Fecske Csaba

Pocsai Piroska

Alku nélkül...

Tél után
Kibújt a hóvirág,

Délibábom voltál egy magányos éjen.

a tavasz tejfoga.

Mint egykoron régen, szemed kacagott.

Lehet hogy nem volt tél,

Tündöklõ, kék színe egyezett az éggel,

és nem is lesz soha?

keringõztek ott fenn hulló csillagok.

Gólya kelepel és

Nem is, valójában a hold ragyogott.

egy kiskutya ugat,

Vénebb lett az idõ egy csipetnyi évvel,

hangos csivitelés

emlékezõ lelkem feldúlt, zaklatott,

itt az eresz alatt.

mégsem alkuszik meg veszteség hitével:

Kis szellõ gõgicsél

mesélteti bennem a pihenõ csendet.

a fûzes szélinél.

Pillát simít az éj, ideje lejár.

Nem holmi kósza hír:

Párnába simulón piheg a lélegzet,

nyílik a gólyahír.

Toronyiránt

Fridél Lajos rajza

álmodik, és holnap ismét idevár.

Czipott György:

Szénleöntõ
Élet…, olykor megtörténik
csúszva sikolybélelt szénleöntõn.
Kiszakadnak földszagvirágok,
Mama is, potyára ölt össze
borostyánujjal hasadást
hétrétõrzött vasárnapingen,
már sose sarjad hajnalos ünnep.
Farkasidõ meg sose varosulhat.
Minek, hát minek félretenni
semmirekellõ perselyfilléreket,
ha beroskad szív dongás fõhajója,
torokbaroppan orgonahang?
*
Megnyílnak fény alá
sebtébenpompázó virágok,
és olyan, de olyan keserédes
semmiségeket fecsegnek
ájulthideg éjfelekrõl.
Hegyekbõl földszagot görget
mindigszabadszombatos szél,
templom tornyában elakadt
háromnegyedet üt villanyos óra.
Csak megpállott háromnegyedet.
Sose tisztultzengõ egészet…
Perselyt is, valahányat
hiába borogatnám bele sárba,
hasztalan hengergetném színig
temetõföldbe…, éhvilágba.
Le szívfekete fény mögé.
Tátos leöntõbe...
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Lesz-e tavasz, lesz-e még nyár?

Mezey István rajza

„Jó
Jó fej ez az Atya...”
Beszélgetés Lipcsák János érseki tanácsossal, Bogács plébánosával
– Kedves Plébános úr!
Elõször is Isten hozta Bogácson!
Köszönöm, hogy fogadott és hogy
a „Kaptárkövek”c. kiadványunk részére interjút készíthetek Önnel, egy
„szent kávé” mellett.
Elsõdlegesen nem a hivatásáról –
mindinkább az Emberrõl – szeretnék
többet megtudni, persze tudom,
nem kerülhetõ meg a papi hivatása
sem, mert Ön Isten szolgája.
Azt is tudom, hogy a Felvidékrõl
származik, s ha jól emlékszem
Királyhelmecen született. Mesélne
nekünk a gyermekkoráról, a szülõi
házról? Milyen volt a gyerekkora?
– Igen, valóban Királyhelmecen születtem, de csak azért, mert ott volt a
legközelebbi kórház. Az igazi szülõfalum Nagyszelmenc. Egy õsi tiszta magyar falu, magyarságtudattal és magyar
nyelvvel. A kassai kerülethez tartozik,
közel hatszáz fõnyi lakosával. Sajnos,
a történelem vihara miatt igen ismertté
vált a világban. Úgy is emlegetik, mint
„Kisberlin”. Errõl hadd beszéljek egy kicsit többet, mert igen jelentõs mértékben meghatározta a késõbbi életemet.
A kettészakadás ténye nagyon jelentõs nyomot hagyott családomon, de késõbb az én életemben is. Több generációs katolikus családban nõttem fel,
ahol mindenkinek és mindennek meg
volt a maga feladata, szerepe és helye. Mindez a feladatvégzés nagy szeretetben, egymás iránti odafigyeléssel,
törõdéssel történt. Érdeklõdõ gyerek
voltam, s korán megértettem, hogy a
történelem mennyire rányomta bélyegét a környezetemre. Nem volt könnyû
dolog a szelmencieknek – különösen
lelkileg – megélni, feldolgozni és elfogadni azt a tényt, hogy egy emberöltõ
alatt, több ország állapolgárai is voltak. Anélkül, hogy elhagyták volna a
falu határát! Persze, ez arra azért jó
volt, hogy erõsödjön bennünk a nemzettudatunk, a magyar nyelv szeretete, valamint az Istenbe vetett hitünk.
1946-tól 2005. december 23-ig tartott
az az áldatlan állapot, hogy az elszakított területen élõ rokonokkal, barátokkal nem volt módunk kapcsolatot felvenni. Ma már legalább gyalogos ha-

Bogácson itthon vagyok! – vallja Lipcsák János
tárátkelõhely mûködik ott és ez megkönnyíti a kapcsolatok ápolását.
Nagyszelmencen az új katolikus templomot 2006 májusában szentelték fel,
ugyanis a régi az ukrán oldalra került
át. Mindezek ellenére elmondhatom,
hogy igazi, szép gyerekkorom volt.
Gyerekként szabadnak és boldognak
éreztem magam.

– Mi az, amit otthonról kapott nevelésben, lelkiségben, emberi tartásban? Mi az, amit példaértékként
visz tovább?
– Amit egy gyermek az elsõ 8-10 évében megtapasztal az életrõl, szeretetrõl, a világról, azt fogja késõbb mértékként, értékrendként célul kitüzni
maga elé a késõbbi saját életére. Szüleim, nagyszüleim példaként szolgáltak, szolgálnak mind a mai napig. Becsület, tisztesség, kitartás, rend, fegyelem, felelõsségvállalás, jellemesség, vallásosság, hit. Ezek jellemezték, jellemzik a családom tagjait. Mindezekért hálát és köszönetet mondok
Nekik.

– Mikor jött el az a lélektani pillanat az Ön életében, amikor úgy döntött, hogy a teológiát, Isten szolgálatát válassza élethivatásául? Hogyan fogadta családja a döntését?
– Nem volt ilyen „egyetlen” pillanat.
Sorszerû volt, hogy pap leszek! A családom részérõl is természetesnek tartották a döntésemet. Amióta az eszemet tudom, pap akartam lenni, nem
pedig tûzoltó, vagy vadakat terelõ juhász. Egyszerûen, csak pap! Ministráltam, templomba jártam, a családommal Jézus Krisztus-hitben éltünk,
s ennek megfelelõn végeztük a mindennapok dolgait.
– Közel húsz évi szolgálat után
– tanulmányait is beleértem ebbe –,
hogyan érzi: azt kapta választott hívatásától, amit a döntése pillanatában remélt? Egyszóval, megtalálta
helyét, önmagát ezen a pályán?
– Igen, azt kaptam, amire vágytam,
amire Isten elhívott. Ma sem csinálnám másként.
(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)

Boldog vagyok, mert az Isten által
elrendelt utamat járom. Remélem, még
sokáig. Igen, azt remélem,hogy még
sokáig szolgálatára állhatok az Istennek, egyházamnak, és az embereknek!
– Hogyan látja a keresztény egyház, valamint a katolikus hit jövõjét
ebben a kaotikus világban? Ön már
az ifjabb korosztály képviselõje,
másszóval egy „újabb idõben” tanulta a hit tanait. Egy másik, kitágult és teljesen kinyílt világban nõtt
fel, s ez óhatatlanul is hat az emberre, különösen a lélekre. Ön már egy
más gondolkodású generáció tagja.
Hogyan látja Európa jövõjét?
– Óh, ez egy nagyon összetett kérdés! Persze az nem jelenti azt, hogy a
dolgok ne függnének ösze egymással.
Keresztény egyház és keresztény hit
örökké lesz, mert egyetemes.
Igen, valóban kihívásokkal találkozik
az ember nap, mint nap, de ha az alapértékeket nem adja föl, akkor ez karó
és útmutató az életben. Egyszóval, ez
az elhívatottság! Fogadd el a változásokat, de nem add fel az értékeidet!
Minden, mindig változik, állandó mozgásban van. Európa sokat kapott a hit,
a kultúra, a mûvelõdés és a tudomány
területén az elmúlt 2000 évben. Rajtunk múlik, hogyan tudjuk megõrizni
mindezt a késõbbi koroknak.
– Hogyan látja a fiatalság, a család, a házasság intézményének jövõjét, helyzetét? Kell-e aggódnunk?
– A házasság és a család intézménye szent dolog. A család, mint a társadalom legkisebb egysége, ha hitében,
morálisan és gazdaságilag nem stabil,
akkor az a társadalom nem életképes
hosszú távon, szétesik. Volt már erre
több példa a történelemben, az ókor
nagy birodalmaival, és a római birodalommal is ez történt. Akkor, a zürzavar
közepette született a reneszánsz, az
emberek újból a eredethez, a gyökerekhez fordultak vissza. A fiatalságnak
nem könnyû ma a helyzete, de nem
reménytelen. A ma embere olyan
kreativ lehet, amennyire és amire képes, de nem szabad ezt alázat nélkül
és önzõ módon, csak az ego alapján
csinálnia. Ez felelõsség! Aggódnunk
lehet emberileg, és ez érthetõ is. De
FÉLNI nem kell, erre ígéretet kaptunk
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az Úrtól.
- Hogyan lehet, lehetne
visszaállítani
az erkölcsi és
társadalmi
rendet, amely a
kollektív közhûlyí tésnek
esett és esik áldozatul nap,
mint
nap?
(Gondolok itt a
médiára, a
pénz hatalmára, az anyagi
javak mindenek fölé heSzolgálat közben
lyezésére) – vagyis a fogyasztói világ elvárásaival
– Igen ez valóban egy Egyházjogi
szemben. Akkor vagy ember, ha ez elõírás i.u 300-as évekbõl. Az akkori
és ezed van, és ennyi a pénzed és a pápa tette ezt kötelezõvé, de ez nem
hatalmad!? Ezzel szemben, amit Is- egészen új dolog. Már az ókorban is a
ten hírdet, az az alázat, a szeretet, a felkent papok az áldozati bemutatás
luxus nélküli élet, egyszóval az EM- elõtt – egy határozott idõre – tiltva volBERI lét. Megoldható ez párbeszéd- tak a testi kapcsolattól. Egyrész a „tiszdel, a civilizáció kultúrájával?
taság” miatt, másrészt, hogy a fõfel- Kell a párbeszéd, de sokkal fonto- adatukra tudjanak összpontosítani.
sabb az evangélium hírdetése, a hit,
Valóban vannak olyan keresztyén
a példa, a vallás, a vértanúk szerepe. felekezetek, ahol lelkészek és tiszteNem a civilizáció, hanem az ember, letesek végzik a szertartásokat, de õk
azonbelül is a „nyugati” ember válság- nem felkent áldozó papok. Van olyan
ban van!
tévhit, hogy azért nem nõsülhetnek a
Önzõvé vált és önhitté! Nincs alázat katolikus papok, hogy az egyházi vaés mérsékletesség.Istenként viselke- gyon ne aprózodjon el. Ez téves. Az
dik. „Mindent akarok és azonnal”, ez a egyházi vagyon nem örökölhetõ!
fogyasztói világ sajátossága. Ez is le
A házasság teljes ember kíván. Ezt
fog csengeni, s az ember a tárgyak látom az öcsém esetében is. Este a
dömpingjétõl megcsömörlik. Rá fog családé, a feleségé, de egy papnál nem
döbbeni, nincs más út, mint vissza a lehetséges. Állandó mozgásban va„tiszta forráshoz”, a gyökerekhez.
gyunk fizikailag is és kell az elmélyüMit tehet egy keresztény ember? - lés, a csend a hithez, annak hirdetéMegerõsödik hitében, gyakorolja azt és
séhez. Ez a pálya egy lemondással járó
úgy is él!
út, de nem áldozat! És hogy miként érint
férfiui valóságomban a testiség és a nõi
– Mi tanácsolna gyermekének, ha
nem. Hát ez ellen harcolok és küzdök.
apa volna?
De nem jelent problémát. A szép ne– Viselkedjen, éljen hitünk szerint!
künk is a szépet jelenti. S én a szépben az Isten teremtõ erejét látom!
– Egy kissé kényes kérdés, de azt
hiszem nem ismeretlen Ön elõtt.
- És most egy nagyon részrehajHogyan vélekedik a cölibátus kérdéló
kérdés: hogyan érzi Magát Bosérõl? Ugyanis nekünk egyszerû fölgácson?
Mit jelent Önnek Bogács,
di halandóknak ez nem egyértelmû:
az
hogy
parókiás
pap lett itt, mégVannak olyan keresztyén felekezetek
hozzá
nyakába
zúduló
sok-sok fel( református, evangélikus), ahol ez
adattal?
Féltjük
egy
kicsit.
megengedett. Nem lenne egysze- Elsõsorban azt jelenti, hogy itthon
rûbb házasságban élni a természet
vagyok.A
gyerekkoromban! Bogács
módja, rendje szerint? Ha jól tudom,
nagyon
hasonlit
Nagyszelmenchez.
akkor ez nem Isten-i elvárás, hanem
Sok
ismerõs
arcot,
„szelmencit” látok
Siricius pápa a 300-s évek végén teta
miséken.
Korábban
is ismertem Bote ezt kötelezõvé.

gácsot, Hanák atya kapcsán is, meg
azért is, mert közel van Mezõkövesdhez, ahol korábban káplánkodtam. Szeretem Bogácsot és azt érzem, hogy Bogács és népe is szeret engem.
Sokat éltem városokban. Ott a tömegnek nincs arca, itt már az is szenzáció, ha füvet nyírok, vagy a közértbe bemegyek.Van még egy dolog,
amiért Bogács a szívem csücske. Ezt
talán sokan nem is gondolják végig.
Szakrális hely! Együtt van minden, ami
az ÉLET. A templom és a temetõ! A
körforgás – az öröklét! A temetõ csak a
test, a templom a lélek. Tornyával a falu
fölött, mint egy felkiáltó jel, figyelmeztet. No, meg az a gyönyörû természeti
környezet, ami ezt a két dolgot körbeveszi, az egyszerüen lenyügöz. Hasonlit
Szelmencre. Nem vagyok képes szerepjátszásra, az vagyok, aki vagyok,
egy õszinte, közvetlen ember, habár ez
néha félreértésekre ad okot. Egyszóval
itthon vagyok. Köszönöm kérdését.

- Ha van, vagy ha több szabadideje lenne, mivel foglalkozna, – hobbiként – a legszívesebben?
– Autókkal és motorozással. Autózni autózok, mert hat faluban kell szolgálatot teljesíteni, és ez sem kilométerben, sem idõben nem kevés. De motorozni, „csak úgy” a motorozásért, azt
nagyon szeretem. Talán majd egyszer
erre is jut több idõm. Ezenkívül szeretem a zenét és a csendet. „Zene az
kell”! A zene és a csend hozzátartoznak az életemhez. És nem utolsósorban fontos nekem a jó baráti kapcsolatok ápolása.
Szeretek munkában élni. Ezt a tulajdonságot és kötelességet hazulról hoztam magammal. Például szeretek parókiákat és templomokat felújíttatni!
Pedig higgyék el, nem egyszerû dolog.
Rengeteg a bürokrácia!
Csengettek. Az Atya kiment, majd
egy kéményseprõvel érkezett vissza.
Az érkezõ kéményseprést akar és annak dijat beszedni. Az atya bizonygatta, a parókián nincs kéményhasználat,
ráadásul nem gazdasági szervezet és
nem vállakozás! – De ott vannak a
kályhák – vitatkozott a kéményseprõ.
– Viszont össze vannak törve, használhatatlanok, csak az esztétikai értékük miatt hagytam meg a felújításkor
–érvelt az Atya.
Mindketten a munkájukat végezték.
Végül majd egy ügyvéd kell, aki segít-

het feloldani a problémát. Mégse kelljen már az egyházközségnek „füstadót”
fizetni, nem létezõ füstért!

