kezeit elengedte.
Utolsó találkozás,
Álmából keltette.

Nevünket vízre írták,
Otthontalan szelek.
Szívünket szétszakítják,
Búcsút intő kezek.

Nincs szavunk ahhoz, ki elmegy,
Gyertyaláng pótolja.
Erőt ad minden csendnek,
Helyettünk elmondja.

Üveggyöngyök fényében,
Megyünk mindahányan.
Szirének énekében,
Sötét hallgatásban.

Így indultam el én is,
Szavaimat vesztve,
Árnyékuk ott volt mégis,
A gyertyafénybe rejtve.

Vigasz nélkül a világ,
Mégis gyertyát gyújtunk,
Nevünket vízre írták,
Az Úr kezében sorsunk.
 
 
(A versből részletek hangzottak el 
Holló József temetésén augusztus 
9-én.)

Ég veled, Jóska!

(Folytatás a 6. oldalon)
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A Mezőnagymihályon született fiú 
férfiemberként – sok más mellett – 
három, illetve négy vonatkozásban 
kiemelten tiszteletre méltó. Az egyik: 
a miskolci főiskola elvégzése után a 
kiemelkedő műszaki értelmiségi pá-
lyája s közben az állandó, ahogy talá-
lóan önmagát jellemezte, a „lírafüg-
gő állapot”. A másik: a kései költővé 
válás, a versírás kényszerének válla-
lása, a morális döntés, amely önma-
gának vállalása is, az írás – megint őt 
idézem – mindennapi gyóntatószé-
ke.

Költészettani, tehát szakmai tu-
dással is járta körül több ezer míves 
versben az őt foglalkoztató nagy té-
mákat és érzéseket: szülőföld és kö-
tődés, hit és hitvallás, nyelv, kultúra, 
természet, történelem, a határon kí-
vüli magyarok, 1956, művészi és al-
kotói példák, zajos világ és a lélek 
csendje, sorolhatnám. Egyet eme-
lek még ki, mely költészetének talán 
legfényesebb része: a társhoz, a má-
sik feléhez, a feleségéhez írott izzó és 
őszinte költemények. S itt vagyunk 
már a harmadik nagy ölelésű em-
beri és férfi vállalkozásánál: a csalá-
di élet széthullása után az új otthon-
teremtés a szeretett féllel és félnek, 
a 2003-mal indult édenteremtés Os-
toroson úgy, bizonyos fokig egrivé 
is vált: sok-sok rendezvény, könyv-
bemutató mutatja egyszerre az eg-
riek szeretetét – és tiszteletét. S vé-
gül itt a negyedik: széteső, szétesett, 
kapcsolatsorvasztó korunkban Hol-
ló Jóska példamutatóan kapcsolat-
építő, kapcsolatteremtő és kapcso-
latápoló ember volt, nem véletlenül 
volt és van ennyi barátja.

Ő aztán tényleg szeretett, ő élte 
egyik kedvenc költője, József Atti-
la, mára már szállóigévé vált sorát: 
„hiába fürösztöd önmagadban, csak 
másban moshatod meg arcodat”. Fo-
galmazzak egyértelműen: egy érdek-
vezérelt, farizeus korban igaz ember, 
hiteles, hívő ember és hiteles magyar 
értelmiségi s költő volt. 

 Utoljára hagytam a megrendülést. 
Másképpen: megrendülésem, meg-
rendülésünk fokozatait. És kiáltássá 
fokozódó kérdésünket: miért? Egy 
teljes életet élő ember, férfi, férj, köl-
tő, barát egyszer csak szembe került 

Holló József

Ne sirassatok!
Ha egyszer elbotlik gyarló léptem: 
értem ne sírjon senki se 
– nem voltam én csak percnyi csend 
két sikoly közt, vagy annyi se. 

Egy madárröpt árnya a szűz havon 
mi a tompa fényben rávetült
és tovatűnt észrevétlenen 
nem hagyva maga mögött űrt.

Szívemben ezernyi harang kongott
mégis csak én hallottam: én, 
s mint elhallgatott metafora 
csüngtem verseim egén –

ölelve kicsorbult álmaim: 
mit eltékozoltam hajdanán 
amikkel annyiszor elsiratott 
Anyám iszonyú bánatán. 

Törékeny anyagú üveg voltam, 
homok – s két kézzel szórt a szél
ki élni és halni tudás nélkül 
mint lelökött váza földet ér. 

Ennyi voltam én csupán:
vágyak, szándékok, végletek 
ha elszegődtem a végtelenhez 
… ne sirassatok és ne ítéljetek!

azzal, amivel mi is szembe fogunk 
kerülni. De miért a gyorsaság, miért 
a rohamléptek, miért a nagy szenve-
dés, melynek elviseléséhez a hite is 
adott óriási és férfias erőt. Megren-
dülten fogadtuk, mi mást is tehet-
tünk, a fejleményeket, reménykedés 
és imádkozás maradt, és folyamatos 
szeretetünk próbált erőt adni Jóská-
nak és Andreának. Ez van most is ve-
lünk, a búcsú pillanatában is, meg a 
részvét. Ezzel próbálunk – újra mon-
dom – erőt adni, önmaguknak is, 
minden itt maradottnak is, talán fő-
képpen annak, akire leginkább rá-
szakadt a gyász, a teendőkbe szigo-
rított fájdalom, de az emlékek ápo-
lásának kötelessége is: Feleségének!

Úgy érzem, hozzá kell tennem 
mindehhez a magam igen gyarló ka-
tolikus hitét. Úgy gondolom, ennek 
is helye van és lehet egy református 
temetésen. Nemrég olvastam, hogy 
Ferenc pápát megkérdezték, hogy 
tudja megmagyarázni hívő szem-
mel a gyermekek szenvedését. Vála-
sza az volt: nem tudom. Nem tudom, 
mondta, s hozzátette: engem is néha 
megérintenek az üresség órái. S ak-
kor mit szóljunk mi, a mi nagy meg-
rendültségünkben? Csak azt, hogy 
a megérintett üresség percei és órái 
nálunk is elmúlnak, mert jól tudjuk, 
hogy nem azért vagyunk a világon, 
hogy mindent megértsünk… Talán 
azért a bizonyos szeretetért vagyunk 
a világon meg azért, hogy jól sáfár-
kodjuk azzal, ami bennünk van. És 
ehhez ad biztatást Holló József éle-
te és egész munkássága, hogy azt ne 
mondjam: példaélete, hogy éppen 
miatta és érte megrendültségünk a 
szeretettel és tartalommal teli napi 
teendőkbe oltva őrizze emlékét, ha 
már – fájdalmas szavaival élve, ver-
séből idézve – nem sokkal 75. szüle-
tésnapja után „elszegődött a végte-
lenhez”.

 Nyugodj békében, szeretett bará-
tom, barátunk, Holló József magyar 
értelmiségi, magyar költő!

         Kaiser László
 stúdió- és kiadóvezető

HUNGAROVOX OKTATÁSI  
STÚDIÓ ÉS KIADÓ

(Elhangzott 2019. augusztus 9-én  
az ostorosi temetőben)

(Folytatás az 5. oldalról)
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egy a múltunk, egy a jövőnk!
avagy a Darócok újra találkoztak

Immár a kilencedik volt a sorban a 2019. július 5-6-7.-ikén 
Tibolddarócon megtartott, Kárpát-medencei Daróc nevű te-
lepülések baráti összejövetele, találkozója.

Nem kis dolog ez, hiszen a Darócok jelen állás szerint 5 or-
szágban vannak szétszórva, pedig valamikor egy országban 
voltak, az pedig nem nagy talány, hogy azt az országot bi-
zony Magyarországnak hívták.

A daróc név eredetét többen, többféleképpen magyaráz-
zák. Jelentése ugyan nincs megnyugtatóan tisztázva, de az 
eredet-kutatók nagy csoportja egyetért abban, hogy a szó 
már az Árpád korban is egyfajta foglalkozást jelenthetett. 
Hóman Bálint szerint a Daróc nevű falvak a királyi erdőőrök 
lakóhelyei voltak, mások királyi vadfogóknak tekintik a „da-
rócokat”.

Szeretnénk feltenni a kérdést – folytatta - vajon ők miért 
daróciak, megtudni, mit tudnak magukról, és ha nem tud-
ják, szeretnénk bennük elindítani egy folyamatot, hogy meg 
akarják tudni. Visszaterelni a gondolataikat ahhoz a nagyon-
nagyon régi gondolkodásmódhoz, hogy az őseinket kell ke-
resni és tisztelni, mert abban van az erőnk, semmi másban. 
A világ azon munkálkodik, hogy ezt kiírtsák belőlünk. Mi 
szembe megyünk ezzel az árral, de nekünk ez így jó. Azt sze-
retnénk elérni, hogy ezek a kis faluk megtalálják egymást, 
ébredjenek az emberek, hogy van nekik más dolguk is a vilá-
gon, mint saját nyomorukon gondolkodva lekínlódni az éle-
tüket.

Valamikor ezek, az erdők, nádasok mellé települt ősi he-
lyek létfontosságúak voltak – folytatta a filmben Pege - mivel 
a vadfogás az élet szerves része volt. Ma pedig éppen emi-
att átestek a másik oldalra, hiszen gazdálkodni nem egysze-
rű ilyen helyen.”

Janiból (Szabó János 1955-2014), a felkérésre - amire ter-
mészetesen azonnal igent mondott – szinte ömlöttek az öt-
letek: 

„Szeretnénk megtudni, milyen népdalkincsük van, milye-
nek a dalaik, zenéjük, milyen a ruházatuk, van-e valami ősi 
hagyományuk, milyenek a meséik, milyen anekdota kincsük 
van. Egyáltalán, hogy hogyan beszélnek. Fotókat készíte-
nénk fiatalokról, idősekről, legfontosabb épületeiket meg-
örökítenénk, összeszednénk, hogy miben hasonlítanak, mi-
ben különböznek egymástól. 

 „Minden településről hozunk egy követ – folytatta - amit 
majd relikviaként elhelyezünk itt Tibolddarócon, hozunk egy 
darabka földet, amibe ültetünk egy közös virágot, és majd 
ha időnként összegyűlünk körötte, akkor meggyújtjuk a 
gyertyát, azt, amelyiket induláskor megszentelünk a temp-
lomban és minden felkeresett településen meggyújtunk, 
emlékezve a közös őseinkre. Körbe viszünk egy zászlót, ame-
lyet majd aláír minden település képviselője, rajta a települé-
sek helyeit bejelölnénk, és a képviselők aláírásával, valamint 
az egységes, régi országot jelölő határvonallal együtt kihí-
meznénk, így válna közös „Daróc-zászló”-vá. 

A Darócok feltérképezésének ötlete Gál István (Pege) 
tibolddaróci motoros fiatalembertől (azóta egyébként áttért 
az egy lóerős, de annál élettel telibb mozgó alkalmatosság-
ra) ered, aki lelkes csapatot felzárkóztatva maga mellé, meg 
is valósította elképzelését. 

  Ha a találkozó előéletét vizsgáljuk, akkor 2007-2008-ra 
kell visszanyúlnunk, mikor is az interneten a Magyar Élettér 
Autóatlasz több mint tíz találatot „dobott fel a „daróc” szó-
ra rákeresőnek. Hirtelen jött az ötlet: „Nna, motorozzuk kör-
be 2 hét alatt”. 

A két hétből végül két év lett, mivel az ötletből az út ter-
vezgetése során egyre inkább kibontakozott egy, a jóleső 
motorozást messze túlszárnyaló elképzelés: „ismerjük meg 
őket, ők ismerjenek meg bennünket, majd mind ismerjük 
meg egymást”! Találkozzunk, barátkozzunk, segítsük, támo-
gassuk egymást, hiszen valami ősi közös gyökér köt össze 
bennünket.

„Azt hogy miket szeretnénk megtudni a Darócokkal talál-
kozásokkor, ahhoz mi nem értünk, ebben Szabó Jani a „teli-
találat” – emlékszik vissza Pege az útról készült film (Hej Da-
rócok, Darócok – Kárpát medencei Road movie / Czencz Jó-
zsef filmje) elején.

Gál István (Pege)

Jani, alias Szabó János

(Folytatás a 8. oldalon)
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Minden helyre viszünk egy üveg bort Tibolddaróc ajándé-
kaként, olyan címkével ellátva, amely utal az útra. Egy pa-
pírt, amelyen majd igazolják, hogy ott jártunk (ez is egy kis 
ereklyeszerűség lesz), egy oklevelet, amelyet megkapnak, 
mint egy cím-adományt („Tibolddaróc Népének Baráti Jobb-
ja”). Az összes arról szól, hogy kapcsolat, barátság és valami 
emberség, ami nagyon hiányzik ugye.”

A mai Magyarország területén 4 település (Tibold-, 
Fülpös-, Bereg-, és Lénárddaróc), Erdélyben 5 (Puszta-, Ki-
rály-, Nádas-, Homoród-, és Bálványosdaróc), a Felvidéken 2 
(Nagy-, és Panyidaróc), a Délvidéken, Eszék közelében Vár-
daróc, Kárpátalján, Ungvár szélén pedig Ungdaróc felkere-
sése és feltérképezése, feléjük a baráti jobb nyújtása volt a 
vándorok rövidtávú célja.

Az útra induló „vándorok” részére az akkori tibolddaróci 
polgármester, Balla Erzsébet átadja a zászlót, amelyen be 
vannak jelölve előre a helyek: „Legyetek büszkék arra, hogy 
tibolddaróciak vagytok és járjatok szerencsével”, majd fel-
hangzott Szabó Zsolt szerzeménye, Tibolddaróc himnusza 
Kriston Milán közreműködésével: „Szállj most te dal és him-
nuszként lebegj, zászlónk lobogtasd kis falunk felett…”  

Nem csak a daróc-vándorok, de a települések is szívdo-
bogtató várakozással élték meg a találkozásokat. 

Az elsőként felkeresett település Lénárddaróc volt. „Ha 
kimegyek a daróci tetőre…” éneklik az esemény tiszteletére 
népviseletbe öltözött lénárddaróci asszonyok. 

Ahol csak tudtak, a vándorok beszálltak a helyi közös-
ségek mindennapjaiba. Egy kis íjászat oktatás a felvidéki 
Panyidarócon. 

  A kalotaszegi kisfalu, Nádasdaróc, akik lelkipásztoruk, 
Juhász Klára tiszteletes-asszony vezetésével még a ruháik-
nál is színesebb programmal várták a vándorokat:

  Bálványosdarócon egy körtefa alatt „A daróci zölderdő-
ben születtem..” énekelte Pálinkás Dani bátyánk. Majd a fi-
nom vacsora, a felejthetetlen kaláccsal.

  Fülpösdaróc polgármestere is mosolygós szívesen vet-
te a megkeresést:

  A beregdaróci látogatáskor „belebotlottunk” a híres 
„Kenderes Napokba” és az ott fellépő hazai énekes-pacsirtá-
inkba. Az akkori polgármester asszonnyal – aki a falu nagy 
eseményére ellátogató magas rangú vendégek istápolását 
végezte – nem tudtunk találkozni, így ide később visszatér-
tek a daróc-vándorok:

  Pusztadarócon is felállítottuk az éjszakai szállásunkat,
10 főnek még kényelmes sátrunkat.

(Folytatás a 7. oldalról.)
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  Királydarócon is kedves a fogadtatás. A vasárnapi isten-
tiszteleten ott is részt vettünk.

  Nagydarócon, a Felvidéken. Hivatalos, még kicsit tartóz-
kodó fogadtatásban volt részünk az akkori polgármestertől. 
Másokkal nem is igazán sikerült találkozni:

Pusztadaróci emlék

  Homoróddarócon nagy kedvencei voltunk az aprónép-
nek. Réka „ovónéni” órát tart. A legtávolabbi „Darócunk” nem 
messze van Brassótól.

  Az Ungvárba már teljesen beépült Ungdarócon Melánia 
néni igazolta ottlétünket. Hideg, szeles nap volt, és a határ-
nál a többórás várakozás tette felejthetetlenné. 

  A horvátországi Várdarócon már a falutáblánál „foga-
dott” bennünket Lajos, akiről később kiderült, hogy a helyi 
lelkipásztor. A Karakas család udvarán búcsúzkodtunk a fe-
lejthetetlen hétvége után.

  Nagyon röviden ennyi volt a két év vándor-napjainak 
története, ami egyébként több száz oldalt is megtölthetne 
(ahogy azt tervezte is Szabó Jani, de korai és mindannyiunk 
számára fájó halála megakadályozta a könyv megírásában). 
Kéziratát, feljegyzéseit őrizzük, talán valamikor még valame-
lyikünk elég bátor lesz hozzá, hogy felvállalja Jani elképzelé-
sének megvalósítását. A bevezetőben is említett „Hej Daró-
cok, Darócok” című film viszont elkészült, és a 41. Budapes-
ti filmszemlén bemutatásra is került. Ezen az ősbemutatón 
szinte minden daróc-vándor képviseltette magát.

Életre szóló élményt adott nekünk, vándoroknak és most 
évek elteltével mondhatjuk, hogy a felkeresett Daróc telepü-
lések sok lakójának is.

A vándorévek után következett az első Daróc-találkozó 
Tibolddarócon, amelyet mindenki részéről nagy várakozás 
előzött meg.

A aláírt, kihímezett zászló visszatért a kiindulási helyére, és 
a továbbiakban már mint a Darócok közös zászlója éli majd 
életét.

Megszületett a Darócok közös dala, himnusza, amelyet 
Jani kérésére testvére, a Tibolddaróc himnuszát is készítő 
Szabó Zsolt komponált. A zászló átadásakor felhangzott:

(Folytatás a 10. oldalon)

(Folytatás a 7. oldalról)
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„Van közös zászlónk, közös himnuszunk, Istenem!
Közös a sorsunk, tán nem is értjük, hogy mit jelent;
De közös a lélek, közös a szív, közös az élet és közös a sír,
A gyermeked majd így tanítsd!”
A Darócok első találkozójának ünnepélyes templomi ösz-

szejövetelén így összegzett Szabó János: „Ezért érdemes volt 
megszületni.”

Az évek teltek és a Darócok találkozói kisebb-nagyobb 
zökkenőkkel, de jó mederbe terelődve megtartattak. Az 
egyik legemlékezetesebb volt mindannyiunk számára a leg-
kisebb település által megrendezett negyedik találkozó. Er-
dély egyik legkisebb szórványfalva, a Kolozsvártól 70 kilo-
méterre lévő, néhány lelkes Bálványosdaróc látta vendégül 
a Kárpát-medencéből érkező Daróc települések képviselőit.

Ez utóbbit színesítette az „időkapszulák” felnyitása, amely 
a 2009-ben, az I. találkozón jelenlévő Daróc-képviseletek 10 
éve palackba zárt mondatainak, jókívánságainak, megjegy-
zéseinek felolvasását jelentette. (A mostani találkozó vége 
felé egyébként ugyanezt a palackba zárást megismételte a 
közösség, így 10 év múlva újra lesz mit felolvasni.) 

  Az első nap további részét kötetlen program, beszélgeté-
sek és nótáskedv határozta meg, ami bizony a késő éjszaká-
ba nyúlt, mintha a pihenést nem is igényelték volna az uta-
zástól, egész napi törődéstől valószínűleg megfáradt testek.

Megtudhattuk a két nap alatt, hogyan dobog az igazi ma-
gyar szív, mekkora erő, mekkora áldozatvállalás fér bele, ha 
egy igaz ügyről van szó.

…és a találkozók onnantól még nagyobb lendületet kap-
tak, a barátkozások, egymás keresései folytatódtak és 2019. 
július 5-6-7-én megtartatott a legutóbbi, 10 év elteltével újra 
a Tibolddaróc házigazdai szíveslátásával, a Kárpát-medencei 
Darócok IX. találkozója.

A július 5-ei pénteken a több hullámban érkező (hiszen so-
kan több száz km-t tettek meg) daróciak az első perceket az 
ismerkedésnek, vagy éppen a viszontlátás örömének áldoz-
ták. A felfrissüléshez Tibolddaróc finom borai nagyban hoz-
zájárultak és a vacsora elfogyasztása, valamint, Nagy Sándor 
polgármester üdvözlő-köszöntő szavai után egy, az érdeklő-
dést felkeltő, Tibolddarócot bemutató helytörténeti előadás 
hangzott el.

  Az est folytatásában következtek az ajándékozások és a 
jelenlévő Darócok rövid bemutatkozásai.

  Másnap a szombat reggel jó hangulatú, közös étkezéssel 
indult a Pesti Patikus Pince „pajtájában”, majd folytatásként 
ugyanezen a helyszínen, a tulajdonos, Pesti Ferenc anekdo-
tái övezte pince-bejárás igazán jó kedvre derítően alapozta 
meg a küldöttségek napját.