– Még egy utolsó kérdés, Atya! Mit
üzen zárógondolatként az olvasónak, a ma emberének?
– Néri Szent Fülöptõl származó mondás: „Legyetek jók, ha tudtok.” Ezt
üzenem én is, de a gondolatot kissé
átköltve: „legyetek jók, mert tudtok”!
Egyébként köszönöm a bogácsi híveknek, ha féltenek. De addig, amíg
engem mosolyogni látnak, nem kell félteniük. Majd akkor izguljanak, ha már
nem mosolygok.
„Boldogok azok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya”.
*
Eddig az interjú. Az Atyával történt
beszélgetésem után méginkább meggyõzõdésem, hogy nem véletlenül került Bogácsra. Ezzel, Valakinek odafent célja volt és van. Kellett már Bogácsra egy fiatalos lendület. Kellenek
az igehirdetései mellé a mindennapokból elõhalászott történetei, amelyek
még hitelessé teszik Õt, az Embert.
Fiatalos lelkülete, rajongása, mosolygása jó hatással van ránk, hívõkre. Az
Atya, amióta itt van, állandó mozgásban van, olyan, mint egy „perpetuum
mobile”. Az örökmozgás, a tenniakarás
embere.
*
A 2020. február 7-ei falugyûlésen,
ahol annak rendje s módja szerint, minden érdekelt megjelent, így János atya
is. Õ is kapott a jelenlévõ bogácsiaktól aktuális kérdéseket, elsõsorban a
parókiával és a templommal kapcsolatosan. Õ felállva, oldalrafordulva, és
természetesen mosolyogva beszélt a
jelenlévõkhöz. Érzékeltette, igen itt
fontos közügyekrõl van szó. Majd sûrû
elnézések közepette – a maga sajátos, humoros módján köszönt el, mert
akkor is újabb feladatok várták.
Ekkor egy férfihang megszólalt a hátam mögött: „Jó fej ez az Atya! Lehet,
hogy ezután még a templomba is el fogok járni!”
A felújított parókia egyébként nagyon
szép és izléses lett. Mise után érdemes oda is benézni, mert egy tenni akaró ember munkájának az eredményét
láthatják.

Drabon József:

A hó
ezüst zenéje
Hulló ezüstkristály hópehely
száll e tájra, változik a szín,
fehér ponyvaként borítja lepel
gyermekkorod régtûnt tájait,
amely múlt ködében vesztegel,
s fölöttem kitárja szárnyait.
Ablakodból nézted egykoron
hóval beszórt udvart, kerteket,
szép, körülölelõ dombokon
pihentetted fiatal szemedet,
emlékeid nem veszhetnek el,
de azokon, kivel osztozol?
Téli, álmodó fehér éjszakák,
szunnyadó falu, megállt az idõ,
mintha hallanám anyám szavát,
pedig tíz éve, hogy elment õ,
kezem fogja idõm pulzusát,
egyre gyorsul, nincsen pihenõ.
A fák között dudál, süvölt a szél,
régi kert helyét hiába nézed,
mert végtelenbe szürkült az egész,
eltörölték rohanó évek,
hogy jövendõdben mi jöhet még,
legyél mindig indulásra kész!

- Isten hozta közénk, János Atya!
Szõkéné Tóth Katalin

Gyász

Mezey István rajza
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„Mondom nektek,
mi mindig búcsúzunk…”
Elköszöntünk Laboda Kálmán mezõkövesdi költõtõl
2019. december 26-án, az egri kórházban elhunyt Laboda Kálmán költõ, könyvtáros, Mezõkövesd és DélBorsod közismert személyisége. Lapunk, a Kaptárkövek állandó munkatársától 2020. január 21-én vettünk
végsõ búcsút a mezõkövesdi temetõben. Az elhunytat
Hajdu Imre, a Kaptárkövek fõszerkesztõje búcsúztatta
a következõ szavakkal:
Tisztelt gyászolók: barátai, ismerõsei, tisztelõi az elhunytnak!
A temetési búcsúztatóknak – különösen akkor, amikor
csak egyetlen ember búcsúzik nyilvánosan az élõk sorából
eltávozótól –, van egy íratlan szabálya.
Nevezetesen, a búcsúzónak azzal kell kezdenie mondandóját, hogy tolmácsolja mindazok részvétét, együttérzését, fájdalmát az elhunyt felé, akik ismerték Õt és közel
álltak hozzá.
Konzervatív, hagyománytisztelõ és -õrzõ emberként, én
is így cselekszem.
*
Elhunyt testvérünktõl, barátunktól, kollégánktól, író- és
ivópajtásunktól Laboda Kálmántól – elsõként említve –, búcsúznak a mezõkövesdi Szent László Gimnázium (igaz
akkor éppen I. László Gimnáziumnak hívták), 1957-ben
végzett, D. Tóth Gyula által osztályfõnökölt IV.A osztálynak még élõ tanulói, egykori osztálytársai. E kollektívából
külön kiemelném a szûkebb létszámú Demizson Kör tagjait, akik Laboda Kálmánnal egyetemben úgy vélték, sõt
meggyõzõdéssel vallották, hogy ha a Bibliában oly gyakran kerül említésre a szõlõ és a belõle metamorfózison
átesõ ivólé, a bor, akkor biztosan nem cselekszenek
rosszat, – sõt ellenkezõleg! – jót követnek el azzal, ha
ideje korán ismerkednek meg az emberi elme és vér legjobb serkentõjével.
A Herkely Görgy és Boholy Zoltán nevével fémjelzett
osztály tagjain kívül búcsúzik tõle a „Szent Lászlósok” csapatából sok elõttük s még inkább utánuk végzett öregdiák
is, bárhol is élnek országban-világban.
A búcsúzók sorában Kálmán egykori munkahelyének, a
mezõkövesdi Városi Könyvtárnak vezetõi, dolgozói, volt
kollégái, kolléganõi következnek, akikkel évtizedeken át
dolgozott együtt, hintve a kultúra magvait Matyóföld népe
között, méghozzá nem is sikertelenül.
S búcsút vesznek tõle a Bükkaljai Természet- és Környezetvédõk, élükön Sebe Imrével, aki Herkely György
barátunk mellett a legtöbbet tett azért, hogy elhunyt testvérünk méltó módon találjon végsõ nyughelyet itt a mezõkövesdi temetõben.
Fõhajtással tisztelegnek a városvédõk, és az Irodalmi
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Kávéház Klub tagjai is, és számos, csak önmagát képviselõ kövesdi. Sokaságuk alkotja Mezõkövesd jobbik felét!
S nem utolsósorban búcsúznak tõle a város társtalanjai, akik napi klubdélutánjaikat hagyományosan a
Ganeszban, a Picurban és más hasonló profilú mûintézményekben tartják.
Kálmán! Ma és még jó ideig – miközben poharaikat szótlanul emelik – õk is rád gondolnak.
Sõt, a társtalanok kevés társukat sokkal inkább számon
tartják, megbecsülik még haláluk után is, mint a társas élet
melegét és biztonságát érzõk egy része.
És hát magunkat, az írástudókat, vagy magunkat annak
gondolókat sem akarom kifelejteni. A Matyóföld, a Mezõkövesdi Újság, a Matyó Tsz Híradója és a Kaptárkövek szerkesztõit, szerzõit, akik mint kollégánktól búcsúzunk tõle.
Tisztelt Gyászolók! Az itt és most jelenlévõk nagy száma is igazolja: sokan ismerték és szerették elhunyt testvérünket, Laboda Kálmánt.
Sokan jöttünk el végsõ búcsút venni tõle, s a sokadalom
a gyászban mindannyiunknak ad némi megnyugvást.
Ám én mégis úgy érzem, ez a búcsúzás nem a sokaság
kollektív búcsúja! Szeretném hinni, hogy ez a búcsú e sokaság mindenegyes tagjának, egyedének személyes, úgy
is mondhatnám, intim búcsúja Laboda Kálmántól.
Ugyanis az õszinte búcsú mindig két ember magánügye.
Fájdalmas, csendes, ugyanakkor felemelõ és méltóságos
emberi viszony.
Szóval, úgy érzem itt ezekben a percekben, hogy mindenki, aki itt jelen van, bensõ énjében felidézi egy Laboda
Kálmán nevû embertársához fûzõdõ viszonyát, s annak
megannyi emlékét. És ezekre gondolva mond köszönetet
Kálmán barátunknak, és persze a Teremtõnek is, aki úgy
rendezte el ezt a bonyolult világot, hogy módunkban állt
vele, Kálmánnal átélni, eltölteni életünk sok milliárdnyi epizódjából nem is keveset.
Engedjék meg, hogy én is így tegyek!
Jómagam bizony régen, 1975-ben találkoztam elõször
vele, akkor még mint a pályáját éppen elkezdõ újságíró. A
városi könyvtárban, a munkahelyén találkoztunk, ahol egykori fõnöke, Zádory Karcsi barátom mutatta be õt.
Onnantól kezdve egészen 2019. decemberéig kapcsolatunk élõ kapcsolat volt, nem túlzok, de havonta-kéthavonta mindig összefutottunk. Legtöbbször nem is véletlenszerûen.
Amikor s 70-es évek második felében, pontosabban 1977tõl kezdõdõen megjelenhetett Mezõkövesd, akkor legtöbb
embernek munkát adó üzemének, a Matyó Tsz-nek a lapja, a Matyó Tsz Híradója, amely rendszeres havi megjelenésével, ezres példányszámával a város egyedüli sajtóor-

gánumának számított, ennek a lapnak a szerkesztésére
az illetékesek, engem kértek fel. S én, dr. Soltész Zsolt
barátommal (õ volt a lap társszerkesztõje) az elsõ számtól
kezdve egy teljes évtizeden át, szinte minden számban
közöltünk egy-egy 4-6-8 soros verset, az általam akkor már
jól ismert Kálmán barátunktól.
Mezõkövesd népe tulajdonképpen a Tsz Híradóból tudta
meg, eszmélt rá, hogy az addig csak könyvtárosként ismert, örök vidám Laboda Kálmán, költõ is egyben.
Késõbb, a fõmunkahelyemen, az Észak-Magyarországban is több versét sikerült megjelentetnem, ráadásul nemcsak az övét, hanem a térségbõl még Cseh Karcsiét,
Pázmándy Laciét, a bükkábrányi Dudás Sanyiét, a
szentistváni Juhász Jóskáét, és a Cserépfaluba költözõ
Demjén Pistáét is. Hirtelen annyi költõ lett a térségben,
mint nyári esõ után erdõben a gomba.
Aztán emlékszem, jött egy idõszak, amikor Kálmán maga
alatt volt, nem írt több verset. El is árulta, nagyobb sikereket remélt e téren. Egyébként is – mondta afféle mentegetõzésként – engem most már az élet titkai és Isten foglalkoztatnak.
– Akkor se hagyd abba a versírást – bíztattam. – Írjál
istenes verseket, mint tette Ady is. Egyre több az egyházi gondozású újság, folyóirat, próbálkozz ott megjelenéshez jutni!
Hogy ennek a bíztatásnak a hatására-e, vagy a titok kutatás élményei nyomán, Kálmán késõbb számtalan filozofikus tartalmú, a vallást, a hitet érintõ költeménnyel jelentkezett, de ezeket Önök is rendszeresen olvashatták a
Mezõkövesdi Újságban, a Sziklaforrásban, vagy éppen a
Kaptárkövekben.
Tisztelt Gyászolók!
Annak idején Kosztolányi Dezsõ összegyûjtötte az általa
legszebbnek tartott tíz magyar szót. Láng, gyöngy, anya,
õsz, csók, vér, szív – többek között ezeket választotta ki.
A búcsú szavunk nem volt közte. S mások által késõbb
kiválasztott legszebb szavak közé sem választotta be ezt
a szót, soha senki.
Hogy miért nem? Azt hiszem érthetõ. A szavak hangzása, fonetikája mellett a szó tartalma, jelentése is perdöntõ
ilyen választásokkor.
A búcsú szóban – még akkor is, ha csupán másnapig
tartó elválásról van szó – érzünk valami fájdalmat, szomorúságot. Ha pedig a búcsú – mint itt is – a végsõ, az utolsó
e földi életben, kés és penge is lehet. Megsebezhet, sõt
ölhet is. Valaki találóan jegyezte meg: búcsúzni annyi, mint
egy kicsit meghalni.
Ilyenkor Reményik Sándor megborzongató sorait mormolom magamban. Sajnos, mostanság egyre többször, és
egyre gyakrabban.
„Mondom nektek, mi mindig búcsúzunk…
Az álmainktól, mik nem teljesültek,
A lángjainktól, mik lassan kihûltek,
A tûnõ tájtól, mit vonatról láttunk,
A kemény rögtõl, min megállt lábunk.”
Már egy hete – Kálmánra gondolva – egy híd jár az eszemben. Ez a híd Peruban egy függõhíd volt a 18. században.
Naponta gyalogosan száz meg száz ember haladt át rajta.
Ez a híd, amely Szent Lajos király hídja nevet viselte, 1714
nyarán váratlanul leszakadt, s az éppen rajta lévõk a mélybe zuhantak.

Egy amerikai
Fecske Csaba:
író, Thornton
Wilder regényt írt
a történetbõl
Laboda Kálmán
Szent Lajos kiemlékére
rály hídja címmel, s a regény
világhírû lett. Az
a földön most tél van és hideg
öt szereplõje,
szél fúj hull a hó
akik éppen zatéged kellemesebb hellyel
rándokúton volkínált a Mindenható
tak és éppen akkor, amikor a híd
mint Csontváry cédrusa
leszakadt, a hímagányos voltál
don tartózkodtak,
éltél s mint József Attila
a mélybe, a haés mások te is belehaltál
lálba zuhantak.
Az író a regényben az élet legnagyobb, legizgatóbb kérdését mondatja ki a szereplõivel: miért éppen én velem történik mindez?
S ezt a kérdést hányszor és hányszor tesszük fel mi
magunk is, amikor bennünket vagy közeli szerettünket,
barátunkat baj vagy kudarc éri. Például most is, itt, Kálmán
halálakor: miért most és miért õ?!
A kérdésre Wilder nem tudta a feleletet, csupán világgá
ordította a megválaszolhatatlan kérdést.
Van-e a kérdésre válasz? Pontosan nem tudom. Pontosabban azért egy választ csak találtam erre a kérdésre. Ez
pedig a Prédikátor Salamon könyvének harmadik részében
olvasható.
„Mindennek rendelt ideje van… Ideje van a születésnek,
ideje van a meghalásnak…”
Minden, minden rendelt idõ az ember életében! A Szent
Lajos király hídja egyszer mindenki alatt leszakad, s mindenki, minden test a mélybe hull.
De kit érdekel a test!? Ne a test érdekeljen bennünket! Mi
lesz a lélekkel, amikor ama Szent Lajos király hídja leszakad? A lélek is zuhan a megsemmisülésbe?
Nem, nem! A lélek sorsa egészen más! A lélek, amikor a
test zuhan a megsemmisítõ mélybe, elhagyja földi házát, a
testet.
S mint a madár, amikor kinyílik a kalitka ajtaja, kiröppen
és nem lefelé, hanem fölfelé száll. Magasra, messzire,
méghozzá nagy fényességgel, ami elkápráztatja és vakká
teszi a földi embert.
Ezért nem tudjuk pontosan a lélek további sorsát, csupán képzelgünk róla. Talán jobb, helyesebb úgy mondani:
hiszünk a lélek további sorsában. Például azt, hogy maga
a Teremtõ szólította el és rendelte magához.
Megjegyzem, Kálmán és az õ lelke egyedi módon távozott el. Úgy is mondhatnám: „labodásan”.
Kálmán tavaly decemberben nagyon lassan, vigyázva és
csendesen kezdett el búcsúzni. Ugyanúgy mint az, aki társaságban nem akar feltûnést kelteni a távozásával.
Halkan köhécselt, kezét szája elé emelte. Még felelt
a kérdésekre, udvariasan, de fél szemmel már az ajtót
kémlelte.
(Folytatás a 8. oldalon)
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gyai: barna kalapja, kerékpárja, nejlonszatyra, ballonkabátja, aminek zsebébõl – így tartja a fáma – már 1956-ban
Úgy akart elmenni, hogy ne zavarja búcsújával a háziröpcédulákat osztogatott. Ezek már életében ereklyévé
gazdát, s hogy a többi vendég ne vegye észre a hiányát.
váltak. Úgy értesültem, hogy Kiss Matyi barátunk már be
Nem akart ünneprontó lenni.
is jelentkezett a bicikliért, mint ereklyeként megõrzendõ
Karácsony másnapján történt mindez, amikor mindenki
tárgyért. Én is gondolkodom rajta, hogy a barna kalapjáért
a mellette ülõkre figyelt. Így távozott Kálmán, feltûnés
be kellene nyújtanom az igényemet.
nélkül, udvariasan, ahogyan az intelligenciával rendelkeLaboda Kálmán egy különleges, vidám személyisége volt
zõ urak mennek el Keleten.
Kövesdnek. Õ úgy tartozott hozzá e városhoz, kitörölheS mielõtt elment, az elõszobában egy papírcetlire írt még
tetlenül, mint a Kõkép, a Kavicsos, vagy az egykor volt
valamit, s letette az elõszoba tükör mellé. Én elhoztam
Lapátgyár.
ezt a cetlit, itt van valahol a zsebemben. Ez áll rajta:
S most, hogy elment úgy érzem maradt utána egy „Labo„Vigyázzatok a szívemre – itt hagyom nálatok! Kálmán.”
da Kálmánnyi ûr”.
Tisztelt Gyászolók!
Kálmán! A 81 év megsüvegelendõ emberi kor. De – telEl kell hogy mondjam, de azt hiszem mindenki, aki ishetetlen lennék? – még élhettél volna legalább tíz évet.
merte Õt, s most itt van a kövesdi temetõben az tudja,
Mert abban reménykedtem, hogy akkor, elõbb-utóbb Köhogy Kálmánról még a temetése apropóján sem lehet búvesd díszpolgárának vagy legalább is Pro Urbe-díjasának
bánatosan, magunkba roskadtan beszélni, tõle búcsúzni.
megválasztottak volna. Már csak a korod miatt is.
Õt az életderû, s ahogy koptatta az éveit, a rezignált bölEzt gondolja az optimista énem, igaz, a pesszimista
csesség jellemezte. Villon-szerû kópé volt, aki most is vamásik felem erre azonnal ráreplikáz: ahhoz csoda kellene,
lahol nagyon messze, egy felhõ sarkán üldögél, magában
hogy Dél-Borsodban valaki irodalmi munkásságáért kapjon
valami dalt dudorászik, s vásott kölyökként lábát lógatja.
ilyen elismerést!
Hallom a hangját, amit nekem mond: „Mindent hallok!
Valóban, erre még soha nem volt példa e tájon. De úgy
Aztán nehogy rosszat mondjál rólam!”
mondják a remény hal meg utoljára. Persze elõbb-utóbb a
– Dehogy mondok rosszat, Kálmán! Legfeljebb humororemény is meghal, végelgyengülésben.
sat, ironikusat, de tudom az ilyenfajta szöveget el tudod viAz egyik kövesdi tisztelõje a neten így búcsúzott el Kálselni, hisz a te stílusodat is ugyanez, ugyanígy jellemezte.
mántól: Isten veled, kövesdi költõfejedelem!
No, de figyelj, most aztán csak rólad beszélek!
Nem volt az! Ha még élne, maga tiltakozna leginkább e
Tisztelt Gyászolók!
titulus ellen.
Kálmán megvalósította azt, amire egy írogató ember –
Kálmán csak egy vidéki költõ címre vágyott. Csak egyha elég merész – vállalkozhat: saját, külön világot teremszerû költõi címre, mert az volt!
tett, külön nyelvjárással, éghajlattal, erkölccsel.
Olyan volt, mint egy fa, amely lombot tart az ég alatt.
Megalkotta a semmibõl az újat.
Azért vágyott a költõségre, mert Isten megérintette homloKálmán nem igazán avatott be senkit világa titkaiba.
kát s tudta az összefüggéseket, és hallotta azt a másik
Még minket sem, akik azt hittük ismertük Õt.
zenét, mely a tárgyakból, az állatok és a növények lelkébõl
Fütyült az olvasóra, a világra, úgy, mint a nagyok közül
és az emberek szívébõl áradt.
Krúdy Gyula.
Ezért akart költõ lenni, s ezért volt költõ, a mi költõnk!
Nos, ilyen tiszta szándékkal a mai világban nem lehet
*
sokra jutni. Csak egy szolgálati bérlakásig, aminek a bérEgyszer
egy
poharazgatás
közben (nem a bor volt a léleti díját sem tudta mindig kifizetni.
nyeges,
hanem
a
borozgatás)
a következõket mondta neEz minden, amit elérhetett.
kem
–
felismertem!
–
máraiasan:
Hagyatéka egy nejlonszatyornyi vers, és jellegzetes tár„ Néha megdöbbenek, milyen keveset dolgozom napjában. Tulajdonképpen még egy órát sem.
Olyankor gyorsan lefirkantom azt a néhány sort, amelybõl aztán vagy lesz vers,
Sorki Dala Andor
vagy nem.
Ha órabér szerint kapnám munkám tiszBúcsúszavak az örökkévalóságba Laboda Kálmán költõbarátomhoz…
teletdíját, felkopna az állam. Az emberek
nagy többsége – joggal– megveti az írót,
költõt. Mert mit lát? Azt, hogy lõdörgök a
kövesdi utcákon, bámészkodom a nagyTalán emlékké leszel, ár, mit fut,
templom elõtt; bemegyek egy kávét kuCsengõ, tiszta lesz, mint régi zsoltár:
vízen árnyék: pillanat varázsa,
nyerálni volt munkahelyemre, a könyvtárban, s közben megeszem a mokkacukor
rorátén a hívó harangszó,
végtelenben égi-földi árva.
készletük felét; komótosan tolom a bicikörökké leszel, és sosem voltál.
Léteztél? – csak Isten a tanúd.
limet a Ganesz ivó felé, néha kacarászok,
hol hangosabban, hol halkabban; ha látom
Pázmándy Lacit a fõutca másik oldalán,
Olyan, mint a hullám, az elfutó,
Emlék leszel, ki álmodni tud.
átkiáltok neki „Hogy s mint, Kolléga úr?”,
amikor partot ér, megszólal már,
Életed látomás, nincsen ára.
s bosszantására csak ott az utcán elszaEmlék leszel, szemfedõd a szó.
Orgonaszó hangzik szél szavára:
valok neki egy négysorosomat úgy, hogy
50 méteres körzetben megáll a forgalom.
zengõ ima, mennyhez nyit kaput.
S kérdezem tõle: tudsz te ilyet?
(Folytatás az 7. oldalról)

Emlékké leszel…
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Az emberek persze mást kérdeznek: Mit
csinál, mibõl él ez az ember? Kérdésük
jobbára megvetõ, vagy sajnálkozó. Biztosan egyesek még azt is hozzáteszik, hogy
nem vagyok egészen normális. Legalább
is, nem vagyok e világra való.
A megvetés ellen soha nem tiltakoztam.
Annyit viszont elszeretnék neked mondani, hogy én is megvetem az álmunkák többségét, amellyel az emberek jó része tölti
az idejét, sõt gyakran egész életét.
Az én szememben álmunka egy hivatalban ülni 8 órát mindennap s pénzt beszedni vagy ügyiratot intézni. Vagy például mondjuk a postán leveleket, borítékokat stemplizni. Álmunka, ráadásul nagyon unalmas. Hiába tiltakozik a postásA csípõs, januári hideg ellenére sok barátja, tisztelõje vett végsõ búcsút
kisasszony, hogy nem unalmas, mert a
Laboda Kálmántól
bélyegzõn, minden egyes nap, más a dátum. De én nem tisztelem ezt a munkát!”
Órákon át elnézte békés nyugalommal a suttogva elfolyó
Ilyen hosszú monológ után, Kálmán egy kicsit elfáradt, patak vizét és télen a cinkék csivitelését a madáretetõ könagyot kortyolt a 3 deci cirfandliból, amire természetesen rül, de majd felrobbant dühében, amikor elsõ verseskötetéén hívtam meg.
re, amit egy híres írónak is elküldött véleményeztetésre,
A nagy korty gyógyító ereje után így folytatta:
az nem válaszolt.
„Dolgozni nem lehet öncél. Dolgozni csak úgy érdemes,
Hitt az értelem felsõbbrendû erejében, ugyanakkor nem
hogy az ember alkot valamit. Egy pár cipõt például, de azt egyszer elõfordult, hogy egészen ostoba társaságokban,
mesterien, úgy ahogyan azt más nem tudja.
fecsegéssel töltötte el az idõt.
Vagy például ír egy költeményt, mesterien.
Ilyen összetett volt, mint vagyunk mi is legtöbben. Ember
Olyat – s abban a pillanatban a nejlonszatyrába nyúlt, és volt, egyszerre csodálnivaló és gyarló. Összességében: szea magával hurcolt irattárából gyorsan kihúzott egy lapot, s retnivaló.
már olvasta is.
Folytathatnám még, de tudom, búcsúbeszédekkel minVárta a sarkon a sorsa – így kezdõdött a vers, mert vers dig az élõ kínzatik.
volt azon a lapon, õ írta. S úgy végzõdött: s felszállt rá,
De annyit meg feltétlenül elmondok – elsõsorban neked,
mint egy biciklire.
Kálmán! – hogy mi, a barátaid, nem feledtük el azt, amire
Nem volt hosszú vers, amit találomra a szatyorból kirán- végül is vágytál, amirõl úgymond végrendelkeztél.
tott és nekem felolvasott. Csupán négy sorból állt. MondAzt kérted, hogy ha meghalsz és mi túlélünk téged, akkor
tam is Kálmánnak, szeretem a négysoros verseket. Nem a hamvaidat közvetlenül a temetõkapu mellé temessük el.
Szégyen, de mi, akik ilyen-olyan minõségben résztvettünk
fárasztják el az embert. (Nem úgy, mint az én mostani bea temetési szertartásod szervezésében, sajnos kicsit volszédem.)
tunk ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk ezen kívánságodat.
Aztán Kálmán visszatért az eredeti gondolatához.
Te azért kérted, hogy a temetõkapu mellé temessünk
„Szóval, a lényeg az alkotás! Az ember alkosson! Ha
közvetlenül,
mert mint mondtad, a feltámadáskor annyira
például orvos, gyógyítson mesterien, úgy ahogyan arra csak
nagy lesz a tumultus, és az emberek majd egymást taposképes, akinek Isten megsúgta a titkot.
Hálás vagyok a Jóistennek, hogy nem tudok dolgozni. sák, te pedig ebben nem akarsz résztvenni. Viszont a kapu
mellõl azonnal ki tudsz slisszolni innen a temetõbõl, minCsak alkotni tudok, vagy legalábbis, alkotni próbálok!”
A monológja végén én emeltem elõbb meg a poharat, s denkit megelõzve.
Mi, akik eme kérésedet nem tudtuk teljesíteni, most elõmondtam: Isten! Isten! Koccintottunk.
Nem tudom tudják-e, vagy látták-e: Kálmán mindig olyan álltunk egy áthidaló megoldással.
Kálmán! Ha eljõ a feltámadás, Te maradjál nyugodtam
méltósággal emelte ajkához a poharat, ahogyan Liszt Feott,
ahová ma eltemettünk. Ne menj semerre, a tömeg elõbbrenc zongorázott, vagy Hunyadi János kaszabolta a töröutóbb
eloszlik.
köt. Igen, úgy, méltósággal és szakszerûen.
Várj
meg minket, akik most itt vagyunk és tõled búcsúA most elmondott epizód is tartozéka Laboda Kálmán
zunk. Minket bárhol is ér a feltámadás, mi valamennyien
teljes portréjának.
Laboda Kálmán barátunk tulajdonképpen Ég és Föld kö- idejövünk. És amikor a feltámadt mámoros tömeg eloszlik,
zött élt. Nekem úgy tûnt, néha már lebegve. Volt benne akkor mi is, így együtt elindulunk. Hogy hová, merre, azt
valami halhatatlan, már-már égies. Persze azt is tudom, majd akkor döntjük el. Lehet, hogy Zsóry meccsre megyünk,
hogy imádta a csirkepaprikást nokedlivel, kanállal fogyaszt- lehet hogy Ganeszba, egy jóféle seprõpálinkára, amilyet
va. Egyszer Zádory Karcsi barátjával Vattán egy tyúkólba is Krúdy is nagyon szeretett.
De azt hiszem, elõször a Szent László templomba mebementek öltönyösen, hogy megfogják az ebédhez valót.
gyünk,
köszönetet mondani a Jóistennek!
Tudom, Kálmán lelkében elfért a Távol-Kelet összes bölKálmán,
addig is, Isten veled! Hiányzol! De mi nem felecsessége, de néha elõjött belõle a bolondéria, s a kövesdi
dünk!
fõutcán odakiáltotta egy csinos nõnek, aki a kutyáját sétálVigyázunk a szívedre!
tatta: de szeretnék drága a kutyája lenni.
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In memoriam Kruzsely Károly
(1939-2020)
Ismét eltávozott közülünk egy olyan
ember, aki a kultúra, ezen belül fõleg a matyó kultúra elkötelezett, lelkes híve volt.
81 évet élt, munkásságának maradandó
értéke, hogy újjászervezte és fellendített a
járás községeiben és Mezõkövesden a kulturális életet.
Már csak emlékmorzsáim vannak vele kapcsolatban, ezeket idézem fel most.
1963 õszén találkoztam vele elõször. Befejezés elõtt állt a járási kultúrház építése,
oda kerestünk igazgatót. Kruzsely írásban
jelentkezett az állásra, s meghívtuk egy személyes találkozóra. (Ekkor a járási tanács
elnökhelyettese voltam, hozzám tartoztak a kulturális
ügyek is.)
Meghívásunkra megjelent az irodámban egy vékony fiatalember, rendõrtiszti egyenruhában. Mint kiderült, ekkor a
Borsod megyei Rendõr-fõkapitányságon dolgozott kultúros
tisztként. Õ volt Kruzsely Károly.
A mûvelõdési osztály vezetõjével beszélgettünk vele terveirõl. Kedvezõ benyomásunk lett róla, jónak tartottuk az
elképzeléseit, ezért javasoltuk a kultúrház igazgatójának.
Javaslatunk alapján a járási tanács végrehajtó bizottsága
õt nevezte ki az új intézmény élére 1964-ben.
A korábbi döntéseknek megfelelõen az új épületben kapott helyet az egyébként önálló két intézmény, a járási
könyvtár és a Matyó Múzeum is. Vagyis Kruzselynek mindhárom szervezet megfelelõ mûködési feltételeit biztosítania kellett. Sikeresen oldotta meg a feladatot, ami nemcsak abból állt, hogy a fûtés és a világítás rendben legyen,
hanem szinte azonnal megtette az elsõ lépéseket a három
intézmény együttmûködésére, egymás rendezvényeiben
való közremûködésre.
Hamar felismerte, hogy az addig többé-kevésbé esetlegesen mûködõ Matyó Együttest támogatni, fejleszteni kell.
Ehhez gyakran kérte, néha kiharcolta a községi és a járási
vezetõk támogatását. Az együttes számára saját helyiséget biztosított a házban a próbákhoz, a fellépéseik lehetõségeit szervezte és támogatta. Maximálisan segítette az
együttes szakmai vezetését abban, hogy a tagok minél felkészültebbek legyenek. Neki is nagy szerepe van abban,
hogy kezdetben megyénkben, majd késõbb országosan is
fokozatosan ismertté vált az együttes. Mûvészi teljesítménye egyre magasabb színvonalú lett, s ma már megszámlálhatatlan díjjal, kitüntetéssel büszkélkedhet.
Elég hamar kialakult az a rend, hogy ünnepség, megemlékezés nem múlhatott el a községben majd a városban az
együttes szereplése nélkül. Természetes lett, hogy külföldi vendégek fogadásakor és a testvérvárosi kapcsolatokban állandó fellépõk lettek, utaztatásukról, a tánchoz szükséges zenei kíséretrõl, a ruhák és egyéb kellékek szállítá10

sáról a kultúrház (vagyis Kruzsely) gondoskodott. Az is természetes lett, hogy belföldi
szerepléseikre gyakran, külföldi fellépéseikre mindig elkísérte az együttest. Õ volt a küldöttség vezetõje, de gyakran öltözött „matyóba” is, és így szerepelt a táncot kísérõ énekkar tagjaként.
Kruzsely kezdeményezõje volt annak is,
hogy a három matyó község (Szentistván,
Tard, Mezõkövesd) néptánc csoportjai között
legyen együttmûködés. Így jöttek létre a közös fellépések, a minõsítõ versenyek és helyi vetélkedõkön való fellépések. A lelkesedést látva mindhárom településen sikerült
megoldani az együttesek számára az utánpótlást is: gyermekcsoportok, kezdõ és haladó csoportok alakultak.
Jelentõsek az érdemei a már-már halódó fúvószenekar
életre keltésében. Személyesen is segített toborozni -fõleg
az iskolás- fiatalok körében a zenekar tagjait, összekapcsolva a tánckar tagjainak toborzásával. Helyet biztosított
a kultúrházban a zenekar próbáinak, segített felszereléseik pótlásában, hiszen hamarosan a ház lett a zenekar kizárólagos gazdája. (Korábban a községi tanács zenekara volt.)
Kruzsely közremûködése nélkül nem válhatott volna országos hírûvé a Kis Jankó Boriról elnevezett népmûvészeti kiállítás és pályázat. Ennek keretében ismerkedhettek
meg városunk lakosai az ország távoli vidékeinek népmûvészetével (Kalocsa, Buzsák, Karcag stb.), de gyakran
szerepeltek határon túli (Erdély, Felvidék) népmûvészek is
a pályázatokon és a kiállításokon.
Ismereteim szerint õ kezdeményezte, hogy kapjanak egy
helyiséget az idõsek is az új házban. Ahogy ez megvalósult, egymás után jött létre több nyugdíjas klub, amelyeknek tagjai vezetõt választottak, programokat terveztek és
valósítottak meg. Ezek ma is aktívak.
Szinte mûködése elsõ pillanatától szervezte a kiállító teremben országosan ismert és helyi képzõmûvészek tárlatát. Így váltak ismertekké helyi festõmûvészek (Takács,
Dala) alkotásai a város és a járás lakosai között, de helyet
adott a ház a fiatal és modern képzõmûvészeknek, fotókiállításoknak is.
A ház színházterme alkalmas volt ünnepségek megtartására, szólóénekesek és elõadók fellépésére, színházi
elõadások megtartására, különféle koncertek rendezésére. Ezt a lehetõséget Kruzsely és munkatársai jól kihasználták. Az alkalmi kabaré és „hakni elõadások” mellett többször is fellépett itt Koós János, Kovács Kati és más országosan is ismert mûvészek (pl. Madarász Katalin népdalénekes). Vagy nagysikerû estet tartott itt a Huszti Péter – Piros Ildikó házaspár is.
Többször is szerepelt a miskolci színház teljes darabok
bemutatásával, és törekedtek a „komoly zene” népszerûsí-