A pincelátogatást követő, a pincefaluban tartott rövid séta 
után elhunyt barátunk, vándor társunk, Szabó János tájhá-
zát látogattuk meg, ahol lánya, Ivett volt a házban elhelye-
zett Daróc-ereklyék és egyéb látnivalók kalauza. Az udvaron 
elhelyezett fényképet körbe állva hajtottunk közösen fejet, 
miközben magnóról a temetésekor is elhangzott életútjáról 
halhattunk összegzést és méltatást. Ezután a közelben lévő 
sírt is megkoszorúzták a jelenlévők.

Az ebédig hátralévő időbe még belefért a Bottlik-
mauzóleum megtekintése és a helyi értékek napja kereté-
ben kiállított termékek megtekintése is.

Az ügyes kezű falubeliek munkáit csodálhatták vagy vá-
sárolhatták meg a küldöttségek. Jó alkalom kínálkozott itt 
arra is, hogy valami igazán helyhez kötődő ajándékkal lep-
jék meg az otthon maradtakat.

(Folytatás a 9. oldalról)
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  Délután, már fél öttől gyülekeztek a résztvevők a talál-
kozó „fénypontja” az eseményt megörökítő emlékmű avatá-
sa céljából Tibolddaróc magas pontján, az elmúlt évben sza-
badidő parkkal kiegészített kilátó tövénél. 

Az eseményt tárogatószó nyitotta meg, majd a két kop-
jafa és köztük elhelyezett országtábla hármashalomra épí-
tett kompozíciójáról lehullt a lepel. Az emlékművet készítő 
művésztől, Borsos Tibortól megtudhatták a jelenlévők azt is, 
hogy az országtáblára helyezett, a Darócok elhelyezkedését 
mutató jelek mellett felrajzolt 100 db fenyő azt érzékelteti, 
hogy bizony már ennyi esztendő telt el a gyalázatos triano-
ni békediktátum óta.

 Az emlékmű avatásán jelen volt Tállai András, miniszter-
helyettes, a térség országgyűlési képviselője is.

  A küldöttségek és a falubeliek zászlólengetés közben jó 
érzéssel telítődve készítettek fényképeket, megörökítve a 
nem mindennapi pillanatot.

Az emlékmű avatásáról elmenet a résztvevők egy cso-
portja belátogatott Pege útba eső borospincéjébe, amely az 
„Igazmondó pince” nevet viseli, célozva arra, hogy a mélyén 
elhelyezett borban az igazság lakozik. És a vigasz is, arra jó 
példa volt az, hogy akik megkóstolták, azok majd egy órán 
át vígan nótáztak a riolittufa kupola alatt.

Mások a közeli Kálváriát és stációit tekintették meg, amely 
közelmúltban lett újjáépítve nem kis törődéssel.

Este nyolc órától a Kisgyõri Hagyományőrzők műsora kez-
dődött a Pesti Patikus Arénában, amely nagyon színvonalas-
nak ígérkezett, látva a huszárruhába és szép népviseletbe öl-
tözött szereplőket.

  A vacsorát követően, mint előző este, későig mulattak és 
beszélgettek a daróciak.

Nem csoda, hogy gyorsan eltelt az idő, és a vasárnapi reg-
gelinél már mindenkiben felrémlett, hogy ez a találkozó is 
milyen gyorsan véget ér.

A reggeli után lélekben felkészülten és illő ruházatban in-
dultak a küldöttségek istentiszteletre a Református temp-
lomba. Nagy örömmel tölthetett el mindenkit, hogy az út-
ravaló igét Papp Zsolttól, attól a lelkipásztortól kaphatták, 
aki a darócjárás kezdetekor kapcsolatindító levelét küldte a 
meglátogatandó települések felekezeti vezetőinek.

(Folytatás a 12. oldalon)

(Folytatás a 7. oldalról)
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A templomban, a Daróc képviseletek, a közös zászló előtt 
hallgathatták Szabó Zsolt, Pribéli Tamara és a daróci kóristák 
tolmácsolásában a Darócok Himnuszát:

         A közös eseményzáró ebédet már a fájóan ismerős 
búcsúzkodás közeledte lehelte körül. Még egy utol-
só köszönetnek, még egy „találkozunk jövőre” bizta-
tásnak, még egy közös fotózkodásnak is eljött az ide-
je. A kis útravaló, az elemózsiás zacskók átvétele után 
beindultak az autók és az ablakokból a boldog-fájó 
integetések közt, de a folytatásban bízva - hiszen a 
panyidaróci küldöttség ígéretet tett arra nézve, mi-
szerint jövőre náluk lesz megtartva a találkozó – in-
dultak haza a Darócok képviselői.

A visszaemlékezést azzal zárhatjuk leginkább stíl-
szerűen, ami a Tibold Darócai alapítvány alapítóleve-
lének végére is rákerült: „Hisszük, hogy szétszagga-
tott nemzetünk embere - élhet akár a világ bármely 
szegletén is - közös kultúránkat múltunkat nem ta-
gadva vallja: 

„MARADOK, MÍG CSAK ÉLEK
TÖRETLEN HITTEL: EMBER ÉS MAGYAR. „
Az emlékeket összeszedte és papírra vetette:

Pribéli Attila  
„daróc-vándor” 

 2019 augusztus

(Folytatás a 11. oldalról)

A Darócok képviselői a 2019-es tibolddaróci találkozón
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rommalom
(gyepükajáni anzix)

verejtéknyirkú
ujjnyi termőtalaj
sziklában
angyal alszik
jövőre így lesz tavaly
és semmi sem
múlik addig

leomlott malomfalon
kifosztott
molnárnak árnya
inog valami leng
régi lom
akárha jóhírre várna

s csak fűz 
locsog
csöndet ülök
már rozsdavas szegte 
ablakok
nincsébe szédülök

alig hosszavége
szók 
innentől addig
szappanhab 
úszik égre
sziklában 
angyal alszik.

B. Mester Éva

boleyn Anna
Én királyném, Boleyn Anna! Itt vagyok!
Visszahoztam szemedre a csillagot.
Nem hiszem, hogy bűnös voltál. Ugyan már!
Rászórt ködben taszított el a király.

Született egy szép kislányod, Erzsébet.
Mesebelinek látszott az életed. 
Felségsértés? Vérfertőzés? Hűtlenség?
Fiúgyermeket nem szültél. Ez elég!

Hiába volt valamikor szerelmes,
bigámiát kockáztatott Henriked,
elfordult a pápától is a király,
katolikus vallás helyett anglikán.

Talán az az elátkozott baleset,
mit a virtusviadalban szenvedett…
Szörnyeteggé lett a férfi, tébolyult,
az ítélőképessége elborult.

Tudod, Anna! Most is így van, így maradt.
Eldobnak, ha nem vagy több, mint önmagad.
Megjelent Jane. Neki kellett a helyed.
Bíróság dönt. Porba hullik a fejed.

Papot hívtál az utolsó alkonyon.
Ártatlannak mondtad magad, úgy tudom.
Hiszek neked! Most is sírnak a falak.
Én királyném! Megérintem sorsodat.

Towerban a rémületed lebegett,
pártfogódként megölelném lelkedet.
Üvegpárnán várt reád a szörnyű vég.
Összetörném! Szikrázzon egy csillagért!

Anna Fridél Lajos grafikája

Fecske Csaba

Idegen íz
dagadt képű hold
vigyázza az éjszakát
szél hozza nekem lihegve
az erdő jó szagát

a dombra hasaló tisztáson
őszinte nyári fű –
megállás nélkül dolgozik a tücsök
e piciny aranyköszörű

elcsapott angyalok sutyorognak
a hársfalombban –
riadt érzés a szívben
idegen íz a fájdalomban

Harcjelentés
föl s alá nyargalásznak
négylábatört falovon
nyálzó eszmevigécek,
senkiős, romlásrokon
százgyiloknapszámosok,
hiszen préda annyi még
s befektetésnek halál.
forráshoz búvik vidék.

csönddel lelkéért pöröl
őstenvitéz akárhol.
markos kövekkel ha kell,
kardból kaszát kovácsol
s gonddalszántott birtokon
sarjadni óv holnapot
aranyhullámú élet.
mindent ad, aki kapott,
nem jussa, sem haszonbér.
nem rőföli szüntelen
hosszát vásó időnek.
jövőt pillanat terem.

sátáncsömböllék proli
harácsol s mindent fölél.
óbégat, hogyha nyár van
vagy rimánkodik, ha tél,
kit ordas vigéceszme
pusztítás bűvébe von.
vakon csak nyargalásszon
négylábatört holt lovon.

Czipott György versei
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Veronkám fél napra előre beprogramozta nagyapámat, 
Gyulát, édesanyámat, édesapámat, Irént, Babucit, Arankát, 
Jutkát, Gyuszikát. 

Mindenkit rángathatott, kivéve engem, mert én direk-
ten úgy intéztem, hogy halló- és ütéstávolságon kívül le-
gyek tőle. Inkább lemásztam a verembe, hogy lecsipked-
jem a grulyáról a csírákat, vagy kiganajásztam a birkák ól-
ját, vagy cséphadaróval a kézben a csűrbe bújtam és kiver-
tem a szotyit a megszáradt napraforgótányérokból, csak ne 
legyek szem előtt. 

Hallottam én a kornyikálását, de a fülem botját sem moz-
dítottam. Csak akkor mentem a közelébe, ha valami nagyon, 
de nagyon kellett tőle. Akkor is háromszor meggondoltam, 
menjek-e, mert olyankor, ha tehette, rögtön elkapta a nyaka-
mat. Magához szorított. Két ujja közé fogta az orromat. Kötő-
je, azaz köténye aljába facsarta belőle a taknyot, és azonnal 
valami feladatot adott. 

De hiába adott. Én dacosan peneltem tovább a saját dol-
gomra. Nem foglalkoztam vele. Peckes járással adtam tud-
tára, nincs hatalma fölöttem. Nekem nem parancsol még ő 
sem. 

– Há-rom de-ci kö-mény-mag, fel-rob-ban-tom ma-ga-
mat – danoltam és jampiztam, egyre messzebb és messzebb 
távolodván tőle. 

Ő meg bosszúból, ha nagyritkán csokoládét vagy cukor-
kát osztott a pulyáknak, úgy intézte, hogy én kapjam a legki-
sebbet. De még azzal sem tudott kifogni rajtam, mert ahány-
szor csak szellőztetett, a tisztaszoba nyitott ablakán át ész-
revétlen bemásztam a kincsestárába, az ő kizárólagos biro-
dalmába. 

Bemásztam és kamatostól elvettem azt, ami nekem járt.
A tisztaszoba maga volt a mennyország, a gyermekvágyak 

netovábbja. 
Már maga az a levendula- és naftalinszag is elbódított, 

amely átjárta a szoba levegőjét. Hát még a kincsek! A ta-
valyi, tavalyelőtti húsvétról megmaradt, mézgásra folyt 
csokinyuszik, szalmiákszagú tojások, a háromévesnél is idő-
sebb, ammóniaszagú, kőkeményre száradt szaloncukrok, na 
meg a szilvórijom, meg a vasbor, meg az unikom, ahogyan 
ő mondta. A sokféle spurkulátum, amit Veronnak a patiká-
ból, sutyiban, fehér köpenye alá rejtve maga a gyógyszerész 
szállított házhoz.

Veronkám, az én imádnivaló nagymamám úgy hitte, senki 
sem látja, senki sem tudja, hogy napjában hússzor is becsör-
tet a tisztaszobába, amihez kulcsa csak neki volt. A kulcscso-
mó egész nap a koloncos rokolyája korcán fityegett. 

Mindig tudtuk merre kolotál Veron, mert a kulcscsomó je-
lezte útját, akár egy csörgőkígyóét.  

Veron azt hitte, senki sem tudja, miért rohangál ő furton-
furt a tisztaszobába. 

Én meglestem. Igenis tudtam, mit csinál, mert egy betöré-
ses lopásom alkalmával, mikor az ajtón túlról a kulcscsörgést 

meghallottam, az ágy alá bújtam. Onnan sasoltam amint Ve-
ron bevág két findzsa vasbort. Szegénynek biztosan attól 
volt olyan rücskös az orra, mint a vasorrú bábáknak. 

Nem kellett nekem a Veron osztotta könyöradomány. Ak-
kor és annyit zabráltam magamnak, amennyi csak belém 
fért. 

A képmutató jányok, ha csokit kaptak, első dolguk volt, 
hogy Veron ráncos szájához dugdosták az alamizsnát:

– Nagymama, tessék egy kicsit ...
Veron meg kérette magát:
– Nem kell nééékem, bogárkáááim.
Nem kért, de azért fogatlan szájával összenyálazta a cso-

koládét. Én csak egyszer kínáltam meg, utána a körmömmel 
kellett lekaparnom Veron nyálát a drágaságos édességről. 
Soha többé nem adtam neki semmit. Veronkám persze min-
dig bosszút állt. Ha ütésközelbe kerültem, a kés nyelével csé-
pelte a fejemet. 

Azt zsorválta:
– Na várjál csak, te briganti! Gyüssz te még cukkkorkát 

kórencsálni, de nem adok, ha a píped szakad le, akkor se. Ak-
korát csapok a piszkádra, hogy beszarsz.

Én meg süketet tettetve hátat fordítottam neki. 
Pedig Veron bosszúja csak színjáték volt. 
Tudom, szeretett a maga módján. Kacagva mesélte, hogy 

ahányszor szaros pelenkámból tisztába tett a konyhaaszta-
lon, mihelyst kibontogatta a pelust, rögvest szemközt pisil-
tem őtet. Semmiség. Lényeg az, hogy fiú. Fiú, az anyja úriste-
nit. Így beszélt Veron, bár ha engem kacifántos káromkodá-
son kapott, a sarokba szorított, és szappannal mosta ki a szá-
mat. A büdös piszkámat, ahogyan ő mondta. 

Neki persze káromkodni is szabad volt. Neki mindent sza-
bad volt, mert ő azt már réges-rég lezsírozta az ő külön be-
járatú úristenével. Nem tudom hogyan szólította istenét, de 
bizonyos vagyok benne, olyan nyelven, melyet élő nem ért-
het, és ne is iparkodjon soha megérteni, mert az rajta kívül 
senkinek nem sikerülhet. Azt a megszólítást ő talán még a 
nagyanyjától hallotta. A nagyanyja pedig a saját anyjától, 
nagyanyjától, ükanyjától. 

És így tovább, tovább az idők rengetegének legmélyéig. 
Ha úgy bezabáltam, hogy éjszaka összecsináltam magam 

az ágyban, szégyenemben soha senki másnak, csak neki 
szóltam. 

Veron szó nélkül koccantotta a konyhakőre a bádoglavórt. 
Beleloccsantott egy vödör jéghideg kútvizet. Lehúzta rólam 
a szaros kantust, és tetőtől talpig lecsutakolt, mint a patak-
vízbe állított csikókat szokás. Tetőtől talpig, mert az is elő-
fordult, hogy még a hajam is kulás volt. Veron nem kényes-
kedett, nem finnyáskodott. Tudta, a férfiemberek is büdö-
set ... Szó nélkül húzta le a szennyes lepedőt, a párna- meg 
dunyhahuzatot. Másnap reggel friss szalmát tömött a szal-
mazsákba.

Hát ilyen volt Veron. Veronkám, az én nagyanyám, aki egy-

Varga Rudolf

rontáslevétel
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szerre volt ördögök cimborája, boszorkányok barátosnéja, 
és saját ősistenének kegyeltje. A vég azonban nem kíméli a 
más világokat tudókat sem. Nemlétező bűneiért neki is bűn-
hődnie kellett. Több mint egy éven át feküdt nyoszolyájá-
ban, bénán, szélütötten. Végül, testét, mint elnyűtt ruhát le-
vetvén máslétre ébredve távozott a túlvilágra, a kiismerhe-
tetlen lét egy másik mezejére. 

Huszonnégy éves voltam, amikor eltemettük.  
Miközben dübögtek koporsójának fedelén az öklömnyi 

agyagrögök, tudtam, az is csak színjáték. 
Nincs halál. Amit annak neveznek, az csak ripacskodás, 

egy rossz vicc csupán. Ugyanúgy, ahogyan az egész illúzi-
ótlan illúzió, amelyben tehetségünkhöz, tehetségtelensé-
günkhöz mérten játsszuk rosszul megírt szerepünket. Rág-
juk a csepűt, úgy, ahogyan az a láthatatlan szövegkönyvbe 
lelkünk másanyagú vérével fényspirálosan be van róva. 

Tudtam, rossz színdarab az a temetés is. Veron hiába hagy-
ta el a testét, hiába vetítette át magát a számunkra még is-
meretlenbe, ő mindenkor ott volt, ott van, és ott is lesz a 
mozdulatlanul rángó időben.

Ott volt, ott van, és ott is lesz, amíg világ a világ.
Foghúzáskor ott vergődtem a küszöbön, mint egy horog-

ra akadt, óriásira nőtt ebihal. 
Ott ácsorogtam mindaddig, amíg nagyanyám a legvá-

ratlanabb pillanatban megrántotta a kilincset. Véres fogam 
máris ott fityegett a kenderfonál végén. Jajszó, pisszenés 
nélkül tűrtem a házilagos foghúzásokat, csak szabaduljak 
már a fájástól. 

Veron nagyanyám ugyanúgy húzta Babuci, Aranka, Jutka, 
majd később a Gyuszika fogait is, mint az enyémet. Csak úgy 
mellékesen, a főzés, az aprólékok, disznók meg ezer más há-
zimunka ellátása mellett. 

Az a izé fog viszont más volt. Begyulladt. Feldagadt a fél 
arcom. Hiába próbálkoztunk ecetes borogatással, minden-
féle praktikákkal, nem múlt a fájás. Így hát apám felültetett a 
bicigli vázára, és elkarikáztunk Aszalóra a fogorvoshoz. 

Visszafelé jövet egyik pillanatról a másikra kapott el min-
ket az a fergeteges felhőszakadás. Apám az útpadkára dön-
tötte a biciglit. A közelben sehol egy fa, sem semmi mene-
dék. Édesapám fölém hajolt, úgy védett a jégesőtől. Nem 
mintha valami kárt tett volna bennem a jégverés, inkább at-
tól félhetett, otthon kikap anyámtól.

Kikap, ha csak egyetlen hajszálam görbül is.
Minden nyavalyánkat Veron gyógyította. 
Ha megcsömörlöttem, hanyatt fektetett a lócán. Feltűrte 

az ingemet. Köldökömre gyertyacsonkot tett. Meggyújtotta, 
majd poharat helyezett föléje. A gyertya lángja egykettőre 
kialudt. A forró faggyú ráloccsant a bőrömre. A pohár pedig 
rátapadt a hasamra. Pár percig mozdulatlanul kellett feküd-
nöm, és a köpölyözéstől gyógyultan nyargalhattam tovább. 

Szemrűlesésnél, ha valami ártódémon, lehet az például 
rossz szándékú ember, asszony, vagy akár egy sunyi kecs-
ke, egy ártatlannak látszó macska, kimondani is szörnyű, de 
még egy ártatlannak látszó jérce, vagy arra szálló kánya is, 
szóval, bármi, ami egy bizonyos sajátosan érzékeny szögből 
leskődik az emberre, akkor az ártó démon hatalmába keríti. 
Az pedig azzal jár, hogy a rontó szellem rátapad és ledönti lá-
báról a kiszemelt áldozatot. Ha már nagyon guvad a szeme, 
és alig lélegzik, jobb hívni a pijócásembert. De nálunk min-
dent Veron oldott meg. 

Mivel az ördög sosem álmos, rontás ellen fokhagymafü-
zér lógott az ajtófélfába vert szögön, hogy éjjel-nappal elűz-
ze a rossz szellemeket. Annak ellenére naponta vált valame-
lyikünk szemrűlesés áldozatává, melyet Veron szemrevétele-
zéssel diagnosztizált. 

Azonnal szenesvizet készített. A masinából kikapott egy 
darabka parazsat. Findzsányi vízbe dobta. Ha a findzsa aljára 
merült az üszök, akkor százszázalékos volt az ártódémon je-
lenléte. Veron két ujját a szenesvízbe mártotta. Befröcskölte 
fejünket, végül keresztet vetett ránk. 

Kész is volt a rontáslevétel. 
Akárcsak bennünket, Veronkám önmagát is saját kezűleg 

gyógyította.
Az epegörcsre tehénlepényt rakott, azzal dunsztolta a fá-

jós testrészt, ami csodák csodájára egykettőre meggyógy-
ult. Visszeres lábára pijócákat rakott. Rossz volt nézni, ahogy 
a háromszáz fogú férgek rátapadtak nagyanyám fájós láb-
szárára. Bámultuk, ahogy teleszívják magukat vérrel. 