Búcsú Édesapámtól
Meghalt egy apai szív, mely értünk dobogott, pihen
két áldott kéz, mely értünk dolgozott.
Szerettél volna meg élni, lányod, fiad és unokáid boldogságát nézni.
Erõs nyomot hagytál mindenkiben, nemcsak feleségedben és gyermekeidben.
Nem az a fájdalom, amitõl könnyes lesz a szem,
hanem, amit egy életen át hordozunk majd csendesen.
Most az idõ már új lapot nyitott. S e szavakat, miket
a szánkba adott, megértek arra, hogy formát öntsenek.
Apu most elmondjuk neked: Erõs karó voltál az orkános szelekben, s mint egy örök vándormadár, visszaszállhattunk mindig a fészkedbe.
Néha elmondtuk, amit álmodtunk, hiszen álmainkat
is tõled kaptuk, mert azok úgy váltak valóra, mintha
abban is a te kezed volna. Most felnézünk és kinyitjuk
az eget még egy percre, s elmondjuk neked, hogy megnyugtassunk: itt vagy velünk a lelkünkbe zárva, s most
mi õrzünk, védünk, míg elszállnak ezek a hûtlen évek
felettünk. S mielõtt bezárulna az ég, még két szót szeretnénk felkiáltani, amit ritkán mondtunk neked: Apu
nagyon szeretünk – s most, hogy elengedünk – hiányozni fogsz nekünk. Nagyon.
Kruzsely Marianna
tésére (a debreceni színház elõadása: Puccini: Pillangókisasszony; hangszeres és szólóénekes elõadók stb.), és
a fiatalok által kedvelt zenekarokat és mûsorukat is rendszeresen meghívták (pl. Illés zenekar).
Kruzsely külön is figyelt arra, hogy legyenek színházi elõadások az ifjúság különbözõ rétegeinek. Így tartottak elõadásokat, mesemûsorokat az óvodásoknak, az alsó tagozatos iskolásoknak és természetesen a felsõ tagozatosoknak és középiskolásoknak is. Õsz elején mindig eljött hozzám is a gimnáziumba, ahol nagy vonalakban ismertette a
szezonra vonatkozó elképzeléseiket, s a tervezett színházi elõadásokkal kapcsolatban a véleményemet is kérte. Alkalmazkodott a gimnázium igényeihez is.
A színházi elõadások iránt növekvõ érdeklõdés hatására
felkutatta a régi mezõkövesdi amatõr színjátszás emlékeit, s a még élõ régi szereplõk (pl. Hortobágyi János, Varga
István stb.) segítségét is felhasználva felújította ezt a hagyományt. (Azóta már szinte profivá fejlõdtek a szereplõk!
Önálló színházi elõadásokat is tart a Színész Egyesület.)
Ha már a fiatalokról szóltam, itt említem meg, hogy szervezett számukra egy külön ifjúsági klubot, amelynek programjain az ifjúság lelkesen részt vett. (Ennek vezetõje a
Ház egyik munkatársa volt.)
Az idõsek és fiatalok támogatása mellett segítette a községben (majd a városban) mûködõ egyéb szervezetek
munkáját azzal, hogy helyet biztosított számukra rendezvényeik megtartásához. Így tudott hosszabb ideig itt mûködni pl. az öregdiákok köre, a városszépítõ egyesület is.
A rendezvények szervezésében és lebonyolításában sok
jó tapasztalatot szerzett Kruzsely, s ezeket igyekezett a
községi kultúrházaknak is átadni. Többször is elment a já-

rás településeire, hogy helyben is segítse a népmûvelõket,
akik szinte kizárólag pedagógusok voltak, s a tanítási feladataik teljesítése mellett vezették a kultúrházat, szervezték a helyi mûsorokat, a helyi ének- és tánccsoportok fellépéseit. (Emlékeim szerint csak Szentistvánon volt függetlenített vezetõ. Esetleg Mezõkeresztesen is?) A községi
rendezvények támogatásában, a népmûvelõk szakmai továbbképzésében jól együttmûködött a járási népmûvelési
felügyelõvel, Papp Endrével. Mindez együtt azt eredményezte, hogy a Járási Kultúrház (majd Mûvelõdési Központ
stb.) igazi módszertani központtá is vált.
Kruzselynek elévülhetetlen érdemei vannak a Matyóföld
címû folyóirat rendszeres megjelentetésében. Felelõs kiadója volt a periodikának, segítette a szerkesztõ bizottság
munkáját, szervezte a megjelenéshez szükséges anyagok
gyûjtését is. Ebben igen jól együttmûködött az alapító szerkesztõkkel, Dala Józseffel és Kiss Gyulával. Sokáig ez az
egy megjelenési lehetõség volt a településen és környékén
élõ alkotóknak, ezért különösen fontos hangsúlyozni, hogy
a folyóirat évente megjelent. (Az itt megjelenõ alkotók munkájának köszönhetõen jött létre késõbb a helyi alkotókat
tömörítõ egyesület, a ma is mûködõ MAME is.)
Ezek a leginkább élõ emlékeim Kruzselyrõl. S mindezt
azért írtam le, hogy lássuk, milyen aktív munka folyt vezetésével a mûvelõdés házában. Helyet adott idõseknek és
fiataloknak, amatõröknek és hivatásos mûvészeknek, felkarolta a fúvós zenekart és a Matyó Táncegyüttest. Amikor õt emlegetem név szerint, akkor természetesen azt is
beleértem, hogy mindezt az irányítása alatt álló kedves munkatársai támogatásával valósította meg.
Csendes, nyugodt, a mások véleményére is kíváncsi
vezetõt és magánéletében boldog családapát ismertem meg
benne. Figyelemmel kísérte leánya, Marica mûvészi sikereit, aki hangverseny zenekarokban, az Operaház zenekarában fejlesztette tudását, így vált belõle kiváló hegedûmûvész. Pályája Olaszországban teljesedett ki, ott telepedett
le, ott neveli két gyermekét.
Kruzselyt a rendszerváltáskor sok méltatlan támadás érte,
sõt igazgatói állásából is elbocsátották. Talán három év
múlva került vissza kedves munkahelyére, s új lendülettel
fogott munkához. A korábban kapott lelki sebek azonban
nehezen gyógyultak, ezért hamarosan nyugdíjaztatását
kérte.
Nyugdíjba vonulása után lényegében Budapestre költözött, ezért csak ritkán találkoztam vele, de azért tudom,
hogy betegeskedett, a szívével voltak gondjai. Ritka beszélgetéseinken errõl is volt szó, de legtöbbet és legszívesebben lánya sikereirõl és kedves unokáiról beszélt. Örömmel mesélt arról is, hogy többször meglátogatta õket Olaszországban, de gyakran találkoztak Budapesten is.
Sajnos, ezek a beszélgetések már most végleg megszûntek. Megdöbbenve hallottam a hírt a haláláról. Elbúcsúzni
nem tudtam Tõle, talán ez a visszaemlékezés segít megõrizni az emlékét, s némiképp helyettesíti az elmaradt búcsúzást.
A lakásunkon egy gyertyagyújtással köszönök el végérvényesen hajdani kedves munkatársamtól.
Nagy István
ny. gimnáziumi igazgató
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Február 7-én délután, sokan kísérték utolsó utjára
Répászky Zoltánt, az elismert pedagógust, helytörténészt, Mezõkövesd díszpolgárát és Városért kitüntetettjét. Dr. Török László plébános a docendo discimus, azaz
tanítva tanulni mottóval jellemezte Répászky Zoltánt,
akire a tanulva tanítás nagyon jellemzõ volt. Nagyon
sokat tanulhatott otthon, családjától, késõbb pedig sokakat tanított az életben, az iskolában, ismerõsi körben, a közéletben részt véve. És persze nagyon sokat
adott családjának, gyermekeinek, unokáinak is.
A közösség nevében Juhász Jánosné, a Szent László
Gimnázium igazgatója búcsúzott a városért sokat dolgozó pedagógustól. Arany Jánost idézte: Nem hal meg
az, ki milliókra költi Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi, Egy éltetõ eszmévé
fínomul, Mely fennmarad s nõttön nõ tiszta fénye.
Szerinte igaz ez Répászky Zoltánra is, aki nagyon sok
gyereknek adta át tudását. Mint mondta, 1949-ben, érettségi után lépett a pályára, 1954-ben kezdett tanítani
Szentistvánon, majd Cserépfalura került, ahol igazgató
is lett. 1963-tól a mezõkövesdi Petõfi Sándor Általános
Iskolában tanított, egészen 1993-ig. Nyugdíjas éveiben
is aktív maradt, túrákat vezetett, összegyûjtötte az iskolatörténeti múzeum anyagát, kutatta a gimnázium tör-

ténetét, segített a hozzá forduló diákoknak hely- és oktatástörténeti kérdésekben. Tagja, vezetõje volt az öregdiákoknak, bemutatta a város sikereit, emléket állított a
tanároknak. Sokat segített a gimnázium százéves fennállása alkalmából készült film elkészítéséhez, a Kõbe
zárt angyalok õrzi alakját. Kitartó munka, az emberek
tisztelete, derûs életszemlélet jellemezte. A gimnáziumi években vezetett naplójuk összegzésébõl idézve elmondta, az élet hatalom, amelyet ajándékba kaptunk,
ám életünknek nem urai, hanem szolgái vagyunk. Erre
kell megtanítani a fiatalokat is.
Tóth Balázs

„Docendo discimus”
Tanár Úrnak, köszönettel
Gyászoló Testvérek!
„Docendo discimus” – „Tanítva tanulunk”- mondja a latin bölcsesség, felismerve azt
a nagy igazságot, hogy az
élet, az univerzum, a tudományok titkait akkor értjük meg
igazán, akkor lesznek a sajátunkká, ha beszélünk róluk,
másoknak próbáljuk elmagyarázni, és közben mi magunk
is egyre mélyebb megértésre
jutunk.
Ez volt az életelve Répászky Zoltán tanár úrnak is: tanítva tanult, és tanulva egyre bölcsebben tanított. Elsõ iskolája a szülõi ház volt. Pedagógus édesapjának példája,
és az otthon megtanulandó alapértékek: az összetartozás,
becsület, hazaszeretett, hit, kitartás és állhatatosság. Bizonyára sok jó tanára is volt, akik nemcsak ismeretet, hanem a tanári hivatás vágyát is belé oltották. És tanulvatanítva lett mestere, bátorítója, példaképe sok-sok évfolyamnak, és születõ-bontakozó családjának, gyermekeinek
és unokáinak.
A szárnyalás mellett sokszor kellet megállnia, mérlegelnie és minõsítenie. S míg tanítványai teljesítményét értékelte, saját maga fölött mondott ítéletet: a kitûnõ jegy büszkeséggel töltötte el, a gyengébb osztályzat elbizonytalanította, de diákjai ragaszkodásából és tiszteletébõl megér12

tette, hogy nem a jeles osztályzatokért szeretik õt, hanem
a tanári munkáján átsugárzó emberségéért, mely a képességektõl függetlenül, a legtöbbet akarja adni minden nebulónak.
Most az utolsó vizsgára, a végsõ számadásra készül
Tanár úr, hogy a legfõbb Bíró elõtt adjon számot mûködésérõl. Szíve tele van hálával az élet ajándékaiért, és alázattal kér bocsánatot minden botlásáért. De, nem megy
egyedül az utolsó megmérettetésre! Elkísérte családja, barátai, pályatársai és sok-sok tanítványa, kik érvként állnak
mellette, és jelenlétükkel is jelesre minõsítik életútját. Adja
meg annak jutalmát a legfõbb Bíró, és adja meg a boldog
viszontlátást!
Dr. Török László
plébános

Fecske Csaba

Nem sírok
ez az idõ már nem az én idõm
tiltakozik szívem májam tüdõm
nem sírok lelkem verítékezik
mikor szememet elönti a könny

Holló József:

Az
a csütörtök éjszaka
Az este furcsa volt.Halk szavú. Más.
Túl voltak már a vacsorán, boron
S az olajfa illatú dombokon
- elindult az úton Júdás.
A sötéten borzongás hasgat át
Jézus már tudja...közel a holnap
amikor keresztet ácsolnak,
hogy felszegezzék az ember Fiát
ki most földre rogyva fohászkodott:
vedd el e keserû poharat Atyám,
de ne halld meg, mintha nem is mondanám
s legyen meg a Te akaratod!
Rossz arcú, sejtelmes csend alatt
léptek surrannak az éjszakába
a pillanat rászûkül önmagára
és a tanítványok alszanak.
Csütörtök éjszaka. Fáklyafény. Iszonyat.
Megcsókolhatsz Júdás: tartom az arcomat.

Angyal

Fridel Lajos rajza

Dr. Pázmándy László:

Köpönyegajtóra írt
üzenet...
(Az elhagyott ház versciklusból)
Árva köpönyeg,
Rajta a szöveg.
Örök bánatot,
Hordozó sorok.
Szívet facsaró,
Szelíd búcsúzó:

Szép volt a világ,
Mint egy szál virág.
Hozott holnapot,
Fénytõl ragyogott.
Partok szegletén,
Mindig volt remény.