Veron letépte a jóllakott pijócákat, és visszadobta azokat 
az uborkás üvegbe. Egy-egy vérszívás után a pijócák egy 
évig is kibírták zabálás nélkül. Veron csak akkor fogta újabb 
munkára őket, ha már megéheztek. Addig ugyanis nem ha-
raptak. 

„Doktorrá fogadom!” A leendő filozófusok eskütétele 1990-ben

(Folytatás a 16. oldalon)

Jelen írás szerzőjének, Varga Rudolfnak doktorrá avatásán készült fotók



16

Veronkám a fájós szívét esténként denaturált szesszel, 
ahogyan akkorában mondták, denával gyógyítgatta. A dena 
tudomásom szerint vegyipari melléktermék, veszélyes, mér-
gező hulladék, amelyet elsősorban ipari célra alkalmaztak. 
Veszély ide, veszély oda, az ötvenes években az agyborzo-
ló szegénység idején egyfajta életelixírré vált. A féldecis üve-
gekben árult mérget a bót előtt vedelték a bátrabb alkeszek, 
és attól minden fájdalmuk elmúlt. Veronkám persze nem 
szorult rá ilyen kétes hírű szeszekre. Volt neki saját főzésű 
szilvórijoma, meg a patikus által házhoz szállított vasbora, és 
unikomja. 

Azt iszogatta nagyanyám testi és lelki bajaira.     
Süt a nap. 
Túlságosan is szép minden. Napokkal korábban előre be 

lett harangozva, hogy Mancika, az anyám barátnője fagylaj-
tozni visz engemet. Anyám az alkalomhoz illően puccba vág. 
Az ünneplő gúnyámat adja rám. Az ünneplő gúnyámat, ami 
nem más, mint az ő régi kosztümjéből átalakított, szúrós szö-
vetű, dögmeleg, térdemig érő rövidnadrág. A nadrágnak tér-
dig ér a szára, a dereka meg majdnem a hónom aljáig. Nem 
baj. Nem adok én a divatra, nincsen nekem arra semmi szük-
ségem. Várjuk Mancikát, aki egy szépséges szép tündér. 

És Mancika máris beállít, feszülő blúzban, cicisen, csino-
san, illatosan:

– Na, mehetünk, öcsém, facsiga? – varázsol el tündérmo-
solyával.

– Naná! – vágom rá. 
Már vonszolnám is a leszakadt deszkakapu felé, de Man-

cika húzza az időt. A karórájára pillant. Félrevonja édesanyá-
mat. A konyha sarkában pusmognak. 

Engem nem lehet tovább visszatartani. Toporzékolok, 
mint egy kiscsikó. Sietnék előre, hogy sitty-sutty, a major ud-
varán át vágjuk le az utat. 

Akkor hamarabb odaérünk a Kozalek bácsi cukrászdájához. 
Kozalek bácsi fagylajtja híres az egész környéken. 
Még a távolabbi vidékekről is sokan járnak a maszek cuk-

rászdába, ahol Kozalek bácsi nemcsak a szívét, de a szüksé-
ges tojást, tejet, cukrot és más nélkülözhetetlen hozzávaló-
kat is beleadja a fagylajtba. Igaz, nála egy forintba kerül egy 
gombóda, míg az állami cukrászdában ötven fillérért lehet 
kapni egy vízízű hógolyót. 

Mancika kézen fog. Húz visszafelé, merthogy a majorud-
varban veszettül harapós kutyák vannak. Na, jó. Akkor men-
jünk amarra. Mancikának nem lehet ellenállni. Szaporázom 
lépteimet, egészen addig, amíg oda nem érünk a borbély-
hoz, ami amúgy kizárólag férfiak számára fenntartott hely. 

– Nahát, öcsém, facsiga, most látom csak, milyen csúnya a 
hajad – simítja el a szemembe lógó fürtöket Mancika. – Gye-
re, kicsinosítjuk egy kicsikét. Tudod, te már nagykisfiú vagy 
– kacsint rám. 

– Na de a fagylajt! Háháhát! – hördülök fel méltatlankodva.
– Mindjárt, mindjárt azt is, csak előbb ... – karolja át válla-

mat Mancika, és szelíd erőszakkal áttuszkol a küszöbön.
Tizenhárom éves lehettem, amikor anyukám és Mancika 

között még mindig tartott a barátság. 
Közben Mancika férjhez ment, ha jól emlékszem, egy 

drehás fiatalemberhez. A Bábonyibérc egyik poros utcájá-

ban laktak, ahol az udvar hátuljában csirkét, kacsát, disznót, 
de még tehenet is tartottak a népek. 

Egy szép napon Mancika meghívott hozzájuk. Csak úgy, 
szólóban, engem, a nagyfiút. Buci fejemben egy villanásra 
felrémlett annak a csúfondáros hajnyírásnak az emléke, ami-
kor Mancika olyan huncutul lépre csalt. De amikor meglát-
tam a tip-top lakásukat, a szám tátva maradt. Pedig nagyon 
szegényes volt minden. 

A korabeli nyomorrokokó, a viaszosvászon abrosz, a mű-
anyag pohár és tálca, a gyárban fusizott virágtartó mégis 
annyi kellemet árasztott, hogy új minőséget teremtett. 

Ízlésről vitázni meddő dolog, úgyhogy ne is firtassuk sem-
milyen esztétikai mércével a privát dizájnt. A lényeg, hogy 
minden nagy-nagy szeretettel volt körülsimogatva. Belát-
tam ugyan, hogy Mancikát már elhappolták előlem, de ma-
gamban rögtön leszögeztem, hogy ha majd nagyobb leszek, 
nekem is pontosan ilyen asszony, és pontosan ilyen ház kell. 

Ültünk a konyhaasztalnál. Süteményt ettünk, és málna-
szörpöt ittunk. Mancika az életszemléletemről faggatott, 
meg arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Mindabból arra 
gondolok, hogy édesanyám megbízásából akart kikérdezni 
olyan dolgokról, melyeket még én magam sem tudtam. 

Délután megjött a Mancika férje, akinek Mancika úgy mu-
tatott be, mint egykori fiúját. Férfimódra kezet ráztunk, de 
én perceken belül kimentettem magam, mert zavart a rivá-
lisom túlereje. Mégis úgy bandukoltam hazafelé, mintha tíz 
évvel idősebb lennék. 

Már majdnem felnőtt.
Gombos bácsi, a madárcsontú borbély megböki a kun-

csaft vállát. 
Leoldozza az ember nyakáról a lepedőnyi hajkendőt. A 

kuncsaft egyik oldalon már lenyírt frizurával, másik olda-
lon hosszú hajjal, kénytelen-kelletlen csücsül le a várakozók 
közé. Gombos bácsi megfordítja a párnát a széken. Mancika 
arra teszi formás fenekét. Ölébe kap engemet. Gombos bá-
csi idegbajosan rázza a fehér kendőt, aztán, mint a villám, 
egyszerre kanyarítja a Mancika és az én nyakam köré. Tudja, 
csak néhány pillanat adatik neki, hát sebtében esik a fejem-
nek. Nyesi, vágja a hajam, ahol éri. 

Minden hiába. A csapda bezárult. Hátradőlök. Fejemet 
Mancika dús keblei közé hajtom. A fehér kendő alatt ököl-
be szorítom a kezem. Behunyom a szememet. Meg se nyik-
kanok. Fél perc múlva, mikor felnyitom a szemem, a tükör-
ből már egy ismeretlen, kopasz kisfiú kukucskál vissza rám. 

– Hááát, meg is vooolnááánk – heherészik megkönnyeb-
bülten Gombos bácsi. 

Lekapja rólunk a kendőt. Mancika puha öléből a hajcso-
móktól tarkálló olajos padlóra huppanok. Gombos bácsi 
egykét jelképes lendítést tesz fejem felé a kisseprőjével, de 
csak tisztes távolból, el ne találjam a sípcsontját, ha feléje rú-
gok. 

Tündér Mancika kikászálódik a székből. Pézet csúsztat 
Gombos bácsi köpenyének zsebébe. Kézen fog, és vonulunk 
kifelé a fodrászműhelyből. Mihelyst átlépjük a küszöböt, há-
tunk mögött felharsan a kaján hahotázás. Sírással küszkö-
dök, de dacosan felemelem holdvilágfejemet. 

Mancika magához szorít:
– Nahát, hogy te milyen csini lettél, öcsém, facsiga! – ka-

csint rám.

(Folytatás a 15. oldalról)
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Orvos-óriások mezőkövesdről
Mindig  boldogan gondolok alma 

materemre, a Mezőkövesdi Szent Lász-
ló Gimnáziumra. Gyermekkorom óta 
tudom, hogy az egyetemek milyen 
nagyra értékelték a Borsod megyei 
nagyközségben, 1911 óta működő pa-
tinás gimnáziumban folyó kiváló, szín-
vonalas nevelő, oktató munkát, ahon-
nan a továbbtanulásra jelentkezőket 
szinte felvételi vizsga nélkül felvették 
egyetemükre.

A gimnázium történelmének első fe-
lében  nem véletlenül kerültek ki az in-
tézetből később híressé vált tudósok, 
kiváló szakemberek, hiszen olyan elhi-
vatott, nagyszerű pedagógusok alkot-
ták a tanári kart, akik mindent megtet-
tek a diákok lelki, szellemi fejlődéséért. 
A kor gyermekei éltek is a lehetőséggel, 
s büszkék voltak arra, hogy a mezőkö-
vesdi gimnázium növendékei lehettek.

Orvosként – természetesen – én a 
gimnáziumban érettségizett orvo-
sok  sorsa után érdeklődtem elsősor-
ban s – nagy örömömre – meglepően 
sok kiválóságot fedeztem fel a gimnázi-
um 75 éves évkönyvének tanulmányo-
zása során! Szinte hihetetlen, hogy egy 
bükkaljai nagyközség középiskolájából 
kikerült tanulók közül – csak orvospro-
fesszorból! nyolcan tették híressé  gim-
náziumunkat. Persze rajtuk kívül más tu-
dományok között  is találhatók profesz-
szorok, országosan elismert tudósok, vi-
szont mostani írásomban csupán az or-
vosokról tájékoztatom olvasóinkat.

A birtokomban lévő szakkönyvek kö-
zött az idősebb  generációhoz tarto-
zó tudós orvosokról is találtam infor-
mációkat. A 2004-ben megjelent Ma-
gyar Orvoséletrajzi Lexikonban a Mező-
kövesden érettségizettek közül két or-
vos neve szerepel. Közülük különösen 
megragadott Kudász József sebész, 
szívsebész neve, aki nem csak gimná-
ziumunk tanulója volt, de 1904-ben 
a matyó fővárosban is született. Így, 
mint magamat matyónak valló („gyütt-
ment”) kétszeresen is büszke lehetek 
nagynevű professzorunkra, aki ráadá-
sul – a század első felének bonyolult vi-
szonyai között megszerzett orvosi dip-
lomáját – 1933-ban Debrecenben ho-
nosította. Ott ahol az én diplomám is 
kiadásra került (35 év múlva).

Kudász professzor szakmai munká-

ját 1933-1937 között a pécsi kórbonc-
tani intézet tanársegédjeként kezdte. 
(Sok kiváló sebésznek adott jó alapot 
a kórbonctani intézetben megszerzett 
ismeret mind elméleti, mind gyakorlati 
szempontból!) 1937-1950 között Eger-
ben, majd a Rókus Kórházban volt al-
orvos, később főorvos. 1950-ben visz-
szakerült Pécsre, ahol a II. sz. Sebésze-
ti Klinika igazgatója lett 1955-ig. Azu-
tán 1957-ig a budapesti III. sz. Sebésze-
ti Klinika, 1957-től a IV. sz Sebészeti Kli-
nika, végül a Szívsebészeti Klinika igaz-
gatójaként tevékenykedett. Kezdetben 
gyermeksebészként, legvégül szívse-
bészként. A szív- és érsebészet terüle-
tén úttörő jelentőségű műtétjei vol-
tak. Az Ő csoportja hajtott végre Ma-
gyarországon elsőként szívműtétet 
extrakorporalis (testen kívüli) vérkerin-
géssel. A traumatológiával is eredmé-
nyesen foglalkozott, ő végezte hazánk-
ban először a combnyakszögelést. 

Jelentős oktatói tevékenységet fej-
tett ki. A szív- és érsebészeti munkás-
ságát összegző „Operálható  szívbeteg-
ségek” című munkája (Kunos István-
nal) alapvető monográfia a hazai tudo-
mányos életben. Szaktudását több se-
bészeti társaság vezetőségi tagjaként 
kamatoztatta, sőt tagja volt a hallei 
Leopoldina Természettudományos 
Akadémiának is. 1981-ben halt meg 
Budapesten.

Kudász József professzor munkássá-

gáról több részlet olvasható a „100 éves a 
Magyar Sebész Társaság” című, 2006-ban 
Lukács Géza professzor és Szállási Ár-
pád egyetemi magántanár által össze-
állított könyvben is. Ebből tudjuk, hogy 
a Magyar Sebész Társaság által adomá-
nyozott Balassa Emlékérem a Társaság 
kitüntetése, melyet 1943-ig minden év-
ben (1919  kivételével) kiosztottak, ek-
kor 17 évnyi szünet után került sor új-
bóli  kiosztására. Kudász József profesz-
szor 1965-ben részesült az elismerésben 
előadása után: „Mi valósult meg Balassa 
álmaiból 100 év után?” A gimnázium 75 
éves évkönyvéből ismerjük, hogy meg-
kapta a „Kiváló Orvos” kitüntető címet is.

*
A „Magyar Orvoséletrajzi Lexikonban” 

található híres orvosok között szerepel 
a Szent László Gimnáziumban 1932-
ben érettségizett Stefanics János 
dr. aki 1914-ben született Nyágován 
(falu  Kárpátalja, Máramaros kirendelt-
ségben), és 1982-ben halt meg. Gimná-
ziumi híres osztálytársa volt  Martinkó 
András dr., az irodalomtudományok 
kandidátusa.

Stefanics János sebész professzor-
ként jutott a csúcsra. Tanulmányait a 
debreceni orvosi karon kezdte 1932-
ben és 1938-ban a budapesti orvosi 
karon szerezte meg orvosi oklevelét. 
Előbb a budapesti tájbonctani intézet-
ben dolgozott, 1939-től a II. sz Sebésze-
ti Klinikán. 1941-ben műtőorvos, 1945-
ben tanársegéd, később 1953-ban 
megbízottként egy évig vezette a klini-
kát. 1954-től egy évig a III. sz. Sebészeti 
Klinika megbízott vezetője. 1955-1958 
években Mosonmagyaróváron sebész 
főorvos. 1958-tól a II. sz Sebészeti Kli-
nika docense, 1961-től megbízott tan-
székvezető, majd 1974-től  nyilvános 
rendes tanár, tanszékvezető.

Klinikai tanulmányokat közölt a fe-
kélybetegségről, a tápcsatorna sebészi 
megoldásairól. 1967-1970-ben a SOTE 
általános orvosi karának helyettes dé-
kánja volt. 1975-1979 között a Magyar 
Sebész Társaság elnöke, számos külföl-
di társaság tagja. 1972-ben megkapja 
ő is a Balassa Emlékérmet. Kitüntetései 
között szerepel Érdemes és Kiváló Orvos 
és Munka Érdemrend Arany fokozata.

(Folytatás a 18. oldalon)

Kudász József (1904-1981)
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(Folytatás a 17. oldalról)

Itt és most csak a szakkönyvekben 
megtalálható két orvosprofesszorról ír-
tam részletesen, a többi híresség jóval 
későbbi kor szülötte.

Nem hagyhatom ki írásomból azt az 
örömömet, mely egy 1959-es középis-
kolai röplabda bajnokság országos dön-
tőjéhez kötődik, melynek résztvevője 
volt gimnáziumunk fiú-csapata is. Már 
az is csoda, hogy csapatunk az országos 
döntő résztvevője lehetett, sorra nyerve 
a megyei, a területi versenyt, végül má-
sodikként ezüstéremmel tért haza. Most 
jön a verseny nagyszerűsége: csapa-
tunk összetétele, hiszen a játékosok kö-
zött olyan minőségi játékosok szerepel-
tek, akik közül öten lettek orvosok, hár-
man professzorok, egy osztályvezető fő-
orvos, és egy orvosezredes.

A több, mint 100 éves gimnázium 
rengeteg orvost adott nemzetünknek, 
akik nagyszerűen megállták helyü-
ket az életben, elég arra gondolnunk, 
hogy közönségszavazattal családor-
vosaink országos elismeréseket vívtak 
ki, de számomra az is gyönyörűséget 
okoz, hogy a gimnázium 50 éves jubi-
leumi ünnepségére sikerült megnyerni 
Németh Marika nagyszerű primadon-
nánkat szereplésre, melyhez gimnázi-

umunkban érettségizett kiváló fül-orr-
gégész, lády József főorvos segítségé-
re volt szükség!

Az általam  orvos-óriásoknak kivá-
lasztott személyek szubjektív megíté-

lés eredményei, ezért azt javaslom vá-
rosunk lelkes kutatóinak, folytassák 
múltunk feltárását, s tegyék közkinccsé 
ismereteiket.

Dr. Szedresi István

Pocsai Piroska

Álomsóhaj
Szőlővel futtatott kicsi ház.
Tornácán lágyan sétál a szél,
dúcaiban galamb burukkol...
Álmomban ma is élénken él.

Itt születtem, majd cseperedtem,
itt ringatott ölében Anyám.
Eperfa buja lombja alatt
érlelődtem akác illatán.

Peregnek a képek sebesen.
Örökség apám s anyám után.
Bennem tobzódó ősi gének
táncolnak emlékek virtusán.

Ó, álom, tova tűnő álom,
régi bölcsőm helyére vágyom.
Vágyom a cirógató kezet,
mely egykor utamra engedett.Templomsori házak Mezey István rajza
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Hitvallásom...
... avagy Istennel való kapcsolatom megerősítése 

(Elhangzott a poroszlói református templomban a 5. ökumenikus istentiszteleten)

Tisztelt Keresztyén Gyülekezet, Ked-
ves Testvéreim!

   Nem lehet szavakkal kifejezni azt az 
örömöt, mikor másokkal együtt érez-
hetjük közösségünket az Atyával és az 
Ő fiával, Jézus Krisztussal. Mindannyi-
an tudjuk, be kell ismerjük, hogy nem 
mindig ez a túláradó öröm jellemzi éle-
tünket.

   Boldogok vagyunk és örvendünk, 
mikor gyermekünk születik, mikor meg-
tette az első lépéseket, mikor jó ered-
ményeket hoz haza az iskolából, mikor 
sikerült elérni anyagi javakat és sorol-
hatnám az ilyen örömöket.

   Gondolunk azonban olyankor arra, 
hogy mindezeket kitől kaptuk? Megkö-
szöntük-e szeretett Atyánknak és nem 
vesztettük e el üdvösségünket, míg 
ezeket az örömöket hajszoltuk? Mert 
üdvösségünk csak Istenre épülhet és 
nem ránk! Bizony azt az élet útvesztői-
ben könnyen el is veszíthetjük! Mert Is-
ten és az Ő helyes útjának megtalálá-
sa, megtapasztalása az ember számára 
– aki olyan, mint a gyenge virág, amit a 
lágy szellő is meg tud tépázni –, nehéz. 
Nehéz a kősziklára felkapaszkodni és 
azon megállni, hogy elnyerhessük üd-
vösségünket. Az úton bizonyosan köve-
tünk el jót, rosszat, gyakran még bűnö-
ket is, de mégis megtisztulhatunk ezek-
től, ha meghallgatjuk az Úr szavát, meg-
valljuk bűneinket és tiszta szívvel hívjuk 
az Urat hangos szóval, csendes imával. 
Megnyitjuk szívünket az Úr előtt, mon-
dunk Neki valamit lelkünk mélyéről és 
akkor megtisztul a lelkünk és feltör be-
lőlünk az öröm.

   Bizonyára mindannyian tudjá-
tok, hogy 40 éve éli családunk, veletek 
együtt, az olykor nem könnyű porosz-
lói, falusi életet. Két pici, egy két éves és 
egy egyéves fiúval, Zoltánnal és Bélával 
jöttünk ide, a legnagyobb télben, mí-
nusz 20 fokos hidegben, 1968. decem-
ber 30-án, s azóta jóban-rosszban jár-
juk itt életünk olykor nagyon is rögös 
útját. 1977-ben megszületett László fi-
unk. S milyen rejtélyes az élet: Isten szá-

mokon keresztül üzent nekünk, mert 40 
évvel később, 2008 december 30-n ép-
pen egy kis közösségben voltam, a Po-
roszló Turizmusáért Egyesületben, mi-
kor jött a hír, hogy ismét csoda történt! 
Megszületett 7. unokánk, Zoltán fiunk 
ötödik gyermeke, Vera. Mert számomra 
minden gyermek születése Isteni cso-
da. A legnagyobb öröm a világon! És 
ezt a csodát, ezt az életet Istentől kap-
tuk. Ez az Ő kinyilatkoztatása, hogy sze-
ret minket, íme megáldotta ezzel a pici 
gyermekkel az ő szüleit. Krisztus ezzel 
üzent, hogy nem hagy el minket, meg-
őriz és megtart, ha mi is megtartjuk az 
Úrnak tett ígéreteinket. 

Nagyon kicsi gyermek voltam, öt éves, 
mikor elhatároztam, hogy orvos leszek. 
Nem olyan orvos, aki egy kórházban 
számára idegen embereket gyógyít, ha-
nem aki a bölcsőtől a sírig próbálja eny-
híteni embertársai szenvedéseit. Sike-
rült elérnem. Azonban ez roppant em-
berpróbáló dolog, különösen egy anyá-
nak. S különösen azért, mert a fölöttünk 
regnáló földi hatalmasságok az orvo-
si tevékenységet szükségesnek tartot-
ták, de az orvost, mint embert, gyakran 
megalázták, s a végsőkig kihasználták 
erőnket. Évtizedekig éjjel-nappali szol-

gálatra kényszerítettek bennünket, em-
bertelen körülmények között. Bizony, 
többször fontolgattam, hogy el kell 
hagyjam a pályát, ami az éltem, mert 
így nem tudjuk felnevelni gyermekein-
ket. Rettenetes szívfájdalom volt, mikor 
kicsi Béla fiam nap-mint-nap a rende-
lőm ajtajában könyörgött, hogy „csak 
egyet, csak egy beteget nézzél meg!”, s el-
aludt ott a szoba padlóján, sírástól el-
gyötörve.

   Akkor segítségünkre sietett az Úr! 
Egy asszonyt küldött a mi családunk-
nak, aki ellátta a háztartást, így férjem-
mel együtt élhettünk hivatásunknak. 
Olyan vészterhes idők voltak az orvo-
sokra nézve, hogy sokszor úgy éreztem, 
sötétben haladok, sehol egy fénysugár. 
Közben férjemre és rám is súlyos beteg-
ségeket hozott a rettenetes túlterhelés. 
Az a sok fájdalom, amivel szembenéz-
tünk! Az első nagy gerincműtétem előtt 
kértem kedves betegeimet, hogy imád-
kozzanak értem az Úrhoz, hogy meg-
segítsen és visszatérhessek hozzájuk. A 
közös könyörgés az Úrhoz nem is ma-
radt hatástalan. A második műtét előtt 
erre már nem volt időm. Szörnyű fáj-
dalmaim közepette az Úr segítségét 
kértem, és egyetlen egyszer sem ju-
tott eszembe, hogy az Úr el kíván venni. 
Mert Ő úgy gondolta, hogy nekem még 
sok dolgom van itt köztetek.

   Akkor a kórházban, betegágyamon, 
a műtét után bevittek a vasárnapi is-
tentiszteletre, s csak ömlöttek szemem-
ből a könnyek. Odajött hozzám a lel-
kész úr és azt mondta: „Ne sírjon, nincse-
nek itt egerek!” Elmosolyodtam: „Ezeket 
nem is az egereknek ontom, ezek a hála 
könnyei az Úr Jézusnak, hogy átsegített 
a mezsgyén, ölében hozott, tartott és ve-
zette a sebész kezét, akit Zsolczai Sándor-
nak hívnak, és Poroszlóról származott el 
a nagyvárosba.” Az Úr úgy futtatta össze 
az Ő útjait, hogy megsegítse az ő gyer-
mekét nagy bajában egy olyan orvos ál-
tal, aki azóta visszatért szűkebb hazájá-
ba, Poroszlóra.

Dr. Árvai Judit

(Folytatás a 20. oldalon)
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   Kedves férjem, Dr. Kovács Béla, aki 
sokatoknak szintén háziorvosa, csak-
nem ugyanezt az utat járta be beteg-
ségeiben, s az Úristen segítségével 
még együtt lehetünk kis családunkkal 
és Poroszló község gyülekezeteivel, 
jóravaló embereivel. Biztosan megse-
gít abban is, hogy olyan orvosok jöjje-
nek majd utánunk, akik szintén kitár-
ják szívüket és lelküket az Úrnak. Amit 
igaz, mi gyakran nem a templom fa-
lai között tettünk, ezt az Úr azonban 
megbocsátotta nekünk és meghall-
gatta könyörgésünket. Bátran Isten 
elé állhatunk: „Járuljunk Hozzá igaz 
szívvel, hitnek teljességével, mint 
akiknek szíve tiszta a gonosz lelkiis-
merettől!”

Szeretett Testvéreim! Milyen drága 
Krisztus vére! Általa minden nap Is-
ten közelében élhetünk. „Ha pedig vi-
lágosságban járunk, amint Ő maga a 
világosságban van: közösségünk van 
egymással és Jézus Krisztussal, az Ő Fi-
ával, vére megtisztít minket minden 
bűntől.”

Hálásan köszönöm a Nagytiszteletű 
Úrnak, hogy meghívott közétek és el-
mondhattam és megerősíthettem Is-
tenben való hitemet. Köszönöm nek-
tek, hogy meghallgattatok és hív-
juk az Urat, mint Pál apostol maga is 
hangsúlyozta az Úr hívását a Római 
levélben. Ezt Írja: „Mert nincs különb-
ség zsidó és görög között, mert ugyan-
az az Ura mindeneknek, aki kegyelem-
ben gazdag mindenekhez, akik Őt se-
gítségül hívják. Mert minden, aki se-
gítségül hívja az Úr nevét, megtartta-
tik.” Kérjük Isten áldását a családok-
ra, a gyermekekre, az elesettekre! Kér-
jük országunk nagyjait, akiknek az Úr 
megadta, hogy a földi úton vezesse-
nek minket, az Ő segítségével, sokat 
szenvedett népünkre általuk jöjjön 
béke, egyetértés, szeretet!

2019. augusztus 9-11-re meghí-
vó érkezett a Poroszlói Református 
Templomban tartandó XV. Poroszlói 
Ökumenikus Hétvégére, melyre Pál 
László református lelkipásztor szere-
tettel meghívott minket írásban és 
élőszóban is. Volt olyan kedves, hogy 
eljött az orvosi rendelőbe és kis be-
szélgetés keretében mondta, hogy 
munkatársaimmal együtt várnak az 
összejövetelre.

Ezek után ötlött eszembe, hogy 
csaknem azonos úton kerültek a falu-

ba, mint 51 évvel ezelőtt fiatal orvo-
sokként mi is érkeztünk. Ők is két ki-
csi, egy négy éves leányka és két éves 
fiúcskával, számtalan tervvel, nagy 
akarással, Istentől való buzdítással, 
csupa jó szándékkal.

Az elmúlt tíz év alatt gyakran nagy 
szükségem volt Mennyei Atyánk se-
gítségére és bíztatására, hogy ne buk-
jak el az úton, a megpróbáltatások in-
kább megerősítsenek az elgyengü-
lés helyett. Hét évvel ezelőtt meg kel-
lett érnem férjem elvesztését, akivel 
48 évig voltunk házasok. Erőt adott, 
hogy falubéli jó emberekkel hónapo-
kig otthonunkban ápoljuk haláláig 
és innen kísérjük utolsó útjára és ké-
rése szerint jó barátja, Dudás Ferenc 
Esperes Úr búcsúztassa el az őt nagy 
fájdalommal összegyűlt tisztelőitől. 
Erőt adott az Úr ahhoz, hogy a teme-
tést követően két nappal már folytat-
hassam megszokott rendelői munká-
mat és ne én szoruljak vigasztalásra, 
hanem én enyhíthessem pácienseim 
szenvedéseit.

Röviddel ezután az Úr ismét megse-
gített „kedvenc idegsebészem” által, 
aki harmadszor is életmentő gerinc-
műtétet végzett rajtam.

Azóta rátaláltam a „bogácsi útra” is. 
Nincs olyan hónap, hogy egyszer-két-
szer ne fordulnék meg „Csáter Apónál”, 
valamint Dr. Pázmándy László Művész 
Úr pincéjénél, a bogácsi templomban, 
összejöveteleken, könyv-bemutató-
kon, gépésztalálkozón Mezőköves-

den, a Jézus Szíve körmenetben, éjfé-
li misén a Szent László templomban. 
Számtalan barátra találtam Bogácson 
és Mezőkövesden, Tibolddarócon és 
a környező településeken, ahol nagy 
örömmel várnak és hívnak. 

Három évvel ezelőtt újabb váratlan 
csapás ért. Az Úr magához szólítot-
ta „kis anyácskámat”, nővéremet, Ga-
bikát, aki 30 évig volt az egri kórház 
szülésznő-nővérkéje, akiről még ma 
is hálásan emlékeznek volt betegei. 
Ahhoz is erőt adott, hogy én búcsúz-
tassam temetésén drágámat, aki oly 
nagy szeretettel tanítgatott betűve-
tésre, gyámolított középiskolás éve-
im alatt, biztatott, hogy ne mondjak 
le álmaimról. Azóta imádott húgom-
mal, Ágnessel, még szorosabb hála-
adó kapcsolatunk az Úr Jézussal.

Ő, az Úr adott nekem hét csodás 
unokát, akik, szépek, okosak, művel-
tek. Hárman közülük már egyetemet 
végeztek, nem hagyták el „Mária Or-
szágát”, itt kamatoztatják tudásukat. 
Ketten most egyetemisták. Két kisebb 
unokám is kiváló tanuló és bizonyára 
ők is gyarapítják majd tudásukkal ha-
zánk előrehaladását.

   Változatlanul hálás vagyok élet-
utamért, amit az Úr számomra bizto-
sított, és hogy még most is el tudom 
látni betegeimet, vasárnap és ünnep-
napokon velük együtt áldhatom az 
Urat.

  Dr. Árvai Judit 

(Folytatás a 19. oldalról)

A doktornő rendelés közben
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Tanmese Gy. elvtársról
Minap eszembe jutott Gy. elvtárs.
Kezdő újságíró koromban (nagyon régen volt) Gy. elvtárs-

nak egy egész járás volt a birodalma, s efféle szocialista Csák 
Máté módjára kormányozta azt a nagyon szép, ám rendkí-
vül csóró vidéket. Király volt ő azon a tájon, annak ellenére, 
hogy a tar fején sohasem láttam koronát. De Gy. elvtárs tud-
ta és beleegyezése nélkül még egy légy sem repülhetett át 
egyik szemétdombról a másikra, s a kakasnak is előbb Gy. 
elvtárstól kellett engedélyt kérnie, ha például nyáridőben, 
mondjuk 4 óra 12 perc 25 másodperckor fel akarta kukoré-
kolni a Napot.

Gy. elvtárs ugyanúgy cselekedett, mint hajdani nagy kirá-
lyaink, akik országot járva el-elidőztek egy-egy várban. Ott 
persze teljes ellátásukról a vár gazdája és pórnépe gondos-
kodott. Gy. elvtárssal is gyakran előfordult, hogy titkárnő-
je révén kiüzent például a „Zerge sem ugrik nagyot” terme-
lőszövetkezetbe: ma éppen oda látogat, s ebédre sült libát 
szeretne. „A nyúl a legjobb mezőgazdász” szövetkezetben vi-
szont egészen más csemegére támadt gusztusa.

Gy. elvtárs természetesen elvárta azt is, hogy a birodal-
mába látogató újságíró (a középkorban lantos, igric, kobzos, 
krónikás névre hallgató egyén) első útja hozzá vezessen, s az 
illető nála tegye tiszteletét. Olyankor Gy. elvtárs a tollkoptató 
firkász tudtára adta, hogy most pedig erről és erről kell írni. 
Erről jót – mert én Gy. elvtárs így látom, arról a másikról vi-
szont bírálatot kérek! Enyhét vagy keményet, Gy elvtárs ezt 
is eldöntötte.

Gy. elvtárs elég nagydarab ember volt, ám történt egy-
szer, hogy egy O. J. monogramú, meglehetősen cingár, s 
Gy. elvtársnál jó egy fejjel alacsonyabb újságíró, miután a 
fatornyos királyi, járási székhely előtti faluban, a Stüszi va-
dász névre hallgató műintézményben (magyarul kocsmá-
ban) felhajtott két deci törkölypálinkát, akkora bátorságra 
tett szert, hogy alig fél órával később a királynál tett tisz-
telgő látogatása alkalmával majdnem ráborította Gy. elv-
társra az egyébként sapkás bronz Leninnel is megnehezí-
tett tölgyasztalt. Mindenesetre ököllel verte Gy. elvtárs asz-
tallapját és azt kiabálta neki:

- Vedd tudomásul Gy. elvtárs, te nekem se most, se máskor 
nem parancsolhatod meg, hogy mikor, miről írjak. Kettőt te-
hetsz csupán: javasolhatsz, vagy kérhetsz. 

S ezzel sarkon fordult, otthagyva a meglepetéstől és a 
dühtől elsápadt, megnémult Gy. elvtársat.

S lőn csoda! Onnantól kezdve Gy. elvtárs jobb belátásra 
tért. Hogy libát, kacsát, sztrapacskát rendelt-e továbbra is 
„birodalma” majorságaiban, azt nem tudom, de az újságíró-
kat onnantól kezdve békén hagyta.

Gy. elvtárs már régen nem él, mint ahogy O. J. monogramú 
kollégám is régen elköltözött az örök vadászmezőkre. Hogy 
miért jutott eszembe ez a két ember éppen most 2019-ben?

Egyszerű a magyarázat: nem felejtettem el őket. Egyéb-
ként is hetvenen túl az ember már csak az emlékeiből él.

Daruszögi H. Imre

Dr. Pázmándy László

A csend harmata
 Szűrt fényű őszi búcsúzásban,
A sebzett szívűek idején,
Ködöket tépő szélzúgásban,
Jöttél az emlékek szekerén.

Mert vándorol a néma bánat,
Búvó patakként lélek-mélyben,
S elviszi az Egek Urának,
Szavak nélküli csendességben.

Jó lenne kilépni időmből,
S jegyet váltani csodákra,
Álmokat, mit sorsom kiböjtölt,
Vinném magammal odaátra.

Néhány bűnömet itt feledném,
Mert súlyát nehéz cipelnem.
Illúzióim megkeresném,
A túlvilági fellegekben.

Az írás talán még megmaradt,
Ez magányom jótékony csendje.
Múlt időkből átvérző szavak,
Levélhullásos regimentje.

Harcol a mulandóság ellen,
Örökös vesztesként, de mégis.
Nem érheti be kevesebbel,
Mondja végső leheletéig.

Az emléked,még ne hagyjon el,
Minden elment tűnő vágyakon,
A csend harmatában alszom el,
S őszi éjszakákról álmodom.

Magány Pető János rajza
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Csepel felől déli harangszó foszlá-
nyait hozta a szél, amikor rendszerint a 
kocsmaházhoz érkezett. Szerette ezeket 
a szántók, kaszálók közé hasadt dűlő-
úton tett hosszú sétákat, kitisztult a feje, 
módja nyílt átgondolni újra meg újra a 
helyzetét, kilátásait. Valahogy csak kell 
élni tovább, alamizsnából, még ha bará-
ti szívesség adja is, nem tengődhetnek. 
Nem férfinak való dolog...

A kármentő előtt szálas férfi üldögélt, 
kopottas, néhol megszaggatott öltö-
zékben és fülescsuporból bort kortyol-
gatott. A kocsmáros unottan tett-vett, 
letörölgette a könyöklőt az atyafi előtt.

– Adjon Isten jó napot maguknak! – 
köszönt a férfiak felé, – meginnék fél 
liternyit a fehérből, leülök amoda, az 
asztalhoz...

Biccentett a kocsmárosnak, amikor az 
letette a cserépkorsót és a füles csup-
rot a billegő asztalra. Lassan töltött ma-
gának és belekortyolt a viszonylag hű-
vös borba. Elnézte a férfikora javát már 
megélt, üldögélő parasztembert, föltűnt 
neki, olyan kincstári lábbelit visel, ami-
lyennel néhány századot elláttak negy-
venkilenc tavaszán, valami rekvirálás 
után. A férfi fölvette ivóalkalmasságát és 
hozzá közeli asztal mellé telepedett. Szó 
nélkül néztek maguk elé, fáradt csönd 
lebegett a kocsmahelyiségben.

– Válthatnánk-e némely igaz szókat 
uraságoddal, bizonyosan többet hal-
lott, mint mi itt, hogy mi van, vagy in-
kább, mi lesz az országban? Ha nem 
sérteném meg kíváncsiságommal...

– No hisz! Sokkal többet magam sem 
tudok, de jól esne a beszélgetés. Ha-
nem..., telepednénk-e odaki, a diófa ár-
nyékába tolt asztal mellé? Csak jobban 
esik ott..., aztán meg... a kocsmárosnak 
is van füle – tette hozzá alig hallhatóan. 
Fölvették edényeiket, kifelé indultak. A 
kocsmaépület előtt álló öreg fa levelei 
között játszott a napfény. 

– Valami falnivalóval szolgálhatok-e? 
– tudakolta a kocsmáros, de intéssel el-
hárították.

– Megismertem a lábbelijét, már 
Arad előtt nekünk is ilyen jutott. Vörös-
marty Mihálynak neveznek, örülök a 
szerencsés találkozásunknak – nyújtot-
ta jobbját az asztal felett az idegennek. 
– Kendben kit tisztelhetek?

– Hodosi Gyurkának szólítanak szü-
letésemtől, hát az is vagyok. Hodosi 
Gyurka, bujdosó országkoldusa. De 

Czipott György

kötél által
voltam Hodosi  György felkelő, sza-
badlegény, honvéd is, akinek őse Zrí-
nyi bán mellett vitézkedett a török el-
len mindig!... de annak oda már, jobb 
lenne, ha magam is el tudnám feledni. 
Még jobb lenne, ha Haynau se nagyon 
tudna arról semmit...

– Nem baj, ha nem hallotta a ne-
vem, de Petőfi Sándorról csak hallott..., 
ösmerjen úgy, hogy Petőfi híve és ba-
rátja vagyok...

– Isten vezesse szegény fejét, akárhová 
is került drága Sándorunk..., Vörösmar-
ty..., hogyne tudnám..., így már szebb-
nek is látom uraságod ábrázatját mind-
járt! Utoljára Vízakna mellett voltunk egy 
csatában Petőfivel, hogy szavalt előtte..., 
de minékünk úgy látszik más véget szánt 
a Teremtő, elmenekülhettünk a pikások 
elől... Hajh, szegény költő!... Görgey meg 
hogy óbégatott hazaárulásról..., pedig a 
ficsúr mindig tudta, melyik felén kell ülni 
a tányérhoz... A ficsúr...

– Miért mondja ficsúrnak?

 – Így neveztük magunk között, mert 
mindig vasalt volt, meg beretvált, az-
tán meg valami pacsuliszagot árasztott 
még a lehelete is... még a parancsno-
ki sátorban is kotyvasztott valamit az 

üvegedényeiben, talán azzal pomádéz-
ta magát... Könnyen tehette, azt beszél-
ték, azelőtt kémikus volt Bohémiában. 
Maradt volna ott! De még ha nagyobb 
erejű puskaport kavargatott volna...

– ...nem lett volna országáruló! A bi-
tang hazarontó! – dünnyögte mellé Vö-
rösmarty. – Az északi hadjáratban ke-
rült a parancsnoksága alá?

– Én már a kezdetektől vele voltam, 
szabadcsapatban csípkedtük a laban-
cot, mindenféle oficérokat, aztán úgy 
gondoltuk beállunk a honvédők közé. 
Ott jobb fegyvereket kaphatunk, job-
ban tudjuk ritkítani a császáriakat. De 
higgye meg az úr, sokat köllött nyel-
nünk, nékünk szabadlegényeknek! Nem 
volt katonaiskolánk, messzire kerültük is 
a toborzókat, de volt egy kováspuskánk, 
amit a mezőcsősztől vettünk el a haza 
mentése céljára. Megkacagtak a kikép-
zőtisztek, még a soros honvédek is, pe-
dig némelyiknek császári bugyogó libe-
gett a bokája fölött... hát olyan volt az... 
a parancsnokunk meg egy illatozó kura-
fi! Lettünk volna inkább újra szabadcsa-
pat, de hát a becsület...