Robot az élet

Mezey István rajza

Más lett a világ,
Eltört a virág.
Õszi vihar dúlt,
Szirma, sárba hullt.
Fogtam egy kezet,
Mit már nem lehet.
Nem volt már miért,
Itt maradni még!
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– Levele jött... – az idõs férfi nem
titkolt figyelemmel körülnézett a kiCzipott
csi helyiségben, történt-e valami változás, amit számon kérhetne az albérlõn. Az egylapos villanyfõzõ a vaskályha tetején, ennek használatában
megegyeztek, egyéb, áramot fogyasztó készüléket megnyugodva
nem látott. – Hivatalos ajánlott levél,
de a postás volt szíves ideadni, csak szállásadóként alá
kellett írnom. Ugye, nem csináltam valami kellemetlenséget ezzel?... – két ujjal, eltartva magától nyújtotta a fejléces levelet.
– Köszönöm Vass úr, dehogy csinált, mehettem volna
be a Postára érte – csak azt nem tudom, mikor. Mire én
hazaérek, azoknál már rég nincs ügyfélfogadás, hát nagyon is örülök.
Hanem Vass úr, még mindig nem zavarja magukat az
estébe nyúló gyakorlásom? Tudja, igyekszem halkan fújni,
de a magasabb hangokat muszáj nagyobb levegõvel megszólaltatnom…
– Dehogy, ha nem vagyunk a konyhában, a ház többi
helyiségében nem is halljuk, ha zenél. A feleségem meg
örül is a muzsikának, csak azt mondja, nem mindig tudja,
milyen dalt fúj. Én meg világ életemben szerettem a bluest, fiatalságomra emlékeztet, ezeket a mai izéket meg
már annyit hallom a rádióban, megszoktam. De ha valami
újabb villamos dolgot akar használni, szóljon, nem bánom
én, csak kiszámoljuk, mennyi a fogyasztása. Mert ugye a
lakbérbe az nem számít bele…
Leült az egyetlen karos tonettszékre, aztán fölállt és
visszahajtotta a takaró sarkát a párnájára, a tulajdonos felesége azt gondolja, neki is tetszik, ha úgy van. Megint
benn volt takarítani, mûanyagkancsónyi friss vizet tett a
mosdóállvány szélére, pedig kérte már, hagyja azokat rá,
nem akarja terhelni ezzel is, biztosan van elég gondja a
ház többi helyiségével, fõzéssel, meg bármivel. De mindig
bejön. Persze, kíváncsi. Meg talán ellenõrzi is, került-e
valami új tárgy az albérletbe kiadott kisszobába.
Megigazította az olcsó kottatartóra halmozott papírlapokat, visszaült a székre, meredten nézte a kezében tartott
levelet, fölnyitni még nem akarta. Az ígért határidõ lejárta
óta két hete várja már, ami abban van, évekre, de akár
egész életére ható változást hozhat.
Országos Szórakoztatózenei Központ – állt a boríték fejlécén, letörölte az egyetlen evõkését és a hajtóka alá csúsztatva óvatosan fölnyitotta. Szeme átsiklott a kezdõ mondatokon, a határozat részt kereste.
Örömmel… szavazattöbbséggel… a bemutatott zeneszámok elõadása alapján Önt alkalmasnak találtuk a meghatározott mértékû célközönség szórakoztatására.
Kérjük, fáradjon be a Központi Irodánkba, hogy a vonatkozó rendelkezések értelmében elõadómûvészi státusát a
Személyi Igazolványába bejegyezzük.
Felhívjuk szíves figyelmét, Ön köteles az OSZK felé
bejelenteni, ha beugró elõadásnál hosszabb, munkaszerzõdéssel rögzített feladatkört lát el, hogy gázsijából az esedékes levonásokat eszközölhessük. Minden egyéb esetben a munkaügyi és adó rendeletek hatályosak.
Üdvözlettel…
Egy pillanat alatt futottak át gondolatain a további teen-

György:

Raport
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dõk, felmondani a gyárban, még a
felmondási idõ kitöltése közben
azonnal leszerzõdni a zenekarral és
végre turnézni…, TURNÉZNI!

Kivette a blokkolókártyáját a tartóból – mennyire utálja, hogy már csukott szemmel is tudja a helyét –, behelyezte az órába és rácsapta a blokkolókart. Mindig ugyanúgy, mindig ugyanazzal a csattanással. De ez lesz az utolsó, többé a büdös életben be nem
teszi ide lábát…
– Elvtárs, értesültünk róla, hogy el akar hagyni minket,
ezt a jó közösséget. De hiszen megbecsülik, nem?, szépen halad a fizetési ranglistán már tíz éve, most mi a baj,
több pénzt akar? azt is meg tudjuk oldani, no, csak úgy
szerényen, vagy más oka van a kilépési szándékának? –
A párttitkár merev tekintettel nézte, biztosan azt gondolta
a hülye, a veséjébe lát. Nem lát az sehova, de neki meg
miért jön azonnal elõ ez az izzadós kellemetlen érzés, ha
valami fõnökkel kell beszélnie… – Mi az igazi ok? abban is
biztosan tudunk segíteni. Maga jó, fiatal elvtárs, szükségünk van az ilyenekre…
– Nincs nekem semmivel se gondom itt, higgye el.
Csakhát, tudja zenész vagyok valójában, abból akarok
megélni és úgy gondolom, a napi munkában elfáradt dolgozókat szórakoztatni sem utolsó feladat.
– De nekünk nem zenészekre van szükségünk az esztergapad mellett, hanem elhivatott megbízható elvtársakra!
– …Hát úgy vélem, arra már én nem vagyok alkalmas.

Mindennek vége

Fridel Lajos rajza

Tanultam én éppen eleget munka után, éppen eleget gyakoroltam a hangszeren, hogy inkább alkalmas legyek zenésznek, tetszik másnak vagy sem…
– Kisebb arccal elvtárs! Éppen elég jót tettünk magával,
szép fizetés, ahogy látom, üdülési lehetõséget is felkínáltak már magának… azt se vette igénybe…, elnéztük a pusmogásait is…, hát minek akarna olyan semmirekellõ muzsikus lenni? Mi keresztbe is tehetünk ám…
– Tehetik, de mi hasznuk lenne abból? Én drehálni már
nem fogok, legfeljebb bevarrnak valahova káemkáért. Megbocsásson, leszarom legnagyobb tisztelettel! – Érezte, talán túllõtt a célon, de ez a veresképû idióta kiborította, pont
az utolsó munkanapján. – Az elvtárs sosem ült még be egy
jó presszóba, ahol kellemes, halk élõzene mellett ihatta
meg a kávét, konyakot? Vagy nem volt soha cigányzenés
helyen?… Látja, az sem kevesebb, mint darabbérben esztergálni…
Minden izma, idege vitustáncot járt, alig tudta összeszedni
magát az esztergapad mellé érve. Csak arra tudott gondolni, nemsokára vége, letusol, átöltözik, melós ruháját összecsavarva a táskájába teszi, aztán holnap bejön leszerelni
és megkapja az utolsó fizetését, na meg a munkakönyvét.
Mi a fenét fognak írni bele?… de mindegy!, hét végén már
Balatonnál fújja az altszakszofonját, az a lényeg!
– Mi volt? Mivel piszkáltak a pébén? – kérdezte a sorban
mögötte lévõ gépen dolgozó társa.
– Nem érdekes, megfenyegettek…, de leszarom, én apám
már holnap nem mutatok hátat neked naphosszat. Ha látni
akarsz még ebben az életben, legközelebb Szárszón találsz meg…
– …de ma még hoznia kell a normát! Azt nem mûvészkedheti el!… – szólalt meg a gép mellõl a mûvezetõ, vasalt
kék munkaköpenyében, illatosan.
Befogta a nyers acélrudat a tokmányba, pillantást vetett
az esztegapadra szerelt tartóra csíptetett mûszaki rajzra
és magában elmosolyodott, olyan, mintha kottából játszana itt is. Még mindig vibráltak az idegei a pártirodán zajlott
kényszerû beszélgetéstõl, …tán csak nem olyan szemetek, hogy tényleg utánanyúlnak, mi a fene hasznuk lehetne
abból…, de jó dzsesszfúvósra mindenhol lesz szükség…
Megszorította a tokmánykulcsot, erõbõl, mert elég hosszú
munkadarabot kellett megmunkálnia nyeregcsúcs nélkül, a
szánon érintõ fogásig tekerte az eszergakést.
Jobb keze szorította még a tokmányba illesztett kulcsot,
amikor bal kezével megnyomta a zöld indítógombot. Szokásból, ahogy mindig is, napjában több százszor. A villanymotor felpörgött és a tokmánykulcs egy pillanat alatt
odavágta kezét a késbefogóhoz és továbbrántotta. A teljes
fordulattal pörgõ tokmányból ekkor kiröpült a tokmánykulcs,
éppen a feje mellett és az esztergályosmûhely végében
nekicsapódva a mennyezetnek, a fémtartóban lévõ kész
tengelyekre zuhant.
– Rohadt életbe, mit csinálsz te idióta?… – hallotta hátulról a munkatársa rohanó ordítását, érezte amint az odakapva megnyomja – kezét félreütve az olajkapcsolóról –
a piros gombot, de mindent valahogy tompán, mintha víz
alól..., csak jobb kezének leszakadt, göndör fémforgácsokon heverõ két ujját nézte. Nem fájt semmije, amúgy,
nem is értette, föltépõdött munkásköpenye karjából, szabályszerûen begombolt mandzsettája fölött, miért lüktet
ki ütemesen a vér.

Szalay Lajos grafikája

Daruszögi H. Imre

Szélmalomharc
Tõlem is öregebb kolléga, aki ráadásul nálamnál sokkal
bölcsebb. egy sarki csehóban, ahol véletlenül összefutottunk, s a váratlan találkozás örömére megittunk kát deci
felejthetõ rizlinget, szóval ez a kolléga azt mondta nekem,
miközben a pultnak támaszkodott, s szemével a kocsmároscsaj termetes bögyeit mustrálgatta, hogy egy bizonyos kor után arra döbben rá az ember, hogy minden amit
eddig csinált, nem volt más, mint szélmalomharc, s eközben az ember nem volt más, mit a nevetséges Don Quijote, akit különösen azt tett nevetségessé, hogy idõnként el
is hitte: van értelme annak, amit csinál.
De egy bizonyos kor után – ez úgy a pálya vége felé jön
el –, egyszer csak megvilágosodik elõtte minden, hogy éppen ellenkezõleg, nem volt sok értelme az egésznek, legfeljebb annyi, hogy nem maradt kenyér nélkül.
Csakhogy, míg fiatalabb korában az ember – folytatta
barátom és még mindig a begyeket fixírozta – nagy jelentõséget tulajdonít a kenyérnek, s akarva-akaratlanul elmegy
szolgálni – most már tudom, hogy kiszolgálni –, attól a pillanattól kezdve, hogy rájön: a kenyér már nem annyira fontos, viszont a halálról úgy álmodik, mint az elítélt a cellában a ráspolyról és lepedõbõl csomózott kötélrõl, azt mondja:
írni – egyáltalán gondolatot közölni – csak akkor érdemes,
ha van értelme, ha leírod azt az egyszerû és veszélyes
igazságot, amit az életben megismertünk, s amit vagy
mások (kenyéradók) fojtottak beléd, vagy saját magad (praktikus érdekbõl) önmagadba fojtottál.
Ezt mondta a tõlem öregebb kolléga, aki – mint már említettem – ráadásul sokkal bölcsebb is, ott a Búza téri sarki
csehóban, ahol egy nagybögyû kocsmárosasszony szolgálta fel a felejthetõ ízû rizlinget.
– Jól megjegyezted ezt, Imre barátom? – kérdezte nevetve a kolléga – már a csehóból kifelé jövet. S még annyit
tett hozzá nyomatékkal: – márpedig az igazságok nem a
parlamentben születnek. Majd odakiáltok köszönésképpen
a begyes asszonyságnak:
– Dulcinea! Magával holnap újra találkozom!
Mire az két terjedelmes tenyerével hatalmas keblei alá
nyúlt, hogy azok még jobban kidudorodjanak, s emígyen
enyelgett:
– Várom magát, búsképû lovagom! Aztán – s rám mutatott– Sancho Panzát is hozza magával!
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Varga Rudolf

„Vigyorgok, miközben
a könnyeimet nyelem”
Süt a nap.
A kutya ugat. Dániel néniék kutyusával, Picibundival birkózok a fûben. Pedig Dániel néni nem szereti, ha összetiprom a virágágyásokat, ha Picibundival letapossuk a férje
sírjára nevelt krizantémokat, dáliákat.
Elköltöztünk a templommal szemközti házból is. Most
Dániel néniéknél, Kiskassán, a Balogh Antal téren, a Vadász patak partján bérelünk két szobát, konyhát. Már
tízéves vagyok, külön szobában alszom. Szeptemberben adták át a felújított iskolát, ahol mi vagyunk az elsõ
fecskék.
A környéken sok velemkorú kölyök lakik. Iskola után,
meg a nyári szünidõben órákon át gombozunk a porban. A
gombozás annyiból állt, hogy bicskával vájtunk egy lyukat
a fõdbe. Abba a lyukba kellett bepöckölni a gombokat. Akinek sikerült, azé volt az összes gomb.
Akkorában sok szülõ káromkodott, amikor észrevette,
nadrágsliccérõl, kabátjáról eltûnt minden gomb.
Családunk sorsa jobbra fordult.
Disznyót is tarthatunk. Édesapám régi álma megvalósult,
motorbiciglit vásárolt magának. A használt, ahogyan õ
mondta, Cseppel motorkerékpárral csak egyetleneccer utazunk édesapám anyjához, Borcsa nagyanyámhoz, aki,
ahogyan õ mondta, kakastejben fõzött kukoricakásából és
cukkkorból a világ legfinomabb görhéjét, kröplijét és csörögéjét tudta sütni. Szegény apám az apjának már nem tudta
megmutatni büszkeségét, a motorbiciglit.
Sándor nagyapám volt az, akit soha senki nem hallott
panaszkodni. Kackiás bajszát pödörgetve mesélt a nagyháborúról, melyben õ is ott masírozott valamelyik gyalogezred talpasai között.
Egyetlen fénykép maradt róla, amin, a mezõrõl bekötõ
úttal, a közzel szemközti kicsinyke ház portáján áll a fotómasina lencséje elõtt a családjával együtt. A kép közepén
a fõszereplõ, egy különösen értelmes pofájú bornyú, mellette nagyapám, kidüllesztett mellkassal, büszkén öleli át
a boci nyakát. A bornyú másik oldalán mosolyogva áll Borcsa nagyanyám, meg a pulyák.
Szóval, a képen rajta van a Varga házaspár minden ékessége, a fõdbe töppedt kicsinyke ház, a bornyú, na meg a
pulyák. Ott van minden mindenük.
Hát kell ennél több?
Négyéves voltam, amikor Varga Sándor visszaballagott
az õ reménységéhez, ahogyan a sírkövén ma is olvasható.
A temetõ szélére, az árok mellé temették. Ugyanúgy a
kerítés mellé került, ahogyan az én sírkövem is. De az
enyémet én magam helyeztem oda, hogy haló poromban is
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Tavaszodik

Fridél Lajos rajza

közel lehessek szüleimhez és anyai nagyszüleimhez. Közel hozzájuk, akik valami életnek nevezett izét adtak nekem. Valami életnek nevezett izét, meg valami halálnak
nevezettet is.
Harminc éve egyedül gondozom Varga Sándor sírját, amit
borzalmasan elhanyagolt állapotban találtam. Azóta kireparáltam, amennyire csak lehetett.
Most aranyoztam újra a kõbe vésett feliratot, amely úgy
szól, hogy Jézus az én reménységem, Õhozzá megyek.
Apám apró darabokra szedte a kéz alól vásárolt
motorbiciglit.
Az alkatrészeket sorba rakta az udvarra terített sátorponyván. Gondosan bezsírozott, beolajozott mindent, de
összerakni már képtelen volt a motrot. Egy hatalmas
fûzfakosárba rakta az újságpapírba csomagolt vasdarabo-

kat, és bevitte a szobába. Szegény édesanyám, akárhogy
sápítozott, apám nem hagyta máshol tárolni a kincset érõ
bizgentyûket.
Az én mindentudó apukám többször nekidurálta magát,
hogy összerakja a Cseppelt, de ahogyan felénk mondják,
mindig szõr ment a karburátorba. Segítséget hívott, hogy
megszereljék a motrot. Hetekig tartott, amíg üzemképessé
tették, de végre elkészült, és családilag indultunk Borcsa
nagyanyámhoz. Én a benzintankon csücsültem, anyám
pedig hátul, a kárpit nélküli, vascsövekbõl készült ülésen.
Kicsit rázós volt az út, de azért jó volt.
A nyári szünetekben délelõttönként legtöbbször a Turulban kötöttem ki.
A Turulnak nevezett malom Alsóvadász felé, a falu legszélén volt. Kérdezés nélkül kaptattam be a csodák országába, a szállingózó lisztszemcséktõl túlvilágivá varázsolt
palotába. Szabadon bóklásztam a magasba vezetõ lépcsõkön, szûk pallókon. Mellettem jobbra, balra, alattam, fölöttem karnyújtásnyira hatalmas vas- és fakerekek, ékszíjak,
mégsem féltem, valahogy teljes biztonságban éreztem
magam.
A molnárok sem törõdtek velem. Hogyan is törõdtek volna. Volt nekik elég bajuk. Látástól mikulásig caplattak a
gépek között, akár a hóemberek. Hajukra, szemöldökükre,
arcukra ugyanis vastagon tapadt a lisztpor.
Sem én, sem más kölyök soha nem zuhantunk be az õrlõfejek közé, ami egy másodperc alatt ledarált volna bárkit.
Picibundival télen nyáron lejárunk a patakpartra.
A víz folyását követve elkószálunk egészen a Bársonyosig, a Hernádig. A Hernádig, amit a ravaszkõmíjes Benes
hajózhatónak hazudott, annak érdekében, hogy a Felvidék
jelentõs részét elcsaklizhassák tõlünk a tótok. Mivel nálunk is maradt egy szakasz, abba bosszúból a világ összes
trutymóját beleeresztették.
Télen, amikor a kiáradt víz egybefüggõ vastag jégtükörré
fagy, futkározva sinkózunk napestig. Figyeljük a víz alatti
világot, az ebihalakat, iszapba bújt békákat, a zölden maradt növényzetet.
Picibundi mellett teljes biztonságban vagyok, nem úgy,
mint a Jókai utcában, ahol a majorbéli fiúk, mint kezdõ szadista verõlegények, ébredezõ janicsárok, minden alkalommal megabriktoltak, ahányszor csak áthaladtam az õ birodalmukon. Szíjustorral, korbáccsal verték hurkásra a lábam szárát, a karomat, hátamat.
Ha abbahagyták a megrugdosásomat, feltápászkodtam
a fõdrõl. Hazasántikáltam, és máris szõttem a bosszú tervét, hogyan és mikor fogom elkapni egyenként, külön külön a kölyköket, amikor egyedül zargatják õket a bótba vagy
a kútra.
Ha kellett napokig lapultam leshelyemen, várva az alkalmat, hogy törleszthessek.
A Szigeti gyereknél túllövök a célon.
Kalapáccsal töröm be a fejét, amitõl magam is megrettenek:
– Hûûû a sejhaját, suszteröcsi! Öcsém, neked annyi –
tántorgok az ijedtségtõl.
Engemet akkorában suszteröcsinek csúfolt mindenki a
környéken.