– Rossz parancsnok volt Görgey?
– Nem volt ő rossz, még tudott is a la-

banc fejével gondolkozni csaták előtt, 
így aztán sokszor megtáncoltattuk őket, 
csak a sűrűjében akadt el olykor-oly-
kor a tudománya. Amikor nem a kigon-
dolt módon kavarogtak a dolgok, csatá-
ban is kémiatudományt akart játszani. 
Hanem az nem megy! Az ember meg a 
ló, pláne a fegyverek nem valami vegy-
konyha kellékei, amikről tudja, hogyan 
fognak összebugyogni... De aztán meg 
hiú, kivagyi embernek láttuk. Neki a ge-
nerálisok mind hülyék voltak, nem is tu-
dom, hogyan magasíthatta magát má-
sok fölibe! Aztán látja, ebből a nyomo-
rúságból is milyen jól kikotyvasztot-
ta magát... az Isten legyen hozzá irgal-
mas! Úgy lépegetett egyre följebb a 
rangban, hogy hitvány maradt mind-
egyik sarzsijában, csak hát jól tudta kön-
törfalazni a történéseket, a vezérkar-
nál is voltak hasonszőrű atyafiak... Már 
ahogy elindult a rangban! Valóságosat 
beszélek, ott voltam elejétől!  E helytől 
nem messze, Soponya határában tábo-
roztunk, no nem úgy igazán, csak afféle 
alkalmi pihenő, összerendezőtábor volt 
az. Már akkor elég ideje voltunk befoga-
dott honvédek, belekerültem egy előőrs 
járőrbe, akik felderítést is végeztek. Tud-
tuk, Dunántúl mozognak Roth generá-
lis csapatai, hátha leskődik ránk onnan 
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valami feneség... Olyat nem tapasztal-
tunk, de belebotlottunk az úton abba a 
két Zichy grófba – sebesen menekültek 
a kocsijukkal. De előlünk?... azt soha! El-
fogtuk őkelméket, aztán, hogy kiforgat-
tuk a kocsit, előkerült ám a Neustadter 
tábornok menlevele, meg kötegnyi, 
valami bujtogató írással telirótt papí-
rok. Mi azt megítélni nem tudtuk, hogy 
rosszban járnak-e vagy sem, de a labanc 
generális menlevelét nem akárkik kap-
ják – így gondoltuk. Bekísértük hát Gör-
gey elé, bajmolódjanak csak ők a két jó-
madárral, nem vagyunk mi arra kitanul-
tak. Görgey ordibált, futkosott ki-be, az-
tán még rám is rámordított, hogy jelent-
sek németül, szabályzat szerint, de hát 
mondtam neki, honnét tudnék én né-
metül beszélni, nem vagyok én se sváb, 
se császári oficér, elégedjen meg azzal, 
ahogyan jó magyar anyanyelvünkön 
tudom. De hát, hogy majd hadbíróság, 
meg függelemsértés, meg jó ég tud-
ja, izgalmában miket hordott rám. Igaz, 
nekem is agyamba tülekedett az indu-
lat, attól olyasmit kiabáltam, hogy már 
öregapám öregapja is a hazáért vérzett, 
velem így senki se ordibálhat! Hát, szó-
val igaz, nem köllött volna..., de az em-
ber csak ilyen, amilyen az adjonisten, 
olyan lesz a fogadjisten is. Na, akkor az-
tán a parancsnokság mindent meg-
vizsgált, kiderített – ficsúr így gondol-
ta, meg akarta is hinni –, hadbíróság elé 
lökték a két Zichyt. Még itt, Lórévnél. Mi 
más lett volna, hazaárulásban bűnösnek 
találtattak. Görgeynek csaknem habzott 
a szája, azt mondják, amikor a rögtön-
ítélő bíróság elnökeként fejükre olvas-
ta az ítéletet. De azt nem gondoltuk, én 
kértem magam dolga miatt Isten bo-
csánatát jó előre, szóval nem gondol-
tuk, hogy az idősebb Zichyt, az Ödönt, 
kötélre ítélik. Hazaárulók voltak, ott ez 
az alattomos országrontó igyekezetük 
másnak nem is volt mondható, de ilyen 
ripsz-ropsz felkötni?... és akkor miért 
nem mindjárt a kettőt?... sántikált ez a 
dolog nagyon valamiért. Láttuk is aztán, 
hogy miért volt ez a keresztényietlen, 
habahurján ítélet. Lórévben fölakasztot-
ták az Ödönt, vádolván, hogy nem érte-
sítette Roth csapatairól Görgeyt,  meg 
ott voltak azok az írások és a menle-
vél, meg a statárium és elrettentés... Fi-
atalabb féltestvérét azt a Pál nevezetűt 
pedig felmentették. Talán a testvéráru-
lás jobban tetszett a ficsúrnak, tudja a 
fene, de őt felmentették. Aztán nemso-
kára ott láttuk ám a tisztek között, mert-
hogy Görgey akkor már olyan nagy bi-

zalommal lett hozzá!... Tehette is, mert 
nekik köszönhette, hogy ezredessé lép-
tették elő. Tudom persze, háborúban 
hullákon menetel előre mindenki, de ez 
nem volt becsületes ítélkezés! Ordibáló 
vádló, hevenyészett, tessék-lássék védő, 
na meg a rang és hatalomvágyó ítész el-
nök. Nem az én tisztem megítélni Gör-
geyt, de irgalmasságot is csak Istentől 
reméljen! Bár, ahogy hallottuk a szálldo-
só hírekben, egészen jól él császár őfel-
sége hóna alatt valahol burkusföldön. 
De lelke rajta! Magunk meg csak bujdo-
sunk és azt se tudjuk, tehetünk-e mást 
még, múló életünkben. De ahogy lá-
tom, a költő úr is ezt a savanyú kenyeret 
rágja... mind menekülünk, vagy közös 
sírban nyugszunk jel nélkül, vagy hurco-
lásznak a jeges orosz pusztákba a kozá-
kok... És a legrosszabb, elfelejtenek majd 
minket, mint a rossz esztendőt a bőveb-
ben. Nem tudom már magam se, jobb-e 
nekünk ez az élet, ami nem is az, ha az 
embernek mindig azért forog a szeme, 
jön-e már valahol egy zsandár... Meg-
bocsát, Vörösmarty uram, de lassacskán 
visszaballagok a láposba, ott nem üt-
hetnek rajtam. Ide csak azért merek jön-
ni olykor, mert nem láttam még errefelé 
se katonát, se spiont.

– Hadd töltsem kettőbe a bort, ihas-
sam az egészségére Hodosi uram! – 
kérte bujdosásban társát Vörösmarty.

Maradék csigerüket megitták, a csu-
por alján csillogó utolsó csöppöket a 
földre engedték lehajtott fővel, anél-
kül, hogy elhatározták volna ezt. A buj-
dosó honvéd feltápászkodott a pad-
ról, halk „Isten vele!” köszöntés után el-
indult Csepeltől távolodó irányba a ke-
réknyomokkal mély földúton, szán-
tóföldek és kaszálók között. Még a vi-
szont köszönést sem várta meg. Vörös-
marty Mihály hosszan nézett a távolo-
dó után, csak lassan tudott visszazök-
kenni saját, fenyegetés teli, megoldat-
lan jövőjű életébe. Sürgetővé érett el-
határozása, befejezi és letisztázza e na-
pokban született versét, amihez már 
meg is találta a legmegfelelőbb címet. 
Átok lesz az, mi más is!... Aztán bekül-
di a pesti redakcióba, lesz, ami lesz... 
A tót ficsúr!... A napégette, gyalulat-
lan asztalra leszámolta a fizetséget az 
üres korsó mellé, aztán hosszan elnéz-
te még az asztal kecskelábai előtt föl-
vert porban ugráló verebeket, ahogyan 
tülekednek és veszekednek, talán vala-
mi lehullott morzsáért.

Fecske Csaba

Téli kép
a hólepte kert
szépsége szinte éget
fehér füstfoszlány
számon a lélek

riadt cinkeszárny
sebzi meg a levegőt
törékeny madár néz
engem én meg őt

a hideg égen
a telehold vakít
hogy láthattam ezt
nem hiába voltam itt

Drabon György

Hold-magány
Hallgatag hold szórja fényét
csendünk ezüst udvarára,
messze égből, ahogy szétnéz,
örök magányába zárva.

Csodás mesével andalít,
mélységes titkokat temet,
fénylő sziporkát ránk lehint,
fehér fény, sápadt emberek.

Búsan tekint föld-anyára,
árnyékot vet sejtelmesen,
kéklő, űri némaságba
külön hullámhosszán üzen.

Emlékező Koscsó László rajza
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„A 19. és 20. század fordulóján, Vincze (Gyura) György 
36 esztendőn keresztül, {1879—1915 október 19-ig, halá-
láig} volt Szomolya bírója. {Sírhelye a ravatalozó hátsó falá-
tól másfél méterre található} A 76 éves Gubancsikné Víg Pi-
roska, egykori könyvtáros, elmondása szerint, a gyerekkorá-
nak öregje – Szabó Péter ragadványnevén Pecsenye, aki ha-
lottkém is volt akkoriban a faluban – mondta neki, hogy Gár-
donyi Géza Egerből kijárt a bíróhoz. Humoros írásában róla 
mintázta Göre Gábort, a Kátsa cigányt pedig Antus Mari ap-
járól, míg Durbints sógort egy Bóta nevezetű személyről, 
akinek keresztnevére már nem emlékezik. 

„Ferencz József király, kitüntető koronás érdemkeresztet ado-
mányoz jó munkájának elismeréséül. A királyi kitüntetés egy 
érdemekben megőszült községi tisztviselőt ért, ki 36 év bírói 
munkásságával oly érdemeket szerzett, oly eredményt ért el, 
mely kevés embernek adatott osztályrészül. A becsületes mun-
ka, a feljebb valók iránti tisztelet tették arra érdemessé, hogy a 
király, mint kiválasztottat kitüntesse”. { Szomolyai Tükör 2005.}

Sírhelye, a ravatalozó hátsó falától másfél méterre találha-
tó. A nagy kőkeresztjének felirata: Vincze György családi sír-
helye.”

(„Szomolyai dombok alján” című könyvből idézett szöveg)

Nemcsak a régi iratokból, hanem a faluban élő szájhagyo-
mányból tudni lehetett, hogy 1879 és1915 között, olyan bí-
rója volt a falunak, aki 36 éven keresztül töltötte be ezt a 
tisztséget.

Aki ennyi ideig vezette a falut, mindenképpen élvezhette 
a falu lakóinak bizalmát. Mint kiderült a felettesei hasonló-
képen elégedettek voltak munkájával. Ezért engedték, hogy 
ennyi éven keresztül, ő legyen a falu első embere. 

A további kutakodásból kiderült, hogy maga a király, 
Ferencz József, szintén kitüntette jó munkájának elismeré-
séül. Különleges kegynek számított az akkori időkben, hogy 
egy ilyen kisfalu bírájának, mint Szomolya, „kitüntető érdem-
keresztet„ adományoz a király. 

Mindebből eleve adódik a kíváncsiság, vajon, milyen volt a 
bíró? Hogy nézett ki egyáltalán?

A sok kutatás ellenére sem találtam róla semmilyen fo-
tót, amelyről láthatnám, hogyan is nézett ki a falu híres bí-
rója? Hogyan nézett ki Vincze György bíró, akit a falu, Vincze 
Gyurának nevezett akkoriban és manapság is így él az idő-
sebbek emlékezetében. 

Azzal kezdtem, hogy a leszármazottaknál kutakodtam. 
Ám a népes rokonságánál nem találtam egyetlen fényképet 
sem. Jól tudom, hogy az ő idejében még nem sok fénykép 
készült. De egy királyi kitüntetett bíróról mégiscsak készül-
ni kellett valamilyen fotónak – okoskodtam. Ehhez a feltéte-
lezéshez kitartóan ragaszkodtam. A sikertelen keresés miatt 
már kezdtem feladni a kutatást.

A falu egykori könyvtárosának, Gubancsikné Víg Piroská-
nak, beszéltem is a keresési kudarcomról, amire ő vígasztalt, 
buzdított a további kutakodásra:

A bíró fényképének megtalálása

– Ne add fel ilyen könnyen, Dénes! Én azt mondom, hogy 
ne hallgass a rokonaira, amikor azt mondják, hogy nincsen 
róla semmilyen fénykép. Lehet, hogy nem tudnak semmi-
lyen bírói képről, de mégis kell lennie, valahol. 

Él még a Vincze Gyura bíró unokájának felesége, akinek 
háza azon a portán épült, ahol a híres bíró élt a régi házá-
ban. Kérd meg őt, hogy engedjen fel a ház padlására, ahol a 
sok lim-lom között, kitudja, mit nem lehet találni – buzdított 
a további keresésre, amit jó ötletnek találtam.

Újabb reményekkel felvértezve, indultam a bíró unokájá-
nak özvegyéhez, a 80 éves, Daragó Mariska nénihez, aki na-
gyot nézett, amikor kutakodásra, házának padlására kértem 
bebocsátást:

– Bíró fénykép? Nincs itt semmilyen fénykép! – mondta 
határozottan és szavai nagyon őszintén hangzottak. 

– Kedves Mariska néni, én azért mégis arra kérném, en-
gedjen fel a padlásra, hátha találok ott valamit. – kértem 
kitartóan, mire így szólt:

– Ez a ház már nem az eredeti bírói ház, mert régen át lett 
építve! Így aztán, ha volt is valamilyen fénykép róla, régen el-
veszett.

– Én mégis arra kérném, engedje meg, hogy széjjel néz-
zek a padlásán. 

Hátha valaki, a régi házból, a felépült új házba, áttette a 
sok lim-lom közé, és az óta is ott porosodik. – kértem kitartó-
an, mire mégiscsak beleegyezett a kutakodásomba.

Vincze (Gyura) György
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Nem csodálkozok azon, hogy nehezen egyezett bele, hi-
szen legtöbben el sem bírják képzelni, hogy valaki, minden 
anyagi haszon reménye nélkül, keresgessen egy nagyon po-
ros, és nagyon pókhálós padláson.

Miután megengedte a keresést, mutatta az utat a kamra 
felé, mert onnan nyílt a padlásajtó a nagy reményekkel ke-
csegtető padlásra.

A feljáró létra szúette fokait nézve, azon gondolkodtam, 
hogy érdemes e bizonytalan eredmény reményében veszé-
lyeztetnem, hiszen már én is 70 éves vagyok. 

Mariska néni sem rejtette aggályait véka alá, ezért máris 
megjegyezte:

– Ez a létra annyira rossz, hogy már évek óta nem mert fel-
menni senki a padlásra. Igaz, nincsen is ott semmi, amiért ér-
demes lenne felmenni.

– Ha már itt vagyok, akkor mégiscsak felmegyek. – mond-
tam elszántan, és nagyon lassan lépegettem a szúette lét-
rán felfelé. 

Már a padlás másik végében voltam, de még ott is hallot-
tam Mariska néni aggódó szavait, amire már nem igazán fi-
gyeltem oda. 

Feltoltam néhány cserepet, miután kivilágosodott az ed-
dig homályban rejtőzködő padlás. Mindenféle lim-lomot lát-
tam szanaszéjjel heverve, a padlás különböző részein. Beke-
retezett szentképek porosodtak egymásra rakva, de egyik 
sem hasonlított az általam elképzelt bíróra, még akkor sem, 
amikor a portól megszabadítottam őket. 

Lehangoltam vettem tudomásul, hogy soha nem látha-
tom meg a királyi kitüntetett, Vincze Gyura bíró arcvonásait. 

Már éppen indulni akartam a lejárati létrához, amikor 
megbotlott a lábam egy szúette, poros, kerekes guzsalyba. 
Majdnem elestem, amikor támaszul a padlásra hirtelen le-
tett kezemmel egy rongypokrócot rántottam meg. 

A pokróc alól egy rozoga képkeret sarka bukkant ki a sem-
miből. Abban a pillanatban lázba jöttem és rántottam ki tel-
jes nagyságában egy nagyon poros képet. 

Azt, hogy ki, vagy mi van a képen, nem lehetett látni a 
több évtized alatt rárakódó portól. Gyorsan törölgetni kezd-
tem üvegét az előbbi pokróccal, mire elállt még a lélegze-
tem is.

Egy keménykalapos öregúr, magyaros ruhában, dús ba-
jusszal, és érdeklődő tekintettel nézett rám. Mintha kíváncsi 
lenne, ki az, aki ennyi év után, lehúzta róla a rongypokrócot 
és letörölte a vastag porréteget. 

Ekkor hallottam Mariska néni szavait, aki ez előbbi zajos 
esésemre, nyugtalanul kiáltott fel a padlásra:

– Csak nem történt valami bajod?
– Nem! Nem! Csak megbotlottam egy kicsit, de nem tör-

tént semmi bajom! – nyugtattam meg és fogtam a kincse-
met, majd óvatosan lépve a létrára, indultam lefelé a bizton-
ságosabb kamrába.

Lent aztán volt nagy izgalom. Mindketten megörültünk 
a régóta elveszett, talált tárgynak, amit nagy gondossággal 
törölgettem, hogy még jobban látható legyen. 

A védőüveg törölgetésével sem lett sokkal láthatóbb az ed-
dig rejtőzködő kép, hiszen sok évtized pora rakódott rá, amely 
minden bizonnyal száz évnél is régebben készülhetett. 

Levettem a takaró üveget, amelynek a másik oldalát is vas-
tagan takarta a por. E cselekvésem után, teljesen kitisztult a 
híres bíró arcvonása, kalapja, kabátja. 

Mariska néni már simogatni akarta az előkerült képet, 
amikor egy hírtelen jövő, balsejtelmes gondolattól vezérel-
ve, elkaptam a kezét.

– Ne! Ne! –  szóltam kétségbeesetten és elővettem tás-
kámból a digitális fényképezőgépet, amivel három fotót ké-
szítettem.

Mindezt nagyon jól tettem. A következő másodpercekben 
drámai pillanatok következtek. Amikor a keretből óvatosan 
emelni kezdtem a képet, kártyavárként omlott össze, ezer-
nyi darabra. A több mint száz éve készült kép, szemünk lát-
tára semmisült meg. 

Az eltelt évszázad alatt a vastag papírját megette a moly.  
– Látod Dénes! Még az Isten sem akarja, hogy Vincze 

Gyura bíró fényképe megmaradjon az utókornak!– mondta 
lehangoltan Mariska néni, de én megnyugtattam:

– Éppen az, hogy még az Isten is azt akarta, hogy 
megmaradjon. Ő sugallta, hogy fotózzam le, mielőtt hoz-
zá nyúlunk, mielőtt darabjaira hull!– nyugtattam meg, és 
megsimogattam a fényképezőgépet, amiben digitálisan tá-
rolva, a homlokán kisebb sérüléssel ugyan, de mégiscsak 
megmarad a jövőnek. 

Hazaérve Egerbe, egy A/4 lapra kinyomtatattam, bekere-
teztettem, majd Szomolyára kivittem a polgármesteri hiva-
talba. 

A falu vezetése feltette a falra, a régi képek sorai közé. Az-
óta Vincze Gyura {György} királyi kitüntetett bíró, a falu egy-
kori {1879-tól – 1915-ig} vezető emberének fotója itt találha-
tó. Innen nézi utódait.

Somogyi Dénes

Pocsai Piroska

Csendes pihenő
Gyere hát, kedves, ülj ide mellém,
a zúgó időt némítsuk el.
Csendhallgatásunk e csöndes estén
dacol majd a múlt terheivel.

Bennem a lélek épp` sírni készül,
mégis csak mosolygok szüntelen.
Olykor szemed a semmibe révül,
lidérceddel mély a küzdelem.

Talán ma másképp tennéd a dolgot,
talán nem nyúlnál pohár után,
nem látogatnád az italboltot,
élnéd köznapi élted csupán.

Gyere hát, kedves, ülj ide mellém,
tallózd múltból a gondolatot,
hordom helyetted negyven év terhét.
Másképp csinálnám... mondogatod.
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TÉVeDÉS
Egyetemistaként, a tanulmánya-

im folytatása érdekében, a nyári szün-
időben mindig munkát vállaltam. Har-
madéves koromban a debreceni klini-
ka konyháján találtam kedvemre való 
foglalkozást. Ott a főszakácstól ígére-
tet kaptam, hogy felvesz ételszállító-
nak, de kijelentette, hogy csak akkor al-
kalmaz, ha ajánlólevelet mutatok neki. 
Szerencsére élveztem egy jóindulatú 
orvos támogatását, aki hajlandó volt a 
célom elérésében közbenjárni.

Bízva a támogatómban, a megbe-
szélt napon felkerestem az orvost, 
hogy megkapjam a megígért ajánlóle-
velet. A munkahelyének előcsarnoká-
ban közöltem a portással, hogy kit ke-
resek. Amint kiejtettem az orvos nevét, 
a portás fontoskodó arccal azonnal a 
szavamba vágott:  – Igen, igen, tudom, 
miről van szó. A doktor úr már tájékozta-
tott. Üljön le, majd intézkedem.