Angyalok lettek õk, akik elmentek

Fridél Lajos rajza

Átvillan agyamon tettem következménye. Szigeti bátyja,
meg a bandabeli kölykök halálba kínoznak.
A Szigeti gyerek ordítva megy anyámhoz.
Mutatja a beszakadt kobakját, amibõl sprickol a vér:
– Nézze meg, mit csinált a fia-a-a!
Anyám a látványtól elájul. A szomszédok segítenek fellocsolni.
Elõször is fertõtlenítik a sebet. Aztán anyám cukkkerós
zsírosdeszkát meg néhány forintot ad a Szigeti gyereknek.
Reszket. Tudja, hogy az anyja egy rettentõ nagypofájú,
veszekedõs asszony.
Azt az esetet megúszom, de sok hasonlót nem. Amikor
Krompákék az utcájukban kékre zöldre vernek, napokig
gyógyítgatom magam. Nyalogatom sebeimet. Úgy, mint
kupakolási versengésben, a falkabéli marakodásban padlót fogott kezdõ kankutya a kert sarkában. Egykettõre felépülök.
Jöhet a bosszú.
Süt a nap.
Krompák Sanyika bézs színû zománcos vizeskannával
közelít az artézi kút felé. A Gatyaszár köznél, a
Körbeszaros kocsma sarkánál az épület mögé bújva fürkész. Felderíti, nem-e van-e ottan, a kút körül valami izé.
Semmi mozgás. Nyugodt a vidék, csak én lesek õrhelyemrõl.
Krompák Sanyika csurgatja a vizet a kannába. Fejével
körberadaroz. De már késõ. Hátba támadom. Ököllel ütöm,
(Folytatás a 18. oldalon)
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ahol érem. Kannájából kiöntöm a vizet. A kannát odaverem
a kút betontuskójához. Volt, nincs zománc.
Krompák vonyít, mint a fába szorult féreg. Tudja, otthon
még egy verés vár rá a tropára tört kanna miatt. Amikor
teljes erõbõl szájon vágom, beharapja a kisujjamat. Most
én estem csapdába. Minél inkább csépelem az orrát, metszõfogaival annál erõsebben szorítja az ujjamat. Recseg a
csontom. Most már én is nyöszörgök. Csoda, hogy kínjában nem harapja át a porcaimat.
A csata döntetlennel ér véget, de azért én többet adtam,
mint amennyit kaptam, vigyorgok, miközben a könnyeimet
nyelem.
Süt a nap.
Picibundi mellett teljes biztonságban vagyok. Annyira szeret, még azt is hagyja, hogy én gyõzzek a birkózásban. Az
is elég, ha valamelyik inas ferdén néz rám, Picibundi már
morog, vicsorít.
De Kiskassáról is elköltözünk. Odavész a gyönyörû barátság. Önfeledt perceinket csak egy fénykép õrzi, amit
Dániel néni fia készített Picibundiról meg rólam. A komora
és a tyúkól között ülünk a napsütötte tõciken. Fejemen a
pilótasapka, lábamon a fatalpú bakancs.
A bakancs, amibe idõközben szépen belenyõttem.
Apám visszakapott jogosítványával elõbb a mentõknél
kapott állást, aztán a Tefunál lett teherautósofõr.
Nem smakkolt neki az új beosztás, mivel a teherautókhoz nem adtak kocsikísérõket, akik a rakományt le- és felpakolják. Apámnak plusz fizetség nélkül kellett megoldania az anyagmozgatást minden fuvarnál. Akkorában a
billencses teherautó mifelénk még ismeretlen volt, csupán
a dömperek platóját lehetett emelgetni, döntögetni, hogy
legördüljön róla az anyag.
Egy év múlva édesapám már buszsofõrként dógozott.
Igaz, újra csak Fakaruszon, ami nem volt más, mint egy
alvázra szerelt faházikó. Onnan kapta a nevét is, hogy fa
karusz. A házikóban vaspadok.
Azon zötykölõdtek a bányászok siktába, meg hazafelé.
A Fakarusszal édesapám a mûszakváltások között hazajöhetett.
Amíg evett, tisztálkodott vagy aludt egy órácskát, a sötétzöldre mázolt guruló házikó ott állt a kapunk elõtt. Nagyon büszke voltam rá. Meggyõzõdésem volt, hogy az a
busz a mienké. Már csak azért is, mivel minden a dógozó
népé. Igaz, hogy házunk nincs, mint a sok hülyegyereknek, de van buszunk, ami meg nekik nincs. Tehát mi gazdagabbak vagyunk mindenkinél.
Fagyos hajnalokon, ha nem indult a Fakarusz, fel kellett
kelnem a jó meleg ágyból, és amíg apukám bekurblizta a
motort, nekem kellett nyomkodnom a kuplungot meg a gázpedált.
Ha felbõgött a motor, túráztattam még kicsinykét, és
egész nap a büszkeségtõl peckesen jártam keltem, hogy
én milyen fain inas vagyok.
Akkorában nem csak mi, kölykök, de a felnyõttek is taxinak
neveztek minden ótót, ami nem busz, vagy teherkocsi volt.
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Én magam még a húszas éveimben is gyakran taxinak
mondtam a személyautókat, annyira megszoktam azt az
elnevezést. Mihelyst apám kiszállt a felforrósodott motorral járó Fakaruszból, máris kapaszkodtam a pilótafülkébe.
A helyére ültem és forgattam a hatalmas kormánykereket.
Biluxoltam, illetve szemaforoztam, mivel akkoriban bilux
helyett még oldalra felcsapódó piros karok jelezték az irányváltást. Tapostam a gázt, kuplungot, féket. Azt képzeltem,
repesztek a Fakarusszal.
Csépeltem a dudát és üvöltöztem az elém lépõ gyalogosokra, ahogyan azt a felnyõtt pilótáktól láttam.
A többi gyerek sárgult az irigységtõl.
Ajándékokért cserébe megengedtem nekik, hogy õk is
felüljenek, de csak hátulra, az utastérbe, ahol õk is ugyanúgy verekedtek, ordítoztak, köpködtek és káromkodtak, mint
a felnyõtt bányászok.
Dakó Karcsika a naaagy esemééény után hatvan évvel
ajándékozott meg egy történettel. Egy szép napon apukám
megállt a Körbeszaros mellett. Abban a pillanatban odasereglett a Fakarusz butykája köré az összes kucikos szájú
kölyök.
– Na! Pattanjatok csak fel! – szólt ki apám.
A lurkók meg ész nélkül, egymást taposva másztak be a
buszba. Én nem voltam jelen a kanfasztikus utazásnál, de
elképzelem, amint egy rakás kanmajom ricsajozik a platón. Aszalóig vitte õket apukám, aztán irány haza, mert
biztos megfájdult a feje a visongástól. Karcsika ma is úgy
emlékszik rá, hogy az volt az elsõ autóóós élménye.
Naponta kiganajásztam a Fakarusz utasterét, csak úgy,
önszorgalomból. Elõfordult, hogy szó szerint ganajászni
kellett, amikor apukám csinált egy egy feketefuvart, és
mondjuk néhány süldõmalacot szállított valakinek,
svarcban. Jelentem, aki még nem tudná, a disznyószarnak
felettébb szar szaga van.
De sebaj, én dalolva puceváltam a fabódét. Ha meg apukám csöves vagy morzsolt tengerit szállított egy kis plusz
jattért, én ügyesen összesepertem a kukoricaszemeket,
és egész szemétlapátra valót vittem a tyúkjainknak. Apukámnak a görbefuvarokért kapott pézet nem kellett hazaadnia, hát nekem is adott belõle néhány forintot.
Úgy mindenki jól járt.
Egy nap üzleti tervet készítettem.
Fejben már kiszámoltam, mennyi idõ kell ahhoz, hogy
saját biciglit vegyek magamnak. Üzletemet nem alapoztam másra, mint a féltenyérnyi csulák, turhaköpések közt
málladozó cigarettacsikkekre.
Seprût, szemétlapátot fogtam. Zsákba gyûjtöttem a naponta összesöpört csikkeket. Lefosztottam a hártyapapírt
és házalni kezdtem a zsáknyi, kátrányszagú, büdös kapadohánnyal.
Életem elsõ, de nem utolsó üzleti fiaskója volt a dohányüzlet. A biciglit késõbb mégis megkaptam, mert szegény
apukám megunta, hogy elgörbítem a küllõket, az esésekkel rendre ronccsá töröm a kerékpárját, amikor váz alatt
tekerve vergõdök a poros mellékutcák hepehupáin át. Az
inasnak mindent, gondolta apám, bár hangosan sohasem
mondta ki.
Sosem felejtem apukám életre szóló intelmét, hogy aki
biciglizni akar, az elébb tanújjjon meg esni.

Fecske Csaba versei

Ha tudnám
a tornácon ülök a csönd búvárruhájában
merülök az én feneketlen mélységeibe
nézem a felhõtlen eget amely olyan szép kék
amilyet nem festhet ecset amilyen csak
halálosan szeretett nõ szeme lehet
az égben – ahol bár jártuk már – senki se tudja
mi lehet mi és miért ez az egész olyan titok
melynek tûfokán nem juthat át az emberi ész
barázdált arcomat lágyan simogatja a koraõszi
nap mint az agg Dávid királyét az ifjú Abiság
aki testével melengette õt és sepregette össze neki
a szétmorzsolódó idõt üres vagyok
nincs bennem öröm se harag se vágy amire vágytam
és megtaláltam rég felszívódott mint az alkohol
ami meg hûtlen lett hozzám cél nélkül bolyong agyam
meddõjárataiban valahol szél borzolja megritkult
õsz hajam úgy tûnik a természetnek ha így ha úgy
még gondja van rám bosszant vagy incselkedik velem

Virág helyett, nõnapra

Fridél Lajos rajza

mintha üzennének nekem ezernyi hangon
csicseregnek füttyögnek vidáman a madarak
egyedül vagyok egyedül magam
árnyékomnak szinte súlya van le-lecsukódik a szemem
elhasznált vagyok
mint elromlott szerkezetbõl kipottyant törött rugó

Kiskert
a kiskert valóban kis kert egészen kicsi
volt ha benyitottam rozoga léckapuján
a kis meggyfának félre kellett
hajolnia hogy elférjek
a meggyfán és anyám
virágain kívül nem is volt
benne más csak a falhoz tapadó
szõlõlugas meg az eresz alatt
a fecskefészek amelynek lakói
õsszel tapintatosan odébb álltak
hogy ne lássák csupaszon
a télire levetkezõ vézna meggyfácskát

Pocsai Piroska

Napfelkelte
a hegyekben
Sziklaszirten ébredezik a nap,
fénye bukdácsol fehér hófolton.
Aranyuszályt von kies tisztásra,
szürke-pink pamacsok az égbolton.
Vándorfelhõkre kacéran kacsint,
bodraik közül néha kikémlel,
s újra kisüt, elöntve a tájat
félig síró, félig nevetõ fénnyel.
Fûszálon ragyog dérezüst szikra,
szellõ szálldos a hajnali lankán.
Harangszó zendül a szirtek mögött,
reggelt köszöntve mély, érces hangján.
Társul egy szarka, ébresztõt fújva
cserregõ zsivajjal köszönve ránk,
talpunk alatt megreccsen egy tócsa...
tél pírja festi rózsásra orcánk.
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Dr Árvai Judit

Emlék
Gyere kicsi kincsem!
Száguldjunk, repüljünk,
zúgó szélben, hevítõ napban!
Szálljunk szivárványon,
égi csillagfényben!
Kezed kezemben,
szíved szívemen,
hajad érintése
holdfény ölelése,
örök szerelemben.

Mezey István rajza

Zúgó szelek jöttek,
zavarva száguldást.
Más asszony mosolya,
szeme ragyogása
villámnak csapása.
Elengedte kezed.
Eredj hát egyedül!
Vele szállnék tovább!
Szekrényemben nincs hely,
papucsodat vigyed!
Túl sok egy póló is,
elég a hálóing!
Nem ülünk kocsiba,
innen gyalog megyünk!
Húzd magad bõröndöd!
Gyorsan, gyerünk, gyerünk!

B. Mester Éva

Fõnix madár szárnya
tûzben elégetett.
Elhamvadott,
kiûzetett!
Lelke égbe szállt.

Koratavasz

Drabon József

Emlékek hatalma
Õrizd szinte eszelõsen
emlékeidet, van remény,
növeld hitedet erõsen,
lelked ragyogja be a fény.

Arcod érõ tavaszi szél
gyermekkorod felidézi,
amikor várt virágos rét –
kinek tudod elmesélni?

Jövendõ hozzád nem talál,
elfut elõled, így van jól,
eljön egy végsõ számadás,
fogadd el a rideg valót.

Fergeteges labdacsaták,
barátok, kik már nem élnek,
õk odaát várnak talán,
mikor eljön majd a véged.

Felélednek álomképek,
felébredsz rá mindig éjjel,
hol riasztók, hol meg szépek,
mint buborék pattan széjjel.
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Télvégi órán Nap süt a tóra,
jéghártya szeplõ lehullik róla,
halk szisszenéssel magába roskad.
Nincs már fagy éjjel, hullámmá olvad.
Tenyérnyi csak a tél takarója,
kikandikál a tavasz alóla.
Cseppet sem álmos, bomlani készül,
szõke hajába virágot fésül.
Illata árad, erdõket hódít,
kifeslõ rügybõl levelet szólít.
Várja a világ, szerelmes este,
hívószavát a tavalyi fecske.
Mogyoró barka, zsenge-zöld fûzfa
szoknyája ívét pörge szél fújja.
Elrepült varjak, nyitnikék dallam…
Szorít az idõ, magam maradtam.
Maskara-farsang elmúlt a téllel,
fellélegzik egy sóhaj a széllel.
Dús fodrok helyett mocorgó élet.
Ez a tavasz még talán az enyém lesz!