Jobb híján helyet foglaltam az egyik 
padon. Nagyjából egy fertály órai vára-
kozás után a portás felkísért az emelet-
re, és ott átadott egy kedves nővérnek. 
A nővér barátságos mosollyal fogadott, 
és egy vakítóan fehér szobába vezetett. 
Nemsokára egy fiatal orvos is megje-
lent, kitöltendő kérdőívvel a kezében. 
Az ő arcán is bátorító mosoly volt.

Nem értve a helyzetet, kicsit megle-
pődtem, majd bátorságot préselve ma-
gamba megjegyeztem: – Én Kovács 
doktor urat keresem, vele akarok be-
szélni! – Tudom – válaszolta a fiatal or-
vos –, de pillanatnyilag el van foglalva. 
Amíg ideér, elintézhetjük a szükséges for-
maságokat.”

Nyomban megindult a kérdések özö-
ne. Mikor és miért voltam kórházban? 
Előfordult-e a családunkban öröklődő 
betegség? Hogy állok a gyógyszerérzé-
kenységgel? Bevallom, igen csodálkoz-
tam, hogy egy ételszállító alkalmazását 
ilyen kimerítő vizsgálat előzi meg. A kí-
váncsiskodás befejezése után a fiatal 
orvos felszólított, hogy vetkőzzek le és 
feküdjek fel a vizsgálóasztalra. Így az-
tán ott álltam néhány másodpercig pu-
céran, az ijedségtől lecövekelt a lábam, 
tágra nyílt a szemem, a fülem pedig tö-
vig pirult.

Nem kellett azonban sok idő, hogy 
bizonyossá váljon előttem, itt valami 
nagy-nagy tévedésről van szó. – Én, én 
csak egy ajánlólevélért jöttem, mert étel-
szállító akarok lenni a klinika konyháján 
– nyögtem ki nagy nehezen.

A kijelentésem meglepte a fiatal or-
vost, de gyorsan kivágta magát: – Te-
hát, félreértésről van szó. Nekem azt 
mondták, hogy maga az ötös számú pá-
ciens, akit ma meg kell operálnunk.

Bevallom, hogy megkönnyebbülten 
keltem fel a vizsgálóasztalról. Mivel az 
ajánlólevelet is sikerült megszerezni, 
boldogan távoztam a klinikáról. Még 
a portástól is barátságosan köszöntem 
el, aki pedig majdnem megoperálta-
tott.

 Leírtam mindezt Budapesten, 
2019. február 26-án  

SOTE Kútvölgyi úti klinikáján,  
a III/3. szobában, tizenkét nappal egy 

többórás műtétem után, amit már nem 
lehetett elkerülni.

 Szlovák Sándor 

Műtét Mezey István rajza

Laboda Kálmán

A presszóslány
              napot holdat és halált játszik a 

bisztró esti teraszán 
hány és hány társaság (mennyi nem-

zedék!) váltja egymást (fiatal még-gye-
rek házaspár átellenben üdvözli egy-
mást – kis munkáscsapat nadrágjukon 
a malter még meg sem száradt – vaká-
ciózó tanulók értelmük szemüvegen 
csillogó) 

s ő cikázva e lárma-térben megértőn 
hajlik le arca félig árnyékban félig fény-
ben figyelve mindenki szavát megértve 
reményét s vágyát de mást hozva mint 
amit kértek akár a sors 

s ő őrzi még emléküket mikor már 
csak az elforgatott néma székek s az 
asztalon maradt sör-karikák lassan 
száradó körei (ahogy ezek is halkan rí-
melnek a felhúzva hagyott színes nap-
ernyők álló ringlispiljeivel) 

tükrözik e pici történelmi felvonulást!

Vanczák István

Hajnal
Ülök előtted.
Sötétben szólok
hozzád.
Tudom, te hallod,
Látod napról-napra,
ahogy elhaladok
előtted.
Te nem szólsz,
de én tudom,
hogy szívembe
belelátsz.
Öreg koronád suhogását,
ágaid ringását,
leveled hullását
tudom.
Velem vagy
és szólsz hozzám,
öreg platánfa.

(Vanczák István sályi fiatal-
ember, a budapesti Nox-prox 

Kft. dolgozója)
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 Író-olvasó találkozó  
az Irodalmi kávéházban

Író-olvasó találkozó volt 
2019. augusztus 7-én Mező-
kövesden, a Rendezvények 
Házában, az Irodalmi Kávé-
ház Klub keretén belül.

Ez a klub 2004-ben indult 
Molnár József ötlete alapján. 
Célja az irodalmat szerető, ked-

velő és az irodalom iránt érdeklődők összefogása volt – tud-
tam meg Korpás Károly úrtól, aki a klub tevékenységében 
igen aktívan részt vesz, és aki 2007 óta szervezi is az összejö-
veteleket. A tagság jelentős részben nyugdijasokból  és me-
zőkövesdiekből áll, de néha környékbeliek is jelen vannak, 
és részt vesznek a klub programjában.

2007 óta a klubot három személy (Dr. Pázmándy László, 
Török Ferenc és Korpás Károly) irányítja. Az előadásokat 
szinte minden alkalommal a Szent László Gimnázium nyu-
galmazott igazgatója Török Ferenc tanár úr, magyar iroda-
lom és történelem szakos tanár tartja. Minden hónap első 
szerda délutánján 16 órakor találkozik a csapat a Közösségi 
Házban. Az előadások témaköre a magyar  irodalom nagyja-
inak élete és munkásságuk ismertetése, elemzése.

Évenként egyszer az irodalomhoz kapcsolódó helyekre is 
szerveznek autós, autóbuszos kirándulásokat, ami nagyon 
közkedvelt a klubtagok és a külső jelentkezők körében.

Ilyen utak listáján szerepelt már Sárospatak-Sátoraljaúj-
hely; Kecskemét-Ópusztaszer; Szatmárcseke-Tiszacsécs-
Túristvándi; Szécsény-Szklabonya; Kiskőrös-Nagykőrös-
Cegléd; Nagyvárad-Debrecen; Békéscsaba-Gyula-Orosháza 
- Szeged-Nagyszalonta (két napos út); Szentendre-Visegrád-
Leányfalu; Pannonhalma-Győr-Tata; Kassa; Esztergom-
Dobogókő; Budapest Ady Múzeum, József Attila Emlékház.

A 2019-es úticél Széphalom lesz, most szeptemberben.
A legutóbbi, augusztusi összejövetel eltért a megszokot-

tól. A klub egyébként önfenntartó, de pályázat révén lehe-
tősége adódott, hogy mostantól meghívott előadókat, író-
kat is vendégül lásson, csekély tiszteletdíj ellenében. Nos, ez 
egy ilyen első alkalom volt, egy „író-olvasó” találkozó, ahol 
Hajdu Imre (Daruszögi H. Imre) író, újságíró, szerkesztő volt 
a meghívott előadó.

Sokan gyűltünk össze a régióból, hiszen Hajdu Imrét na-
gyon ismerik, tisztelik Dél-Borsodban. Szeretik az írásait, s 
nem csak a járásban, a megyében is! Ő tényleg ismeri a kör-
nyék kultúrtörténetét! Amolyan „hajdusan” mesélt most is 
könyveiről, munkásságáról, újságírói tevékenységéről. Na-
gyon közvetlen hangulatban zajlott a találkozó, ami kedves 
vendéglátással is párosult. A vendég beszélgetőpartnere Dr. 
Pázmándy László költő volt, míg a vendéglátást Dusza Berta-
lan, a Centrál Kft. ügyvezetője biztosította.

A 70-es években még Budapesten éltem, és sokat jártam 
író-olvasó találkozóra. Azoknak valahogy más volt a hangu-
lata. Hogy mikor válik valaki íróvá, költővé? - nehéz meg-

fogalmazni, de egy biztos, nem csak a megjelent a kötetek 
alapján. Az írói fegyelem, a leírt anyag, az író és az alkotás hi-
telessége kell hozzá. Jó szlogen: a szó elszáll, az írás megma-
rad! Igen az írás megmarad, és ez felelősség! Felelősség a je-
lennel és főleg a jövővel, a felnövekvő generációkkal szem-
ben. A „jó irodalom” egyfajta eszköz arra, hogy az emberek-
nek lelki, erkölcsi kapaszkodóvá váljon, egyfajta értékrendet 
képviseljen.

Ami nekem egy fájó pontom, hogy nagyon kevés fiatalt 
érdekel ma az irodalom, nem igazán lehet őket megérintet-
ni. Persze itt is vannak kivételek. A szép és jó irodalom mű-
vészet, az emberi lélek kifejezésének eszköze. Érték! Az érték 
pedig felemel, az értéktelenség lezülleszt, demoralizál!

Dr. Pázmándy László kért meg arra, hogy egy rövid cik-
ket írjak a rendezvényről a „Kaptárkövek” kiadvány részére. A 
cikk elkészült.  Én kérek mindenkit arra, ha megteheti, hogy 
a klub rendszeres havi rendezvényeire jöjjönek el! Kell a lé-
leknek egy kis megújhodás, feltöltődés! A Montázsban min-
dig megjelenik a következő rendezvény időpontja, figyeljék!

Szőkéné Tóth Katalin

Fotók: Kovács Mátyás

Az író-olvasó találkozó résztvevőinek egy-egy csoportja
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Gondűző gólyáink  
Lenn az alföld tengersík vidékén
Ott vagyok honn, ott az én világom,
Börtönéből szabadult sas lelkem,
Ha a rónák végtelenjét látom. 
Milyen gyakran jut eszembe Petőfi-

nek az Alföldről, az én szülőföldemről 
írott csodálatos verse, hiszen életem ka-
nyargóival bejártam az egész országot, 
de az ország nagyobbik fele, az Alföld 
kimaradt az élet, a munkahely diktálta 
útvonalból. Igaz, keresztül mentem raj-
ta, meg is álltam egy-egy helyen, de arra 
nem volt időm, hogy elmerengjek Pető-
fi örök érvényű gondolatairól.

Én a Tisza közelében, a sóvirágot ter-
mő Tarnaszentmiklóson születtem, hol 
a falu szélén folyt a Kanális. Ekkor, kis-
gyerekként tanultam drága jó Édes-
anyámtól a kedves gyermekdalt, mely-
nek főszereplője a gólya :

Házunk előtt- kedves édesanyám-
Folyik el a kanális.
Abban fürdik, abban fürdik 
Még a gólyamadár is!
Mindig fürdik a gólya, mégis sáros a 

tolla,
Az én kedves kis galambom a legszebb 

lány a faluban ! 
Csoda-e, ha pici korom óta Petőfivel 

együtt vallom, hogy: 
Nekem valamennyi között legkedve-

sebb
Madaram a gólya,
Édes szülőföldem, a drága szép alföld
Hűséges lakója . 
Életem leszálló ágában, amikor sok 

hétvégémet töltöm a Tisza-tó partján, 
ez a nyugodt öregkor biztosítja szá-
momra a lehetőséget a szemlélődésre. 
Itt ragyogott fel a lelkem, amikor elő-
ször, télidőben érkezvén láttam, milyen 
sok gólyafészek található a kis faluban 
a kéményeken, a villanyoszlopokon. Ha 
télen sok az üres fészek, bizonyára ta-
vasszal megérkeznek lakói is !

Nagy szerencsémre -- Kedvesem 
ugyanolyan természetszerető és lel-
ki alkatú, mint én, így -- együtt figyel-
jük háza teraszáról, a szomszédban 
lévő magas kazánkéményen, a fészek-
ben tavasszal meginduló gólyaéletet. 
Először azért drukkoltunk, hogy meg-
érkezzen a fészektulajdonos gólyapár. 
Csodálatos, hogy annyi ezer kilométer 

megtétele után mindig hazatalálnak! 
Soha nem felejtem el azt a gólyamu-
tatványt, amikor az egyik felnőtt gólya 
a fészekből elszállva, a néhány házzal 
odébb lévő katolikus templom tornyán 
lévő kereszt csúcsán telepedett le.

Az elmúlt évek megfigyeléséből ered-
nek a következők : míg csak a két felnőtt 
volt a fészekben, sűrűn repültek el táp-
lálékért, majd egyikük ( valószínűleg a 
tojó ) maradt a fészekben,lefeküdt, bizo-
nyára azért, hogy testmelegével kikölt-
se az utódokat. Az előző években 2-3 
kis gólya kelt ki, Ekkor csak az egyik gó-
lya repült el táplálékért, már a párját és 
a kicsiket is etetni kellett,ez gyakori elre-
pülést igényelt, a másik gólya vigyázott 
a kicsinyekre, igazgatta a fészket képe-
ző gallyakat. Szurkoltunk, hogy mikor és 
hány kis gólya kelt ki, mert csupán csak 
nagyobb korukban, mikor már mind-
egyik feje látható volt, lehetett megál-
lapítani létszámukat. Tavaly izgalmunk 
tetőfokra hágott, hiszen általunk soha 
nem látható létszám, öt gólyafiók népe-
sítette be a családi fészket !!! Most azu-
tán igazán nagy feladatot jelentett eny-
nyi apróság etetése. Növekedésükhöz, 
fejlődésükhöz rengeteg táplálékra volt 
szükség ! Szomorú volt látni, hogy az 
erősebb gólyák--mint az embergyere-
kek-- elkapkodták az ennivalót a kisebb-
től, sőt a repülés próbálgatásánál is fél-
relökték kis testvérüket. A fészek is szűk-
nek bizonyult ilyen nagy család életvite-
lére, ezért a szülők éjszakára átrepültek 
a közeli másik kazánkéményre, melyről 
lelkiismeretlen emberek két évvel ez-
előtt leverték a gólyafészket, pedig ez a 
kémény használaton kívüli volt.

A szárnypróbálgatások nagyon fon-
tosak. A gólyák hihetetlen mértékben 
és tempóban növekednek, a nyár rövid, 

melynek végén vándormadarainknak 
nagy távolságra kell elrepülniük. Nagy 
örömet jelentett, amikor a helyben járó 
szárnypróbálgatások után sikerült a ki-
csiknek kirepülni, persze kezdetben csak 
rövid távolságra: a házunk előtt lévő vil-
lanyoszlopra, vagy házunk kéményére.

Mi nem tudjuk, nem érezzük, mennyi-
re sikerült a kicsiknek megerősödniük, 
hogy kibírják a hosszú,sokezer kilomé-
teres utat Afrika déli részéig, erről sem-
mi ismeretünk nincs. Lehet,hogy út köz-
ben lenyilazta egy bennszülött a családi 
ebédre, vagy a fáradságos  úton egyéb-
ként is elpusztult egyikük-másikuk.

Nyugdíjas orvos-évfolyamtársunk, 
a nívódíjas költő dr. Gulyás Katalin írja 
Gólya c. versében :

Nagyapám is,
Dédanyám is
üdvözölte
őseit,
hozza-viszi
az időt is,
emlékezni
ő segít. 
Nem is csoda, hogy eszembe jutott 

Petőfi versének másik szakasza :
Szomorodott szívvel látom gyülekezni,
Midőn távozának,
Miként most eltünő  ifjúságom után,
Úgy néztem utánok.
S milyen bús látvány volt a házak tetején
A sok üres fészek,
Szellő lehelt rám, sejtés halk szellője,
Hogy jövőmbe nézek. 
Érdeklődve vártuk az idei tavaszt. 

Végre megérkezett a szomszéd 
gólyánk--röviddel utána a párja is. El-
foglalva régi lakásukat, örömteli kele-
pelésbe kezdtek, kelepelésük minket is 
felvidított.
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Ezután vártuk a további fejlemé-
nyeket -- de hiába ! Nem lettek kis gó-
lyák ! Az ok ismeretlen. Vagy már meg-
öregedtek a felnőttek, vagy az elmúlt 
évi, általunk soha nem tapasztalt sza-
porulat megártott,

A gólyácskák hiánya minket lehan-
golt, hiszen elestünk a kicsik etetése,a 
szárnypróbálgatások látványa élmé-
nyétől, de talán kárpótolt az idősek vi-
selkedésének figyelése. Ez kitartást, 
merev nézést igényelt,mivel az esemé-
nyek nem olyan sűrűn követték egy-
mást, mint az éhes csőrök követelésé-
nek teljesítése.

Megfigyeléseim szerint, a gólyák ( ál-
talában csak egyik ) órákig mozdulat-
lanul állnak a fészekben, néha meg-
fordulnak, csőrükkel vakargatják nya-
kukat, szárnytöveiket, a fészekből fel-
lépnek a fészekhez vezető vaslépcső 
kb, 30 cm.-rel magasabban lévő vég-
ződésére. A fellépésük is hasonlít a láb-
fájós öreg emberek nehézkes lépésé-
hez. Sokat vannak egyedül, vagy hosz-
szú ideig üres a fészek. Találkozásukkor 
üdvözlő kelepeléssel köszöntik egy-
mást. Este  10 órakor halljuk utoljára 
és reggel 4-5 óra között először kele-
pelésüket naponta. Néhány nappal ez-
előtt vettem észre,hogy egy sietős gó-
lya száll le a fészekbe, az őt üldöző má-
sik gólya -- mintha a fészek védelmet 
jelentene--változatlan sebességgel el-
repül a fészek mellett!

Roppant érdekes a gólyák figyelme, 
kár, hogy nem ismerjük életük nagy 
titkait! A fészekben maradt két felnőtt 
gólya megfigyelése komoly pszicholó-
giai képzelődést igényel. Úgy asszociá-
lok, hogy a két öreg gólya olyan, mint a 
„Három a kislány”  című operett két ma-
gára maradt öregje :

Árva a ház, nincs kacagás, árvák a régi 
szobák

Könnye pereg ,úgy pityereg két vén 
gyerek ! 

Eljött a nyár vége. Most már izgul-
hatunk idős gólyáink elrepüléséért és 
sokkal erősebben a visszatértükért, 
melynek öröme feledteti majd izgal-
munkat, hiszen ők már a mindennapja-
ink részévé váltak.

Szívem mélyéből vallom Petőfivel :

Szép vagy alföld, legalább nekem szép.
Itt ringatták bölcsőm, itt boruljon rám 

a szemfedél !
Dr. Szedresi István

Ősz volt. Kivételesen meleg napokkal 
búcsúzott idén az évszak. 

Az idősek otthonának lakói úgy ücsö-
rögtek egymás mellett a bejárat előt-
ti padokon, mint fényre, melegségre vá-
gyó, fázós madárkák. Szótlanul fürödtek 
a napfény simogató szeretetében.

Az első emelet sarkában levő huszon-
ötös lakás száma nagyságát, négyzetmé-
terét is mutatta. Kis előtér egy fogassal, 
hűtővel, bejárat a fürdőbe, és az egyetlen 
szoba, ami a nappali és háló is egyaránt.

Ketten ültek az L alakban elhelyezett 
keskeny ágy sarkában, egymás kezét 
fogva. 

Egy idős házaspár, ötvenöt éve együtt, 
ahogy fogadták: jóban, rosszban.

Emlegették életük közel nyolc évtized-
nyi történéseit, hol nevetve, hol meg-
könnyezve. Volt, hogy éjszaka is. Ha nem 
tudtak aludni, beszélgettek. Őket nem az 
altató ringatta álomba, hanem az emlé-
kek sorozata. Itt már békésen, megpihen-
ve élhették napjaikat.

Felidézték ide költözésük történését is.

Erős hittel rendelkező, bibliaolvasó 
emberek voltak, ami átsegítette őket sok 
nehézségen.

Az évek azonban könyörtelenül teltek, 
és a nyolcadik X-hez közeledve érezték, 
már nem megy kettesben a mindennap-
ok gondja, a kert, a porta. Messze volt a 
központ bevásárolni, hóban, fagyban, 
hő melegben, és biciklin sem volt már 
biztonságos. Még Gömböc, a kutya is 
huncutkodott a nagypapával. Megérez-
ve gyengeségét, majdnem ledöntötte a 
szeretetével. 

Karácsonyra összegyűlt a család, és az 
ünnepi vacsora után könnyes szemekkel 
álltak gyermekeik elé: Segítsenek!

A legjobb megoldást kellett kitalálni, 
mi jó mindenkinek. A gyerekek még éve-
kig dolgozva, este értek haza, az unokák 
egyetemen. Melyikük tudott volna be-
szélgetni, sétálni velük pihenten, rend-
szeresen? 

És Nikodémusz segített… A fiúk váro-
sában nemrég nyílt idősek otthona. 

A Bibliából ismerték az időseket oltal-
mazó, gyógyító próféciát. Örültek, hogy 
egy hívő, keresztény közösségbe kerül-
nek, gyermekük lakásához alig tízperc-
nyire. 