Tájhazánk értékei

Szalay Lajos
A 20. századi magyar rajzmûvészet megújítója
Szótlanul hallgattam, minden szavát
elrejtve szívemben.
A hitnek, a vallásosságnak, a vallomásosságnak, a teremtõ ihletettségnek és a transzcendenciának, a világ
kijózanítóan valós tragédiáinak és az
alkotói intuíciónak, feloldhatatlannak
látszó, fájdalmas, egymást stimuláló,
feloldást keresõ drámáját lehetett érezni minden szava mögött. Szalay Lajos
éles valóság szemlélete áthatolt a felületen és az elõtér jelenségeiben röntgenkép módjára a dolgok háttérbeli
összefüggéseire, az emberi jellemek,
sorsok, helyzetek, cselekvények szövevényes voltára is rávilágított. Torzításai mögött egy vallásosabb lélek érzékenységét és egy ösztönösebb temperamentum lüktetését lehet érezni.
„Én magam részérõl az embert tartom szem elõtt a maga társadalmilag
adott helyzetében, a maga isteni kegyelembõl kihullott, nyomorult vergõdõ állapotában…Ez a társadalmi pokol
olyan mérhetetlen, annyira zsúfolva van
az emberi tökéletlenség ezerarcú
nyüzsgésével, hogy kétkedve és megzavarodva állok a politikai messianizmus minden jelszóba tömörült, sommás programja elõtt”- vallotta.
Szalay Lajos rajzi zsenialitása, csak
képileg felfogható és értelmezhetõ
nyelvi fordulatai emelik vizuális ítéleteit általánosan ünnepélyessé. Az anatómiai vonalat mellõzõ mozgás,- idõ,indulat,- ideg,- kifejezés,- és jellemvonalaival, mesteri megformálással többszólamú zengését adja ihletett üzeneteinek. A „tudat vizionáriusaként” rajzmûvészete bár a magány sikolyát
visszhangozza, mégis benne a permanens dialógus valósul meg az emberi
lény és látomása között, az ember és
a Messiás között, két magányos ember között.
*
Már életében tisztelet és legendák
lengték körül viszontagságos életét,
önként vállalt, majd kényszerû négy
évtizedes emigrációját, kivételes rajzi
tehetségét, beszédének magyar nyel-

A Mester alkotás közben (archiv fotó)
ven zengõ, gazdag képzetkincsre épülõ veretes, fordulatokban gazdag nyelvezetét, a rajzolás mûvészetében korszakos jelentõséggel bíró, iskolát teremtõ szemléletét, munkásságát.
Önmaga életét egy tótágas Divina
Comediának tartotta, melyben
Tarnabod a Mennyország, Miskolc,
Budapest, Párizs a Purgatórium, New
York a Pokol. A „Miskolci Purgatórium”
meghatározó volt nem csupán a felnõtté válás, hanem induló mûvészi pályafutása szempontjából is.
Bár Szalay Lajos Õrmezõn született
és a meghatározó gyermekkorát a Heves megyei Tarnabodon töltötte, az
elemi iskola harmadik, majd negyedik
osztályát már Miskolcon végezte el a
MÁV-telepi iskolában. Tíz éves korában íratták be a Fráter György (ma
Földes Ferenc) gimnáziumba. A mûvészet iránti érdeklõdésére, fiatalkori
eszmélésére irodalomtanára, Szikra
Gyula nagyobb hatással volt, mint rajztanára Madáchy István. Balogh József
magánrajz iskolájába járt és valószínûleg az Õ segítségével jutott be Benjáminként a Képzõmûvészeti Fõiskola
miskolci mûvésztelepére. A telepvezetõ Benkhard mester nagyvonalúsága

tette lehetõvé ekkor azt, hogy a városban dolgozó fiatal tehetségek együtt
dolgozhassanak a fõiskolás hallgatókkal. Innen datálódik a Csabai Kálmán
festõmûvésszel való ismeretsége, akivel késõbb a Képzõmûvészeti Fõiskolán is egymás közelébe kerülnek közös mesterük, Benkhard Ágost szárnyai alatt. Az 1970-es évek elején segítségére van Szalay Lajosnak abban,
hogy haza és elsõsorban Miskolcra
települjön, ahol édesapja, édesanyja és
húga is élt. Szalay Lajos végleges hazatérése elõtti évtizedbõl származó
levelek is jól érzékeltetik, hogy Párizs,
Buenos Aires, Tucumán, New York
után az itthoni közönségre számít,
hogy végre itthon szeretne minél intenzívebben jelen lenni. Kétlakiság alakult
ki a Szalay házaspár életében ez idõtáj: a nyarakat lehetõleg Magyarországon töltötték (részben Pesten,
Nándor öccsénél megszállva, nagyrészt pedig Miskolc-Tapolcán, a város üdülõjében), s csak õsszel mentek vissza New Yorkba. Miskolc-Tapolcán sokat dolgozik, itt készül az
Énekek éneke sorozata.
(Folytatás a 22. oldalon)
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1991-ben a Miskolci Galéria kiadásában meg is jelenik egy mappában
Supka Magdolna bevezetõjével, aki
mint írja: „mi itt Magyarországon, még
mindig nem tudjuk igazában ki is ez a
Szalay Lajos, mit jelent nekünk és a
világnak az az egyénien sajátos, áramlatoktól, elõképektõl független rajzi
irály, amellyel Õ a magyar és az egyetemes mûvészet szókincsét gazdagította”. Itt készíti vele Bakonyi Péter
interjúinak egy részét, ami 1987-ben
jelenik meg Végtelen a tenyérben címmel. A kötetet Supka Magdolna az
„eszmei oknyomozó mûtörténet ritka
kincsének” nevezi, amelyben Szalay
Lajos „elbûvölõ gondolati és stiláris
ékesszólással a „szóvá tehetetlent”
közvetíti számunkra. 1988. május 31én minden patetikusságot nélkülözve
rendelkezik úgy, hogy felajánlja a Mûvelõdési Minisztériumnak, haza múzeumoknak történõ átadásra négyszázötven rajzát, mint ahogyan írja, hogy:
„a szülõföldem iránt érzett szeretetemet és hálámat ez is kifejezze”. A végleges hazatérésre csak 1988-ban kerül sor, ekkor utalja ki a város számukra
a Hunyadi u. 4. szám alatti földszinten
lévõ lakást. E helyt már keveset rajzol, de sokan látogatják az idõs Mestert. Végvári Lajos ekkor írja meg a vele
történõ beszélgetések alapján a munkásságáról szóló könyvét. Ezekben az
években készülnek vele Sümegi
György jóvoltából azok dokumentatív
erejû beszélgetések is, amelyek fontos adalékként szolgálnak a mûvész
ars poeticájának értelmezésében, és
amelyek a video felvételeken való archiválás mellett, könyvekben is publikálásra kerülnek. Szintén az Õ bevezetõjével és Környeiné Gaál Edit interjújával a miskolci II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár megjelenteti lovas
rajzait egy külön kötetben. A Kossuthdíj átadásának évében Miskolc városa Petró Sándor volt mûgyûjtõ polgári
házának Viszlai József tervei alapján
történõ átalakításával a Hunyadi u. 12.
szám alatt, végleges helyet biztosít
állandó kiállításának, amelynek ünnepélyes megnyitására 1992-ben került
sor. A város köztestülete 1993. május 11-én, a díszpolgári címet adományozza Szalay Lajosnak. A közgyûlési határozatot Miskolc „Aranykönyvében” a következõ képen örökítették
meg az utókor számára: „Életmûve,
mûvészete jelenség a magyar kultúrában, egyszeri és megismételhetetlen.
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Karamazov testvérek (illusztráció)
Egyénien sajátos, és az egyetemes
mûvészet szókincset gazdagította.
Rajzai messze túl a kézmûvesség legfelsõbb régióin, esztétikai és szellemi
kiteljesedés magasrendû formái. Néhány éve visszatért Magyarországra és
Miskolcon telepedett le. Megtisztelte
a várost azzal, hogy jelentõs számú
alkotást adományozott állandó kiállítása számára. Miskolc büszke Szalay
Lajosra, akinek helye az egyetemes
rajzmûvészet alkotói sorában a legnagyobb mesterek között van”
Már régebben húzódó betegsége két
év múlva újra leveszi lábáról és 1995.
április 1- én adja vissza lelkét Teremtõjének. 1995. április 5-én helyezik
végsõ nyugalomra, nagyszámú tisztelõinek fõhajtása mellett, a Szentpéteri

Herman Ottó Múzeum tulajdona
- kapui temetõben, a város által biztosított díszsírhelybe. A sírnál Supka
Magdolna, Almássy Aladár és Gyurkovics Tibor búcsúztatta.
2000-ben a város síremléket állít
számára, melyet Varga Éva szobrászmûvész készített. Õ munkája a Petróház falán 2005-ben felavatott portrédombormû is. Születésének 100. évfordulóján emléktábla kerül a Hunyadi
u. 4. száma alatt lévõ ház falára ahol
feleségével, Hering Júliával életének
utolsó évtizedét töltötte és a norwalki
„Hungary 1956” dombormû másolatát
Miskolc Városa a Miskolci Egyetemen
helyezte el, emléket állítva itt is a nagyformátumú mûvésznek.
Dobrik István

Szalay Lajos
Õrmezõ, 1909. február 26. – Miskolc, 1995. április 1.
Kossuth-díjas magyar grafikus, a 20. századi magyar rajzmûvészet megújítója. „Szalay Lajost úgy tartjuk nyilván, mint az új magyar grafika újjászülõjét” (Beke László, 1970). Mûvészetét világszerte elismerték, Pablo
Picasso szerint „Ha két grafikus neve marad fenn az utókornak a huszadik
századból, a másik én leszek, ha csak egy, az Szalay Lajos lesz.”
Tarnabodon és Miskolcon gyermekeskedett, majd a Képzõmûvészeti Fõiskolán tanult. 1946-ban Párizsba utazott, innen rövidesen Argentínába emigrált, a tucumáni egyetemen, majd a Buenos Aires-i képzõmûvészeti fõiskolán tanított. Grafikusként hamar nagy hírnévre tett szert, több rajzalbuma is
megjelent, és azt írták róla, hogy az argentin rajzmûvészetnek két korszaka van: a Szalay elõtti és a Szalay utáni. 1960-ban családjával együtt az
USA-ba költözött. Itt készült világhíres Genezis címû albuma. Elsõ hazai
önálló kiállítása 1972-ben volt. Ezután hazalátogatásai sûrûsödni kezdtek,
gyakran töltött hosszabb-rövidebb idõt Budapesten, de fõleg Miskolcon.

B. Mester Éva

tengerem
haragos tajték
alatta mélység
felszínre tódult
sûrû sötétség
hányódó bárkám
csak lélekvesztõ
pokoli lárma
eget repesztõ
mennydörgés villám
felém tart érzem
tombol a hullám
vergõdõ létben

Dr. Árvai Judit

Õsz a tavaszban
Március idusán hideg õszi esõ
verdesi a fákat. A tavaszköszöntõ
szelek messze járnak, szállongó hópelyhek
ruhád alá bújnak. Elûzni a telet,
vidámítni kedved madarak sem szállnak.

Túljutsz egy kis hídon, alattad a folyó,
nyáron kiszárad, most haragosan zajló.
Kanyarog, tekereg, partján csapzott kórók,
szennyes hullámai tajtékozva futók.

Fut a vízverte út hosszú, szürke sávban.
Görbe ágaikkal, lecsüngõ párában
halott fák merednek óriás karokkal.
Borzong a táj, tele ólmos komorsággal.

Jegenyefák csúcsán fénysugár csillámlik,
három pajkos szarka ágaik közt játszik.
Vidáman cserregnek, nászruhájuk fénylik,
keresik párjukat, tavaszt várnak õk is.

Kerekek gázolnak sáros pocsolyákba,
szürke szemekkel néz autód lámpája.
Keskeny csíkokat váj az esõfüggönybe,
fürkészed s nem látod ki jön veled szembe.

Szélkirály kevélyen szétszórja a felhõt,
égnek kékje csillog, a mezõ már nem rõt.
Kacagva röppen fel a friss tavaszi szél,
lelkedet kitárod, árad feléd a fény.

elárvult árboc
vitorla nélkül
imádság maradt
csak menedékül
tenger a bánat
gyászban fürödtem
hajótöröttek
mind körülöttem
elült a vihar
legördült könnycsepp
nem kísértenek
mélyvízi szörnyek
tengerzöld vízen
elsimult ráncok
villódzó fény jár
napsugár táncot
parttalan mélység
tartja a hátát
megsimogatja
szellõ a bárkát
kék víztükörben
ébred a reggel
enyém a világ
kaland a tenger
habjai között
cseppet sem félek
lubickol ismét
bennem az élet

Názáreti Jézus a zsidók királya

Szalay Lajos rajza

(Valamennyi közölt Szalay rajz a Herman Ottó Múzeum tulajdona)
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Kégl Ildikó

Vihar szaggatta lelkek
Hogy mikor kezdõdött? Hosszasan töprengtem rajta magam is, de az ilyesmit nem lehet pontosan behatárolni! Nem
lehet azt mondani, hogy november 6-án, 10 óra 18 perckor,
mert nincsen ennek szigorúan meghatározott ideje, mint a
gyorsvonatok indulásának – magyarázta a nõ. Ám, ha jobban belegondolok, talán tavaly tavasszal történhetett. Nem
vagyok egészen meggyõzõdve róla, csak arra emlékszem,
hogy volt egy egészen különös eset akkor áprilisban, aminek köze lehet mindehhez. Esetleg! – tette hozzá bizonytalanul a nõ, és kérdõ szemeit a vele szemközt ülõ férfira
szegezte, mintha megerõsítést várna. A férfi nem szólt
ugyan semmit, de õszinte érdeklõdéssel pillantott a nõre,
amit az bátorításnak vélt, s folytatta, amibe belekezdett.
Talán emlékszik Ön is arra a szokatlan, rémisztõ szélviharra, azon az áprilisi napon, amikor a feldühödött szél fákat csavart ki tövestõl, és autókat borított fel. Ámokfutásának semmi sem szabhatott határt, nem elégedett meg azzal, hogy odakinn, a természetben pusztított, elhatározta,
hogy beront a házba is – emlékezett vissza, miközben tekintete a távolba révedt. Olyan elementáris erõvel lökdöste
az ablaktokot, hogy az üvegek feljajdultak. Istenem! Milyen kétségbeesve sírtak azok az ablaküvegek, mint megannyi riadt kisgyerek. Egyszerre zengtek fohászt elcsukló
hangon, kérlelve a szelet, hogy hagyja abba, ne taszigálja
õket tovább, de a megtébolyodott, feldühödött szél könyörtelen volt. Uralma alá akarta vonni az otthonokat is, hogy
ne legyen az embereknek többé menedékhelyük. Nem nyugodott: feltett szándéka volt, hogy az ablakon vagy az ajtón át, de bejut valahogyan a házba, és a kinti világ meghódítása után leigázza azt a bentit is. Hörögve, fújtatva tépkedte az ablakokat, ki akarta szakítani tokjából a kulcsra
zárt bejárati ajtót. Egyszeriben az erkély ajtaja kivágódott,
félelmetes, nagy robajjal, mintha bomba csapódott volna a
házba, úgy tépte fel és lökte neki a zongorának a súlyos
tölgyfa ajtót, hogy a hangszer teteje lecsapódott. Tisztán
emlékszem a szél hangjára – mondta a nõ szinte eksztázisba esve. Káröröm hallatszott abból a hangfekvésbõl, és
rosszindulat. Egészen hátborzongató volt, ahogyan elégedetten énekelte démoni dalát, s járta ijesztõ, tomboló táncát a nappaliban. Felkapta közben a függönyt, mintha táncpartnert keresett volna magának, és húzta-vonta a mályvaszínû textilt, rángatta csipeszestõl, tépte, szaggatta, miközben fölényesen énekelt. Nem is ének volt ez, inkább
valamiféle dühöngõ, vérszomjas hörgés, ahogyan a
ragadozómadarak vijjognak, miközben vészjóslóan köröznek a levegõben, várva az alkalmas pillanatot, hogy lecsapjanak áldozatukra. Odapofátlankodott a komódhoz is, és
lelökte a díszesen faragott rózsafa fényképkeretet, benne
az esküvõi fotónkkal. Lesöpörte az újságokat az asztalról
és – sóhajtva folytatta – még a vázát is felborította. A porcelánvázát, aminek reményszíne volt. A férjemtõl kaptam,
a házasságunk elején. Felfordult akkor a világ, drámai színeket festett valaki az égre, és ez a mélysötét árnyalatú,
háborgó égbolt befolyt az otthonunkba is. Megtorpant ak24