Egy évbe tellett még, míg el tudták 
adni a kicsiny, folyó melletti családi há-
zat. Épp, hogy kifutotta új lakóhelyük 
árát.

És eljött a költözködés. Tetszett az új 
szoba, de egész életük összegyűjtött ér-
tékeiből alig hozhatták el a tizedét. A fiúk 
csomagoltak, intézkedtek. A rokonság-
nak, szomszédoknak ajándék lett a sok 
ott maradt bútor, ágynemű, edény. Csak 
a legszebbek kerültek fel a teherkocsira. 

A mindig határozott nagymama úgy 
ült be a sofőr mellé, mint a kocsis a bakra.

– Ezek az én megmaradt kincseim. Ve-
zessen velük óvatosan!  

Menyükre bízták az új szoba berende-
zését, aki ezt tette is szeretettel.

Ágyukkal szemben helyezték el szek-
rénysoruk három könyves, polcos ré-
szét. Középen az újonnan vett, nagykép-
ernyős színes tévével. Oldalt a két ruhás 
szekrény, külön a nagyapa és nagyma-
ma rendezett ruháival. Vele szemben föl-
dig érő ablak világított hófehér függöny-
nyel, szép sötétítővel. Előtte fért el a do-
hányzó asztal a két vendégváró fotellel. 
A falon családi képek, és a fiuktól kapott 
tunéziai tányér, kancsó díszelgett. Kel-
lemes szoba kerekedett a kis hajlékból. 
Szeretet lengte be.

Ők meg meséltek, emlékeztek megun-
hatatlanul.

Boldogan idézték fel fiatal éveiket, 
amikor a kisfiúkat ünneplőbe öltöztetve 
indultak el egy-egy ünnepségre, és a ma-
guk előtt nevetgélő gyermekeikben gyö-
nyörködtek.

Mára már a három unoka és déduno-
kájuk születése hozott örömet.

Nem tudom, hogy csinálták, de még 
kis nyugdíj maradékukból is megajándé-
kozták szeretteiket a jeles napokon.

Gyerekeik sokat voltak velük. Vasárna-
ponként a meleg vacsora elfogyasztása 
után nem is az étkeket köszönték meg, 
hanem az alatta és utána történő meg-
hitt beszélgetéseket. Jó volt együtt!

Így éldegéltek utolsó éveikben, béké-
ben, nyugalomban, megérdemelten, 
Nikodémusz hajlékában. 

A késő őszi napfény békés együttlétü-
ket látva, glóriát rajzolt fehér fejük fölé.

Hívta őket a fény felé….
Gál T. Olga  

Nikodémusz hajlékában
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In memoriam lévay Györgyi
Csend övez. Pincém előtt egy lélek 

sem jár. 
Pedig valamikor itt volt Ő is, nem is 

egyszer, meg Maya vagy Fojtán Laci, a 
két fotósunk valamelyike.

Csak úgy beugrottunk, ha már erre 
jártunk, csupán néhány percre, egy 
pohárka borra, s már mentünk is to-
vább. Vártak a riportalanyok, a meg-
örökítendő mesék, sorsok, igaztörté-
netek.

Régen volt, de igaz volt!
Most meg, már csak egyes egyedül 

ülök itt a vasajtó előtt, a kecskelábú 
asztal mellett, előttem egy pohár pin-
cehideg rizlinggel.

Ülök itt és hallgatok. Szívemben 
szomorúsággal, tehetetlenül, s talán 
ezért is, beletörődve, beleroskadva a 
történetekbe.

Az ember bármit is hisz, gondol ön-
magáról, valójában nem más, csak tö-
rékeny jószág. Minden egyéb, ami 
benne más, tehetség, akaraterő, hű-
ség, alázat, jelentéktelen, szót sem ér-
demlő jel csupán.

Ami szót érdemel az, hogy csak por-
szem! Igen, az ember semmi más: tö-
rékeny porszem!

Az Élet (?), a Sors (?) – nem is tudom 
mi a pontos definíció –, szóval az Élet, 
a Sors szele, vagy még inkább vihara 
játszik velünk, mint macska az egérrel. 
Dobál kénye-kedve szerint, hol jobb-
ra, hol balra, föl és alá, s örvénytaka-
róval gyakorta gúzsba köt. Rosszabb 
esetben keményen földhöz is vág, s te 
nyekkensz, akár egy béka. Kiszolgálta-
tott vagy!

Tizenévesen ezt nem tudhatod. Hu-
szonévesen még nem hiszed el. De ha 
már hetven vagy, kénytelen vagy el-
hinni. S még inkább, kénytelen vagy 
átélni, elszenvedni!

Most, hetvenen túl már tudod, na-

gyon is tudod, hogy tökéletlen konst-
rukció ez az egész emberi lét. Itt a Föl-
dön, ahol élünk, innen e golyóbisról 
nézve, - mi több ember szívvel és lé-
lekkel átélve, megélve! – feltétlenül 
annak érzed: tökéletlen konstrukció-
nak.

Ugyanakkor lehet, sőt valószínű, 
hogy a „NAGY EGÉSZ”-nek ez a földi 
lét csupán előjátéka. Mint grafikának a 
skicc, a festménynek a vázlat.

Ha tudnánk, ha átlátnák, ha értenék 
a „NAGY EGÉSZ”-et, de erre – úgy vé-
lem – képtelenek vagyunk, akkor le-
het, hogy változna a véleményünk a 
nagy mű megítélését illetően. S ak-
kor talán másképpen, mégpedig más-
nak, csupán epizódszerepnek ítélnénk 
meg azt, ami itt a földi létben velünk 
megtörtént, illetve történik vagy tör-
ténni fog.

Ám az egész rendszert nem látjuk 
át! Képtelenek vagyunk rá!

A mi létünk itt és most földi lét, földi 
gondolkodás! Torzított tükörkép, tor-

zított valóság, s erről, ezért érezzük mi 
azt: tökéletlen.

Például, minden halál ezt tudatosít-
ja bennünk! Ezt érzem én is most, ked-
ves, egykori kolléganőm Lévay Györ-
gyi újságíró halálhíréről értesülvén. 
Nyilalló fájdalom mondatja ki velem 
(nem először, nem utoljára): ez a világ 
így tökéletlen és elfuserált.

Vagy mégsem az!? Szabad-e az „em-
ber-porszemnek”, nekem ilyen ma-
gabiztosan ítéletet mondani Térre és 
Időre? Nem, nem, nem szabad! Jogom 
csak annyi, hogy számadást végezhe-
tek. Hányadik is Ő azok között – akik-
hez annak idején odakerültem és tár-
sultam, és akikkel azután két évti-
zeden át egy csapatot alkottunk, de 
– akik ma már nincsenek közöttünk?

Próbálgatom a neveket „összege-
reblyézni”, mint gyermekkoromban 
a nyári tarlón az elhullott kalászokat. 
Csak hevenyészett a lista, az emléke-
zetem már csak „összegereblyézett 
konklúziókra” képes. Ónodvári, Barcsa, 
Benedek, Tóth Feri, Paulovits Guszti, 
Wirth Lajos, Csutorás, Míkes, Csorba, 
Oravec, Felföldi… Lám, már ez is egy 
futballcsapatnyi társulat.

És az utánam érkezettek, az „újon-
nan igazolt játékosok” közül is már el-
ment: Szarvas Dezső, Balogh Andrea, 
Kármán Pista, Udvardy, Nagy Zoli… 
Félek, minden elmentnek ebben a pil-
lanatban nem jutott eszembe a neve.

S mi, akik még itt maradtunk, akik 
még itt vagyunk valamennyien, „ke-
véske összecsomagolt motyóval! vár-
juk a SAS behívott. Mert előbb-utóbb 
mindenki sorra kerül!

Pislogunk sűrűn, tekintetünk riadt, 
s közben villámok csapkodnak félel-
metes menydörgéstől kísérve tőlünk 
jobbra is, balra is. És hol ezt találja el, 
hol azt! A mi környezetünkben már 
tort ül a Halál Angyala.

Ez most egy ilyen időszak. Többet búcsúzunk a kel-
leténél. Többet kell búcsúznunk a kelleténél! Lapunk 
5. oldalán már találtak egy nekrológot, amelyben sze-
retett kollegánktól, Holló József költőtől búcsúzunk 
el. És íme egy másik nekrológ! Egy kedves kolleganő-
met, Lévay Györgyi újságírót veszítettük el! Egy olyan 

kolleginát, akit Dél-Borsodban is nagyon sokan is-
mertek, hisz rengeteg riportot, kedves írást készített 
a mi szűkebb tájhazánkról. Minap Jacsó Bandi a ru-
haipari szövetkezet egykori vezetője nosztalgikusan 
emlegette, hogy az első riportot annak idején éppen 
Lévay Györgyi készítette vele.
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Igen, előbb-utóbb mindnyájan el-
szólíttatunk – konstatálom szomorúan 
mindig, amikor egy volt újságíró kollé-
gám halálhíréről – értesülök.

Most Fojtán Laci hívott telefonon. – 
Elment Györgyi! Nemsokkal később a 
neten is olvastam a nekem szomorú 
hírt: elhunyt Lévay Györgyi az Észak-
Magyarország napilap munkatársa.

Mivel szeretem a hitelességet, a 
pontosságot, a hírt pontosítom: az 
Észak-Magyarország és az Új Észak 
munkatársa! Az előbbi helyen 21 évet, 
az utóbbi lapnál egy évet dolgoztunk 
együtt.

Fiatalabb volt, mint én! Ezért is ért 
mellbevágóan a hír, hogy meghalt, bár 
tudtam, hogy beteg, de akkor is. Egész-
ségi állapotára panaszkodott már má-
jusban is, amikor a neve napján felhív-
tam és köszöntöttem. Akkor mondta 
azt, amit Tőle függetlenül jómagam is 
érzek és tudok: a mi időnk lejárt.

Ez az egykor bombaszép csaj, an-
nak idején Zalából, a Dunántúlról ke-
rült Miskolcra, s egy-két deci boros, 
baráti beszélgetésünkkor a legendás 
Hágiban, a Gömöriben, vagy a Bajcsy-
Zsilinszky úti borkóstolóban kedvesen 
cikizett minket „echte borsodiakat” 

mondván: eljöttem hozzátok ide, Ázsi-
ába! Azóta én is vallom vele együtt, a 
Dunán innen már Ázsia van.

Újságíróként azon kevesek egyi-
ke volt, - akárcsak a férje Priska Tibor 
aranytollas hírlapíró – aki még a be-
szélgetős újságírást művelte. Meste-
re volt a szép, lélekből fakadt szavak-
nak. Ő még hitte, tudta, hogy az írással 
gyógyítani is lehet! Ő az írásaival tény-
leg gyógyított. S ha csodákra nem is 
volt képes, a fájdalmakat mindig eny-
híteni tudta.

Mindig az Élet, a Sors, a politika, a 
RENDSZER által perifériára került, szo-
rult, oda taszított ember(ek) sorsa ér-
dekelte. Riportjaiban – amelyek az 
észen túl sokkal inkább a szívhez szól-
tak – ezeket az emberekért emelte fel 
hangját. Ez a hang úgy szólt, mint az 
estharangszó.

Újságíróként mindig a jóra hívta fel 
az olvasók figyelmét. A jót cselekedte! 
A jóért írt, méghozzá jól! Nagyon jól! 
Írásaiban – felejthetetlenül – megele-
venedett az abaúji, gömöri, a zemp-
léni aprófalvak felett lebegő fájdal-
mas szomorúság. S felejthetetlenek 
az ölelni való öregnénikről és apók-
ról írt életmeséi. A sorsukat hajlott 

háttal, ám méltósággal tűrők kimon-
datott igazságait, figyelmeztetéseit, 
számtalan riportban, esszében örökí-
tette meg az utókor számára. Köszö-
net érte!

Györgyi nevét megyeszerte em-
legették. Minden településen, ha az 
Észak és az Új Észak legszebben, leg-
igazabbul író, mindig katartikus él-
ményt szerző újságíróinak nevét szed-
ték csokorba. S ebben a bokrétában Ő 
„ékvirágnak” számított. Rózsának és 
rhododendronnak.

De ahogy egyetlen virág, úgy az új-
ságíró sem képes megváltani, örök-
re jobbá tenni ezt a világot. Nem tud-
ta sem Ő, sem más. Véglegesen sem-
miképp. Talán néha, egy-egy pillanat-
ra, mégis.

Ennek ellenére, mint Don Quijote, 
nap mint nap vívtuk együtt a magunk 
szélmalomharcát, s ebben a sziszifu-
szi küzdelemben talán csak tudtunk 
örömpillanatokat, boldogságperce-
ket szerezni. S talán tudtunk kimonda-
ni olykor-olykor lelket könnyítő igaz-
ságokat.

Györgyi! Te, aki később Miskolcról 
a férjeddel Tiborral Hódmezővásár-
hely mellé, Mártélyba költöztél, követ-
ve nagyobb lányodat, Te, aki akkorra 
már a Bükkben meggyökeredzett fe-
nyő voltál, tudom nehezen viselted 
el az „átültetést”. Talán, ha maradtok 
Miskolcon… de nem találgassunk! Az 
igazság az, Isten tervez velünk valamit 
(mindannyiunkkal van terve), de csak 
egyes egyedül Ő tudja, hogy mit.

Most Rád figyelt, most Téged szólí-
tott. El. Igen, elszólított Téged egy má-
sik dimenzióba, ahol már nincs ideát, 
odaát, nincs már honnan és nincs már 
hová. A Tér és az Idő sem létfontossá-
gú ott, s megválaszolatlan kérdések 
sincsenek.

Ott már nincs semmiféle kérdés, 
ugyanakkor mindenre van felelet. Te, 
ott, abban a dimenzióban már min-
denre tudod a feleletet.

Györgyi, drága! Te ott, én itt. És in-
nen, ebből a szeretet „Ázsiából” üze-
nek most Neked. Azt üzenem, hogy 
eszem és szívem vágya azonos. Rá-
adásul nagyon erős vágy: találkozzunk 
újra, most már odaát! Viszontlátásra!

Írunk mi még együtt egy jó újságot 
az angyaloknak is!

Hajdu Imre
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Demeter mátyás vasmiséje
Demeter Mátyás 2019. július 7-én 

vasárnap délelőtt a mezőkövesdi 
Szent László templomban mutatta 
be vasmiséjét. Az idős pap 1928. de-
cember 6-án született Mezőköves-
den, s 1954. június 20-án, hatvanöt 
esztendővel ezelőtt szentelték pap-
pá. Azóta valamennyi jeles évfordu-
lóhoz kapcsolódó ünnepi miséjét vá-
rosunkban mutatta be.

A mostani jeles eseményen Tóth 
Imre, az egyházközség világi elnö-
ke köszöntőjében kiemelte, nehéz idő-
ben köteleződött el egész életére hiva-
tása mellett Demeter Mátyás. Felszen-
telés után az egyházmegyében számos 
településen teljesített szolgálatot: Ken-
gyelen, Nagyivánon, Besenyszögön, 
Tiszaörsön, Ormosbányán, Nyírbátor-
ban, Tiszafüreden, Nyíracsádon, Eger-
ben, Arlón és Jászberényben. A nehéz-
ségek mellett sok szépséget megélt és 
sokak lelki támasza volt. Fölelevenítette, 
hatvanöt esztendeje négy mezőkövesdi 
papot szentelt az érsek, Gáspár Józsefet, 
Tóth Józsefet, Vámos Antalt és Demeter 
Mátyást, négyük közül már csak a mos-
tani ünnepelt él. Jó egészséget kívánt 
neki, bőséges áldást és azt, hogy meg-
tarthassa rubint miséjét is öt év múlva.

Demeter Mátyás megköszönte a jó-
kívánságokat és elmondta, a hívek ke-
véssé ismerhetik őt, hiszen sok egyház-

községben teljesített szolgálatot a hat-
vanöt év alatt, de itthon nem. Mezőkö-
vesdre csak rokonlátogatóba érkezett. 
Elmondta, itt született, itt keresztelték, 
s Muskátli utcában nőtt föl. A nagy-
templomban volt elsőáldozó és bér-
málkozó is, itt tartotta első miséjét is 
1954. július 4-én, utolsóként a kövesdi 
négyesből. Bár munkáját a máshol élő 
hívek látták, ő mindig imádkozott a 
kövesdiekért. Itt is szeretne majd nyu-
godni. Megjegyezte, ez az alkalom nem 
az ő ünnepe, hanem Istennek szóló há-
laadás, övé a dicsőség, amit adott a hí-
veknek és ami szeretetet tőlük kapott.

Dr. Medvegy János apát plébános 
prédikációjában három dolgot emelt 
ki: a hűséget, a szeretetet és az öröm-
hírt. Demeter Mátyás akkor lett pap, 
amikor szétzavarták az egyházat. A 
rendszer szétesett, a hit megerősödött. 
A szeretet jelentősége az ígéret az örök 
életért, addig harcolni kell, az elkárho-
zás esélye emeli az üdvözülés értékét. 
Az örömhír hirdetését Isten ránk bíz-
ta, adni, szeretni kell mindenkit, ez az 
új parancs. Szerinte az egyháznak igen-
is bele kell szólni ügyekbe, a természet 
fölötti célt hirdetni kell.

Fölelevenítette, az ünnepelttel tíz 
évet töltött el Jászberényben. Azt ta-
pasztalta, hogy Demeter Mátyás for-
gatja imakönyvét, imádságos ember. A 

hívek mindig megtalálták a gyóntató-
fülkében. Az adminisztrációt pedig na-
gyon komolyan vette. A hívekkel közö-
sen elmondta Demeter Mátyás arany-
misén elhangzott hálaadó imáját is.

A szentmise végén Katona István 
nyugalmazott püspök méltatta Deme-
ter Mátyást. Elmondta, együtt vannak 
Nyíregyházán a papi otthonban, cso-
dálja a lelki buzgóságát, amivel idejét 
tölti. Ilyenkor imádsággal, szenvedé-
sük elviselésével, felajánlásával segítik 
a híveket az üdvösség felé vezető úton. 
Nagy ereje van ennek és sok jót tudnak 
tenni. Ternyák Csaba érsek és a főegy-
házmegye papjai, hívei nevében is kö-
szöntötte a vasmisést, kívánta, ami időt 
Isten szánt neki, tudja fölhasználni arra, 
hogy segítsen mindenkit. Kérte a híve-
ket, imádkozzanak buzgón, a papi hi-
vatásokért is. Mint mondta, az otthon-
ban élő három kövesdi pap hetente ta-
lálkozik két órára, hogy előmozdítsák, 
legyenek bátor fiatalok, akik vállalják 
a papi, szerzetesi életet. Az egyháznak 
élni kell és fog is! A vasmisén a Szent 
László egyházközség papjain kívül 
részt vett Szántó József volt kistemp-
lomi plébános, Szabó József volt bél-
apátfalvi apát, valamint Kiss István és 
Pap József, a nyíregyházi otthonban 
élő mezőkövesdi papok is. 

Tóth Balázs
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A legemlékezetesebb 
előadásunk

A Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó 
Kör Egyesület (MASZK) 2019. július 
13-án gálaműsorral ünnepelte két év-
tizedes fennállását, melyről a Mező-
kövesdi Újság 2019. aug. 1-i száma 
részletesen beszámolt.

A MASZK Társulatának én az alapítás-
tól kezdve aktív tagja vagyok. Az ünnep-
ség után többen megkérdezték tőlem, 
hogy a 20 év során melyik volt számom-
ra a legemlékezetesebb előadás. Elme-
séltem, most pedig le is írom. Íme!

***
2005. szeptember 22-én hajnali 3 óra 

körül azt találtam mondani a Közösségi 
Ház „C” épületszárnyának udvari lépcső-
jén gubbasztó társaimnak (a többiek ek-
kor a színházteremben szorgalmasan ol-
vasták a színdarabokat), hogy „jobb, ha 
soha nem tudom meg, hogy ki volt az a pi-
hent agyú MASZK-os társunk, aki kitalálta, 
hogy a Magyar Dráma Napja alkalmából 
tartsunk egy 24 órás maratoni felolvasást, 
csak azért, hogy bekerüljünk a Guinnes 
Rekordok Könyvébe.”

Amikor ennek tervéről először hallot-
tam, nem lelkesedtem az ügyért, de a 
társaim többsége jó ötletnek találta, így 
hát én is szerepet vállaltam benne, mert 
erős volt bennem a csapatszellem.

Rendes körülmények között hajnali 3 
körül én már az igazak álmát szoktam 
aludni. Ezen az éjszakán - nem is tudom 
hány csésze kávé után - már alig tudtam 
nyitva tartani a szememet. Elkezdtem a 
Kultúrház udvarán futkározni mezítláb 
(körömcipőben bajos lett volna), hogy 
valahogyan kibírjam reggel 10 óráig. 
Csodák-csodája, volt egy éjszakai láto-
gatónk is, akiről azóta sem tudjuk, hogy 
ki lehetett.

Reggel 9 óra körül megjelent a városi 
képviselő-testület néhány tagja, vala-
mint a Szent László Gimnázium egy-két 

tanára, meg egy csapat nebuló, akiktől 
nagy tapsot kaptunk a kitartásért.

De nem ez volt a legemlékezetesebb 
produkciónk. Ezt csak azért említem 
meg, mert valami mégis ekkor kezdő-
dött el, ami végül a számomra legemlé-
kezetesebb előadáshoz vezetett.

A Magyar Dráma Napja alkalmá-
ból megrendezett 24 órás felolvasó 
maratonra kilenc magyar színművet vá-
lasztottunk ki. Ezek között volt a Csongor 
és Tünde is, Vörösmarty Mihály nagysze-
rű opusza. Még azon az éjszakán alapító-
rendezőnkkel, Budai Károllyal arról be-
szélgettünk, hogy bár nemigen övezte 
nagy érdeklődés a 24 órás produkción-
kat, de azért nem volt haszontalan, mert 
a már ismert színműveket felelevenítet-
tük, és újabbakkal is megismertettük a 
fiatalabb társainkat. Lehet, hogy ezek 
közül valamelyiket egyszer talán szín-
re is visszük. Károly megkérdezte tőlem, 
hogy én melyiket választanám. Azt vála-
szoltam, hogy hirtelen kettőre gondo-
lok. Az egyik a Fatornyok, mert az tech-
nikailag könnyen kivitelezhető, és a sze-
replőgárdánk is megvan hozzá. „Na, azt 
felejtsd el, mert rázós a tartalma. Melyik a 
másik?” - kérdezte. Erre én megkérdez-
tem tőle: „Te melyiket választanád?” Erre 
Ő: „Tudod mit, mondjuk ki egyszerre.”  Ki-
mondtuk egybehangzóan: „a Csongor és 
Tünde!” Abban is egyetértettünk, hogy 
ez valószínűleg csak vágyálom marad, 
mert technikailag bonyolult kivitelezni, 
ugyanis ötször kellene átrendezni a szín-
padot, amit nekünk kellene megcsinál-
ni, mert nincs hozzá technikai személy-
zetünk. A felvonások közötti szünetben 
a színészeknek pihenni kellene és erőt 
gyűjteni a következő felvonáshoz. Ezen 
kívül egy-két karakterszerephez nincs al-
kalmas emberünk a társulatunkban. Ek-
kor el is vetettük ezt az elképzelést. Egy 

időre el is felejtkeztünk a Csongor és 
Tündéről, mert mozgalmas időszakunk 
volt, több produkción is dolgoztunk.

Aztán Károlynak közbejött valami 
munkahelyi, vagy családi elfoglaltsága, 
és bejelentette, hogy most egy időre „ ki-
vonja magát a forgalomból”. Azt is mond-
ta, hogy nem szeretné, ha a távollétében 
szétszéledne a Társulatunk. Nyugod-
tan jöjjünk össze az ő távollétében is, 
és törjük azon a fejünket, hogy mit sze-
retnénk csinálni. A MASZK legfiatalabb 
tagjai kaptak az alkalmon, és kitalálták, 
hogy megrendezik Molnár Ferenc, Játék 
a kastélyban című komédiáját. Megren-
dezték, nem is akárhogyan. Le a kalap-
pal előttük.

Telt-múlt az idő. Olykor-olykor felme-
rült bennünk, hogy de jó is lenne a Cson-
gor és Tündét színre vinni. Ám újra és 
újra elvetettük. Aztán 2009-ben, a nyá-
ri szünet előtt Károly behozott az össze-
jövetelünkre néhány forgatókönyvet, és 
feltette a kérdést: „Ti melyikben szeretné-
tek játszani?” Soha nem fogom elfelejte-
ni, hogy mikor megszületett a döntés, 
a társulat két nagy öregje, én és Károly 
csak néztünk egymásra. Meg sem tud-
tunk szólalni a meghatottságtól, csak 
egymás szemében vizsgálgattuk azt a 
furcsa csillogást, amit az elfojtott öröm-
könnyek okoztak. Fiataljaink a Csongor 
és Tündét választották! Nota bene! A mai 
fiatalok, a mai világban nem a könnyed 
vígjátékot, nem is a kommersz vásári ko-
médiát választották, hanem Vörösmarty 
rendkívül komoly és nehéz verses szín-
padi játékát. Mindketten arra gondol-
tunk, hogy ha már a mai fiatalok is meg-
csömörlöttek attól, hogy olyan darabra 
pazarolják az idejüket és a tehetségüket, 
amelyiknek a belső tartalmi fogyatékos-
ságait külsőségekkel, drága díszletekkel 
és jelmezekkel kell elleplezni, akkor még 
nincs veszve minden. 

Elkezdtük tehát a Csongor és Tün-
de olvasópróbáit. A szereposztás ekkor 
még nem alakult ki igazán, nem is volt 
meg minden szerepre a megfelelő szí-
nész. Nagyon-nagyon sokáig tartottak 
az olvasópróbák, viszont nagyon-na-
gyon élveztük minden pillanatát. Ezúttal 
nem volt baj a próbafegyelemmel, nem 
volt sértődés a szereposztás miatt, nem 
volt veszekedés. Nagyon együtt volt a 
csapat. Arról csak Károly és én beszél-
gettünk, hogy a technikai kivitelezéshez 
forgószínpadra lenne szükségünk, az vi-
szont nekünk nincs. Ám most már nincs 
visszaút, a fiataloknak nem okozhatunk  
csalódást. 

(Folytatás a 34. oldalon)
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Majd csak kitalálunk valami megol-
dást. Egyszerűsítettünk, ahogy tudtunk. 
Kénytelenek voltunk kihúzni a szöveg-
könyvből részleteket, mert nem volt más 
választásunk. Ekkor még mindig nem 
volt emberünk Balga szerepére sem. 
Néha egy kicsit lelombozódtunk az előt-
tünk álló nehézségek, a még megoldat-
lan feladatok kivitelezésének ötlethiá-
nya miatt. Tartottunk is egy kis szünetet.

Ősz kezdetén, amikor újra összejöt-
tünk, a Kultúrház előtt ácsorogva vár-
tuk a még hiányzó társaink megérke-
zését. Arra lettem figyelmes, hogy Kár-
oly a jobb kezének hüvelyk és muta-
tóujjával birizgálja a szakállát, és me-
reven figyel egy pontra. Én is odanéz-
tem, és kétségkívül megállapítottam, 
hogy a Berecz Zsuzsika mellett álló is-
meretlen fiatalembert szuggerálja. Ol-
dalba böktem a rendezőnket és meg-
kérdeztem: „Te is arra gondolsz, amire 
én?” Mire ő: „Arra! Megvan Balga!” Oda-
intette hozzánk Berecz Zsuzsikát, meg-
kérdezte, hogy ki az a fiú? Azt válaszolta, 
hogy Jacsó Tamásnak hívják és az ő ba-
rátja. Kérte, hogy hívja ide. Tamás Oda-
jött hozzánk. Köszönt, bemutatkoztunk 
egymásnak. Nagyon szimpatikus volt. 
Károly elkezdte kapacitálni, hogy lenne 
egy szerep a számára. Tiltakozott, hogy 
még soha nem játszott, így nem, meg 
úgy nem, ő aztán soha… Károly beve-
tett apait-anyait, de hasztalanul. Végül 
azt találta mondani, hogy legyen egy kí-
vánsága, teljesíti, csak vállalja el a sze-
repet. Tamás nevetve válaszolta, hogy 
most éppen farkaséhes, szívesen enne 
egy túrós rétest. Bizonyára azt gondol-
ta, hogy senki nem tudja hirtelen elő-
varázsolni a kedvenc sütijét. Ámde na-
gyot tévedett! Károly pénz után kutatott 
a zsebében, előhalászott egy ezrest, és 
megkérte a hozzá legközelebb álló tár-
sunkat, hogy a föld alól is kerítsen leg-
alább két túrós rétest. Néhány perc múl-
tán meg is érkezett a sütikkel. Jót derül-
tünk a dolgon. Balgát tehát két szelet ré-
tesért „vettük meg”. Nem is bántuk meg. 
Telitalálat volt! Még rajta volt a kezdők 
hímpora, még nem volt elrontva.

Lassacskán kitaláltuk a díszletet, a 
kosztümöket, a zenei betéteket, min-
dent, ami még hiányzott az előadáshoz. 
Rendezőnk rám testálta a színlap meg-
írását, amit örömmel vállaltam.

Én Mirígy szerepét kaptam, csak az 
volt a kifogás, hogy a hangom kislányos. 
Sebaj! Ezen tudok változtatni. Az alap-

hangszínemet mélyebbre és rekedtessé 
változtattam, egyszóval boszorkányos-
ra vettem a figurát. Ennek az lett a kö-
vetkezménye, hogy a premier után egy 
hétig meg sem tudtam nyikkanni, any-
nyira tropára mentek a hangszálaim. Az 
is emlékezetes volt, hogy Dobóné Erzsi-
ke olyan frizurát csinált nekem, de olyat, 
hogy egy hétig sapkában jártam, mert 
nem tudtam kibogozni a tupírt a hajam-
ból. Még csombókot is kötött a hajtin-
cseim végére, amiktől csak olló segítsé-
gével tudtam megszabadulni.

Egyszóval a Csongor és Tünde min-
den pillanata, de az egész megelőző 
időszak is, amiről fentebb írtam, emlé-
kezetes volt. A bemutató előadás 2010. 
február 27-én volt, közel 5 évvel azt kö-
vetően, hogy azon a bizonyos maratoni 
éjszakán elkezdtünk dédelgetni egy ak-
kor még számunkra megvalósíthatat-
lannak tűnő álmot. A publikum nagyon 
jól fogadta. Március 20-án újra előad-
tuk. Októberben Budapesten, a „Belgák 
Fesztiválján” bronz fokozatra minősítet-
tek bennünket. Külön dicséretet kap-
tunk a hibátlan szövegtudásért. A zsűri 
elnöke azt mondta, hogy ez még a profi 
színészektől is szép teljesítmény lenne. 
Ezen a megmérettetésen nem volt köny-
nyű dolgunk, mert nem tudtuk előre, 
hogy színpad és közönség nélkül, egy 
pici helyiségben lesz az előadás. A zsű-
ri tőlünk 2 méterre trónolt, az arcunk-
ba bámultak, alaposan szemügyre vet-
ték a mimikai játékunkat is. Kifogásolták 
a stíluskeveredést a rendezésben, vala-
mint azt is, hogy a zenei betétek túlsá-
gosan nemzetközi összképet mutattak. 
Én erre azzal vágtam vissza, hogy a mű 
tárgya is túlnyúlik az országhatárokon. 
Azt azonban megértették, hogy Weiner 
Leo kísérőzenéjét azért vetettük el, mert 
nem volt pénzünk a szerzői jogdíj kifize-
tésére.

  Egy amatőr színtársulat számára ez 
valóban nagy kihívás volt, és nagy fel-
adat. Ámde megfogalmazódott ben-
nem, hogy ha a jövőben valaha még 
egyszer színre vinnénk a Csongor és 
Tündét, én csakis az Éjkirálynő szerepét 
vállalnám el. Isten mentsen meg még 
egyszer a Dobóné Erzsike kreativitásá-
tól.

Jut eszembe: A világhírű hegedű-
művész, Yehudi Menuhin egy alkalom-
mal azt mondta: „az amatőr művészek 
és a profik között csak annyi a különbség, 
hogy az amatőrök mindig a művészetről 
beszélnek, a profik meg mindig a pénzről.”      

K. Dudás Mária

(Folytatás a 33. oldalról) A természetért,  
és a környezeti 

kultúráért
Hosszú hónapok és évek alatt sem ala-

kul jól, sőt romlik az emberi környezet; 
növények, állatok eltűnnek a biológiai 
térképről, és van, amik képződnek, hul-
ladékhegyek, műanyaggal szennyezett 
vizek és szántóföldek, elfogyó ózon.

Ennek megtapasztalása már egysze-
rű embereknél is egyértelmű, ezért ké-
résünkre a Mezőkövesdi Önkormány-
zat 2 képviselője, Csiger Lajos és Takács 
József, a Testület elé vitte a tarthatat-
lan környezetvédelmi helyzetet - köszö-
net Nekik. Itt születtek rég meghozott 
új döntések Mezőkövesd belterületeire, 
amelyek nem működtek eddig sem, és 
ma sem működnek.

A Tisztaság Munkacsoport ahogy ta-
pasztaljuk, nem funkcionál.

Mert már kevés a szócséplés, tettek 
kellenének! Ki kell nyílni ajtóknak, ame-
lyek zárják a döntéshozók felelősségét.

A Bükkaljai Természet-, és Környe-
zetvédők az önkormányzati választás-
ra megállapodást ajánlanak pártállástól 
függetlenül minden jelölt részére (kép-
viselőjelöltek, polgármesterjelöltek) Me-
zőkövesd járás területén lévő települé-
seken!

Ennek eredményét, hogy ki tartja fon-
tosnak ezt a kritikus problémát, meg-
jelentetjük a választás előtt hirdetőúj-
ságban a támogató nyilatkozatunkkal 
együtt.

Megjegyezni kívánjuk, hogy a közös-
ségi oldalunkat a hírek tekintetében kö-
zel háromezren, a szervezett programo-
kat pedig tizenháromezren látogatták a 
járás területéről.
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Sebe Imre
A Bükkaljai Természet-, és Környezetvédők

meGÁllAPODÁS
,amely létrejött a Bükkaljai Természet-, és Környezetvé-

dők (továbbiakban B.T.K.), valamint ………………. név 
…………………. település polgármesterjelölt/képviselőjelölt 
között.

A megállapodás célja, hogy a jelölt településén képviseli az 
alábbi környezetvédelmi feladatokat a B.T.K. pedig támogatja a 
jelölt megválasztását.

A képviselőjelölt/polgármesterjelölt vállalja a megválasztása 
esetén a 2019-2023 években lévő választási ciklusban a követ-
kezőket:

1. Képviseli, hogy a természet-, és környezetvédelem a legfon-
tosabb önkormányzati feladatok között kell, hogy legyen. Ennek 
törvényi biztosításában elvárja a Jegyző szakszerű, folyamatos 
és törvényes tevékenységét.

2. Minden településén képviseli, hogy minden fejlesztési, fel-
újítási munkák meghirdetése előtt, és vállalkozási telephely en-
gedély kiadásánál hatástanulmány elvégzése után a környezet-
védelmi feltételeket meg kell teremteni.

- Ezt közzéteszi -
3. Az általa képviselt térségben évente ellenőrizteti a vizek (pa-

takok, folyók, tározók) kémiai és bakteriológiai állapotát, szenny-
víztisztítók vízkibocsátásának összetételét.

- Ezt közzéteszi -
4. A képviselt térségben támogatja és kezdeményezi a levegő-

szennyezés folyamatos mérését, a téli fűtési idényben a veszé-
lyes fűtőanyag használatát a törvényes úton felderítteti.

- Ezt közzéteszi -
5. A képviselt térségben folyamatosan ellenőrizteti az illegá-

lis hulladéklerakókat, a környezetre veszélyes anyagok feltalálá-
sa esetén személyesen jár el a törvény szigorával.

6. A képviselt területen támogatja és létrejöttében segíti hul-
ladékudvar és építési törmelék lerakó megvalósítását az első 
költségvetés jóváhagyása utáni évben. Ha ez a költségvetésben 
nem szerepel, a költségvetést nem hagyja jóvá.

7. A képviselt térségében a természeti értékek állapotáról (vé-
dett állatok, növények) felmérést végeztet, és ennek veszélyez-
tetése esetén azonnal intézkedéseket támogat. Támogatja a ter-
mészet eredeti állapotának megőrzését, és törekszik minél na-
gyobb zöldövezetek kialakítására a járásban.

8. A két fél tartja a szakmai kapcsolatot, igény szerint egymás-
nak feltételek nélkül segítséget nyújt, és a fenti időszakban éven-
te egymásnak tájékoztatást ad a környezetvédelmi helyzetről.

A két fél tudomásul veszi, hogy a Bükkaljai Természet-, és Kör-
nyezetvédők nem politikai szereplők, és semmilyen pártügyben 
nem kívánnak részt venni.

Mezőkövesd, 2019. szeptember 01.
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Nincs a magyar nyelvben még egy 
olyan gyakran, nyugodtan mond-
hatom közhelyszerűen visszatérő 
kérdés, szófordulat, mint a „hogy 
vagy?” illetve ennek magázó „hogy 
van?” változata. A mindennapi em-
beri dialógusok első kérdése a köszönést követően álta-
lában nem más, mint az  egymás hogyléte felőli kölcsö-
nös tudakozódás. kedves udvariasság, figyelmesség ez, 
s nem csupán nálunk, hanem más népek körében is el-
terjedt emberi gesztus, szokás.

Való tény, jólesik annak, akit hogyléte, sorsa alakulá-
sa felől firtatnak. Annak idején – apáink idejében – ezt 
az örömét az ember még egy szófordulattal – nevezete-
sen: köszönöm kérdésed… - ki is fejezte.

Alapvetően nekem nincs semmi gondom a napi húsz, 
harminc, ötven hozzám intézett „hogyvagyokkal”, szin-
te ösztönösen mondom rájuk a választ: köszönöm, jól 
vagyok; megvagyok; lassacskán; volt már jobb is; óh, ne 
is kérdezd! S akad még raktáron egy tucatnyi felelet. Az 
egyik mindig a nyelvemre jön, igazán nincs jelentősége 
melyiket választom, mert a válasz után elkezdünk egé-
szen másról beszélgetni.

Fiatal újságíró koromban volt nekem egy általam 
egyébként szeretett főszerkesztőm, aki amikor csak ta-
lálkoztunk a szerkesztőségi folyosón, kedélyesen hátba 
ütött, s mindig feltette a kérdést: Imre, hogy vagy? Ám, 
mire kimondtam azt a pici választ: kösz, főnök jól va-
gyok, ő már három méterrel odébb járt.

Tulajdonképpen ennyi nekem a bajom a hogy-
vagyokkal. maga a kérdésfeltevés csupán merő udva-
riasság. Így írják elő az emberi érintkezés szabályai. 
De tartalmi oldalról nem más, mint egy üres luftballon. 
Őszintén senkit nem érdekel az, hogy „hogy vagy, hogy 
megy a sorod”. Tudjuk ezt mi „megkérdezettek” nagyon 

jól, következésképp bele se kez-
dünk a mondandóba. Pedig olykor, 
de kikívánkozna belőlünk, s szeret-
nénk elmondani azt, hogyan is va-
gyunk. Olyankor jó volna megosz-
tani – verbális közléssel is – az örö-

meinket, a bánatainkat, a kudarcaikat.
Évekkel ezelőtt, ráadásul éveken át írtam könyveketa 

miskolci Szent Ferenc kórházról. benne – sok egyéb mel-
lett – orvosok, ápolók mesélték el, hogy bizonyos ese-
tekben nincs annál jobb, hatásosabb medicina, mint 
ülni a beteg ágya mellett, s hallgatni őket. Azt, amit me-
sélnek önmagukról, a családjukról, arról hogyan is ér-
zik, élik ezt a világot.

mára elveszítettük a meghallgatás képességét is! Pe-
dig az emberi szolidaritás, segítségnyújtás legalapve-
tőbb megnyilvánulása lenne ez. mi azonban elfelejtet-
tük, hogy milyen csodálatos képesség másokat meg-
hallgatni. A lelki katarzist ugyanis nemcsak az éli át, aki 
„kibeszéli magából” a bent feszülőket, hanem az is, aki 
érdeklődően befogadja azt. még akkor is, ha konkrétan 
segíteni – mondjuk egy baj orvoslásában – nem tud.

De nincs rá időnk, nincs hozzá kedvünk! S az a legszo-
morúbb az egészben, hogy akik utánunk jönnek, már 
meg sem tanulják ezt. ugyanis nincs számukra példa. Il-
letve a példa az, hogy légy önző, taposs, törtess, senki 
sem fontos, csak saját magad.

A „hogy vagyok” persze megmaradnak a jövőben is, 
hisz ez része a civilizációnak, s ki lenne civilizáltabb a 
XXI. század emberénél?

Én azért csak azt mondom ennek kapcsán, kedves Ol-
vasó: manapság nem kíváncsi rá senki, hogyan is vagy, 
legfeljebb néhányan úgy tesznek, mintha kíváncsiak 
lennének rá.

egyébiránt… köszönöm, jól vagyok.

Daruszögi H. Imre

Hogy vagy?

Fotó: Crumbs of TimeŐsz a Hoór völgyében