kor a test, kétségbeesve kutatott menedék után a lélek.
Szemeink a reményszínû váza romjaira tapadtak. Csak
álltunk mi, ketten és olyan rémülten néztük a romokban
heverõ reményt, és a plafonon szétfolyó fekete égboltot,
mint valami fenyegetõ jelet, különös mementót. Most is
látom magam elõtt a romokat, és bõrömön érzem a szél
érintését. Meg-megérintett, ahogy táncot lejtett a házban,
a feketére festett falak és az üvegszilánkok között. Akkor
történt, igen! Tavaly áprilisban! Most már egészen biztos
vagyok benne! A háborgó, támadó szél talán a függönnyel
együtt kivitte a boldogságot is a szobából. A mi boldogságunkat! – szólt enerváltan, majd így folytatta – Kifújta úgy,
hogy nyoma sem maradt! Ölébe kapta, és sebesen rohant
vele. Többé nem hozta vissza. Igen, minden bizonnyal a
szél a vétkes! Kifújta a boldogságot, maradéktalanul! Nem
tudni, miért tette, azt sem, hogy hová vitte – mondta a nõ
olyan fásultan, hogy ez az apátia betöltötte a teret, és ott
gomolygott a rendelõben. Sokat lehetett olvasni akkoriban
a brutális szélviharról, leállított vonatjáratokról, bezárt iskolákról, kicsavart fákról, feldõlt autókról, áram nélkül maradt háztartásokról. Arról, hogy a megvadult szél milyen
károkat okozott – mesélte a fiatal nõ. Csak a viharszaggatta
lelkekrõl nem szóltak a hírek – sóhajtott fel. Aztán a terapeutára tekintett, majd a mellette ülõ férjére. Nem volt benne szemrehányás, szomorúság sem, csak valami szokatlan távolságtartás. Úgy nézte a nõ a férjét, mint, akihez
köze van ugyan, de nem mint házastárshoz. Talán inkább
mint testvérhez, vagy közeli baráthoz.
– Az ember, ha valami tönkremegy, azonnal támadni kezd:
dühösen számon kér, kérdéseket szövegez meg flegmán,
és választ vár – kezdte a férj. Sértett daccal mutogat a
másikra, arra aki elõidézte ezt a helyzetet. Mert mindig a
másik a hibás, ez az ember legfõbb dogmája, legszentebb
meggyõzõdése! Ezért nem képes hálával gondolni a szép
pillanatokra, alighanem megköszönni sem tudja azokat. Mert
azt hiszi, hogy neki bölcsõtõl koporsóig alanyi jogon jár a
boldogság, mint valami szociális juttatás, s ha mégsem
kapja meg, akkor azért felelõs valaki. Nos, a mi esetünkben nincsenek felelõsök! Nem felelõs a feleségem, és nem
vagyok felelõs én sem, úgy hiszem! Nem csapódtak be a
mi házasságunkba keresztnevek, akiket okolni lehet: nem
jött a feleségem életébe egy Gábor vagy egy Botond, mint
ahogy nekem sem egy Kitti vagy egy Henriett, aki mindent
felborított volna. Nem, ilyesmi nem történt! Egyszerûen elmúlt – közölte a férfi mélabúsan. Elbeszélésében ezután
hosszas csend következett, amit nem tört meg sem a felesége, sem a terapeuta. A férfi eltöprengett egy ideig, vajon
van-e értelme ilyen mélységében beavatni a pszichológust
kettejük történetébe. Végül, mert úgy érezte, megkönnyebbül a beszédtõl, folytatta históriájukat. De ne gondolja, hogy
mi mindig ilyen bölcsen gondolkodtunk errõl az egészrõl, s
higgadtan reagáltunk. Ugyan, dehogy – magyarázta a férj,
miközben elrévedezett a közelmúlt eseményein. És talán
van abban valami, amit a feleségem mond, mert ha jobban

lövedékeket, hallgatunk inkább. Azt hittük, ez majd segít!
De mindennél szomorúbb hallgatás volt ez, amit tehetetlen, lappangó düh járt át. Az ilyesfajta hallgatásnak nincsen köze az oltalmazó, békés csendhez, ami elringatja a
lelket, és megnyugvást hoz. Kitörni készülõ, elfojtott szavakból felépült hallgatás volt ez, ami épp olyan ijesztõ légkört képes teremteni, mint a vihar elõtti csendek. Mesterségesen magunkra erõltetett pusztító elnémulás volt ez!
Nyomorult és kegyetlen alku: bántó szavak helyett emésztõ hallgatás. Végtére is, egy újabb pusztító vihar elõtti csendet törtünk meg azzal, hogy kimondtuk: „mi már nem szeretünk ebben a házasságban élni! Megöl minket ez a kapcsolat!” És hozzátettük azt is, hogy egykor szerettünk,
boldogok voltunk benne, ezért hálával akarunk visszagondolni arra a nyolc évre. Nos, ezért merült fel a válás gondolata. Hogy ne sorvadjon tovább a szív, hogy esélyt adjunk
önmagunknak és a másiknak is arra, hogy begyógyuljon a
fekély. És azért is, hogy megõrizzünk valamit: a múltból,
az emlékekbõl, magunkból, egymásból, a méltóságunkból.
Voltaképpen nem is tudjuk, hogy miért jöttünk ide, hiszen
mi már döntöttünk – magyarázta a férfi. A felesége csendben, de határozottan bólogatott mellette. Köszönjük, hogy
idõt szakítottak ránk. Ez a párterápia bizonyára sok bajba
jutott házaspárnak használ, nekik szerencséjük van, õket
feltehetõleg nem érte ilyen mértékû viharkár – mondta, miközben fájdalmasan felsóhajtott, majd kifizette a konzultáció díját, és feleségével együtt elhagyta a rendelõt.

Külön

Fridél Lajos rajza

belegondolok, valóban tavaly április óta – pontosan a tomboló szélvihart követõen – fogytak el az életünkbõl az örömteli pillanatok. Egyik napról a másikra, nyolc év után! Mintha tényleg mindent kisöpört volna az a szél, s nem hagyott
volna hátra mást, csak hömpölygõ konfliktusokat a házban, és váladékozó szavakat a szívben. Azután a nap után
mi is éppen úgy tomboltunk, mint a megvadult áprilisi szél,
kárt okozva magunkban, egymásban. Fogtuk, és felkaptuk
a legpusztítóbb szavainkat, majd tiszta erõbõl a másik felé
hajítottuk azokat. Azok pedig repültek célirányosan, hogy
pusztítsanak, mint a lövedékek. Õszintén szólva, azt gondolom, hogy kevés kegyetlenebb élõlény van az embernél,
és kevés alattomosabb dolog annál, mint amikor szavakkal okozunk károkat – szögezte le a férfi keserûen. Dobálózunk felelõtlenül, noha látjuk, hogy a súlyos szavak felsebzik a bõrt, betörik tõlük a koponyacsont, leáll tõlük a
légzés, mégsem hagyjuk abba. Fogjuk ezeket a betûbõl és
dühbõl felépített lövedék-szavainkat, és különös kegyetlenséggel a másik felé célzunk velük. Hajszálpontosan és
profi módon célzunk, mint egy mesterlövész, hogy esélye
se legyen az áldozatnak a menekülésre. Ezek a lövedékszavak ott maradnak aztán mélyen, benn a testben, fekélyesednek, sorvasztják a létfontosságú szerveket, és nincs
az a kiváló sebész, aki képes lenne eltávolítani onnan azokat. Bántottuk egymást, pedig nem akartuk! – összeszorította a férfi a fogait, majd hosszú szünetet követõen, bûntudattal a hangjában így folytatta – Isten tudja, hogyan alakulnak ki ezek a gyilkos játszmák két ember között, akik
valaha szerették egymást. Tudja, mit találtunk ki, afféle
megoldás gyanánt? – kérdezte hirtelen, zavartan felnevetve. Egy idõ után, hogy elkerüljük a halálos sebeket okozó

Drabon József

Záróra felé
Életfolyam gyorsan futó vizén
ócska csónakom hajtom lefelé,
benne van apró kevés gyûjtemény,
így haladok a végsõ cél felé.
Mögöttem immár lassan nyolcvan év,
hibák, tévedések, sok állomás,
de élni kell, amíg csak van remény,
szerencse, hogy még rám vigyáz család.
Kedves barátok, versek - kicsi fény,
melybõl összeáll talán az egész,
nem mentség, hogy ennyit adott a lét,
amit mérlegre teszek, mind kevés.
Hetvennyolcadik évem élem én,
megérem-e vajon majd tavaszát,
ehhez segíthet isteni segély,
nem lesz addig sem vidám aratás,
fölöttem úgy ítélkezik az Úr,
lehetek vezeklõ, amint volt Vazul.
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Somogyi Dénes

Szalóki János, az amerikás
(Feleségem anyai nagyapja)
Úgy kezdõdött az õ élete is, mint a
többi, szomolyai fiatalé az elsõ világháború elõtti idõkben. Feleségül vette
a Teréz lányt, aki éppen olyan szegény
volt, mint õ. Amikor egybekeltek, a
Pirittyó utcában, a tufás domb oldalában két kezükkel kezdtek a barlanglakásuk kifaragásához. A folyton nedves
barlanglakás falai közé hamarosan új
lakók érkeztek. 1911-ben megszületett
az elsõ lányuk Róza, akit 1913 tavaszán követett Matild.
Ha eddig nehéz életük volt, ezután
még nehezebb lett. Mindennapi életüket egyre jobban keserítette a munkalehetõségek hiánya, amelynek legfõbb
okozója a földnélküliség, az elsõ világháború közeledése. Ilyen körülmények között érkeztek a faluba a hajóstársaságok emberei, a kivándorlásra
várók toborzására.
– Ugyan már édes uram, hát itt hagynád ezt a két gyereket? Ki tudja hány
esztendõ múlva jöhetnél haza, ha egyáltalán túlélnéd azt a nagy és hosszú
utazást Amerikáig! – szólt férjéhez kétségbeesetten Teréz asszony, aki eddig csendben hallgatta párja szavait.
A toborzóknak nem sokat kellett
gyõzködniük miután aláírta azt a szerzõdést, amelyben az eddig nehezen
összekuporgatott pénzéért átviszik az
óceánon túlra, az ígéret földjére.
E napokon fehérbe öltözött a Gyûrtetõ. A cseresznyevirág illata terjengett
a völgyben rejtõzködõ falu házai között, hogy ezzel is nehezebbé tegye
elszakadását szeretett falujától és kedves családjától, amit eddig egynapi
gyaloglásnyi idõnél távolabb soha nem
hagyott el.
Feleségének és nagyobbik lányának, Rózának, keserves sírását még
messzebbrõl is halhatta, amint mezítlábas lépteivel méregette azt a sóderral beszórt utat, amelyen gyalogosan
elérheti a mezõkövesdi vasútállomást.
Néha visszatekintett az elhagyott
falujának irányába, amelybõl már
csak a templom tornya látszott még
egy ideig. Majd azt is eltakarták a
falut ölelõ, cseresznyevirágtól fehérlõ dombok ormai.
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Amikor a vasútállomásra ért, nyüzsgõ emberáradat, jövõbeni sorstársai,
tolongtak a peronon, akiknek szintén
a reménykedés adta az erõt a kivándorláshoz. A kis vagyonkájuk gyarapítása, a föld vásárlására megkereshetõ
dollár, Amerika ígéretes földjén.
– Emberek, aki a nevét hallja, fogja
csomagját és a vagonokhoz támasztott létrán lépkedjen fel a vagon belsejébe! Senki nevét nem olvasom kétszer! Legyenek csendben és figyeljenek! Aki a zaj miatt nem hallja nevét,
itthon marad! - jelentette ki a hajóstársaság toborzója, olyan hangnemben,
amibõl mindenki érthette, hogy szavát
betartja.
Ha a mezõkövesdi vasútállomáson
sok ember tolongott sorsára várva, Fiume kikötõjében még többen tolongtak,
várva arra, hogy az itt látható hatalmas
hajóknak óriási gyomra elnyelje a kivándorlók sokaságát és csak az ígéret földjén rakja õket szárazföldre.
Az utasra váró hajók egyike várta
Szalóki Jánost, aki a faluját soha nem
hagyta el ilyen távolra. A tátott szájjal
történõ álmélkodásán nem lehet csodálkozni, hiszen nem láthatott még
ekkora hajót, amelyeknek mérete többszörösen felül múlta faluja templomának nagyságát.
Ahogy távolodtak a szárazföldtõl, úgy
vált egyre kedvetlenebbé. Tudatosult
benne a megállíthatatlan elszakadás
szeretett családjától, hazájától. A vadul hullámzó tengeren, furcsán érezte
gyomrát, mint a többi kivándorló is.
Akkor lettek csak igazán betegek,
amikor a Gibraltári szoroson áthajózva, kifutottak a Földközi tenger védettebb vizérõl az Atlanti óceánra. Az óriási gõzhajót hatalmas hullámok játékszerként dobálták.
Két hét eltelt már amióta Fiumébõl
kihajóztak a nyílt tengerre. Kibontakoztak a számára eddig ismeretlen kontinens körvonalai, majd órák teltével települései, házai is látszottak.
Az óceánjáró New York melletti Ellis
Island szigetén kötött ki. A hajóról kisebb bárkák szállították a bevándorlókat a szigeten található a Barge Office
vizsgálóhelyre, ahol különbözõ fahan-

gárokon lökdösték át õket, hogy alapos vizsgálatokkal megállapítsák, kik
azok, akik maradhatnak és kik, akiket
visszairányítanak Európába. Amerikának csak erõs, egészséges emberekre van szüksége.
E bánásmódot követõen sok ideje
nem maradt gondolkodnia, mert a különbözõ vizsgálatokon átesve, nem irányították vissza Európába. Az óceánjárónál jóval kisebb hajóra szállhatott,
hogy a Hudson folyón észak felé hajózva, beljebb vigyék társaival együtt
az óriási kontinensbe.
Nem voltak már magas hullámok,
hiszen a háborgó óceánt maguk mögött tudhatták.
A hajó napokig vitte õket a Hudson
folyó festõien szép völgyében, ahová
odalátszottak távolból az Appalache
hegység égbeszökõ hegyvonulatai.
Ám õ ezt a szépséget nem értékelte.
Minden pillanatban az elhagyott hazája utáni vágy kínozta. Gondolatai az otthonhagyott táj és családja körül kavarogtak. A Hudson folyón az óceán hullámai már nem tajtékoztak, de háborgó
lelke mégsem tudott megnyugodni:
„– Azóta már érik cseresznye, és én
olyan messze kerültem falumtól, hogy
talán soha nem láthatom viszont!” –
suttogta magában, ám a következõ pillanatban a józanész kerekedett felül:
„– Érik, érik, de kinek a cseresznyéje? Nekem nincsen egyetlen fám sem,
és nincsen egy talpalatnyi földem sem,
ahová akár egyetlen facsemetét is ültethetnék!”
Amikor ezt így átgondolta, kissé csillapodott háborgó, hazavágyó lelke.
Tudta jól, a kivándorlást azért választotta, hogy Amerika földjén keresett
dollárjaiért neki is lehessen néhány
hold földecskéje.
Hudson folyó folyásával szemben
haladva már elhajóztak Jersey City
mellett, de úgy látszott még mindig
nem szándékoznak kikötni. A kis gõzös lassan haladt, hiszen nem volt
könnyû az árral szemben hajózni.
Szent Lõrinc folyó irányába haladtak
még egy ideig, majd a partot vették
célba és kikötöttek egy farmon. Itt tíz
embert tettek partra. Köztük Szalóki

„Kedves kislányaim,
kedves feleségem!
Tudatom veletek,
megérkeztem Amerika
földjére.
Nagyon
hosszú tengeri út után
érkeztem, amelyen a
tengeribetegség kisé
aláásta egészségemet,
de most már jól vagyok…— rótta sorait,
mint otthon szántóekéje a mások földjének
hantjait, hiszen neki
nem volt egy talpalatnyi
sem.
A felesége könnyes
szemmel olvasta családjának, férje nõvéreinek, szomszédoknak,
barátoknak és mindazoknak, akiket érdekelt a kivándorló sorsa
a messzi Amerikában.
Az itthon maradt családanyának e levél nélkül is fájt urának négyhónapos távolléte, ezért
Útban az ígéret földjére
Lukács Ernõ rajza tollat fogott. Ebben a levélben aztán mindent
János szomolyai lakost. Számára ez megírt. Megírta, hogy még akkor is
a hely lesz Amerika, ahol megkeres- kevés volt az élelmük, amikor ketten
heti dollárjait az otthoni földvásárlás- dolgoztak családjukra, most egyedül
ra, amennyiben hazakerülhet valaha.
képtelen fenntartani, ellátni õket. A
Késõ este volt, amikor végre álomra közelgõ télnek úgy mennek neki, hogy
hajthatták fejüket a deszkából össze- tüzelõjük is alig akad. Ha nagy tél lesz,
tákolt pajtában, amely közel volt az akkor bizony nehéz lesz a tavaszig
állatok istállójához. Nagyon keveset kivárni a jó idõt.
aludt, de nem volt idõ a további töpHiányzik mindenkinek és a nagyobrengésre, mert a fõnöknek kinézõ em- bik lánya, gyakran sírdogál. Talán már
ber, tört magyarsággal szólt az este a kisebbnek is hiányzik, csak még ezt
érkezõkhöz, olyan hangnemben, aho- nem tudja elmondani. Nincsen a gyegyan az újakkal szemben e helyen rekeknek semmilyen melegebb lábbemegszokott:
li, csak az a tehénbõrbõl varrt bocs- A jövõben ezen a farmon lesz a kor, amelyet õ készített valaha.
munkahelyük! Itt minden munkát köAmikor megírt mindent, kiöntve leltelesek elvégezni! Amennyiben kifogás két, levelét elküldte. Azt várta, párja
merül fel munkájuk ellen, úgy a legki- induljon neki a visszaútnak még akkor
sebb vétség is elég ahhoz, hogy bárkit is, ha soha nem lesz egy talpalatnyi
elküldjünk. Akkor aztán saját költsé- földjük, miután továbbra is szegények
gükön mehetnek vissza Európába!
maradnak.
Három hónap is eltelt már, amikor
Amikor a kivándorló megkapta feleséSzalóki János tollat foghatott kezébe, ge levelét a búskomorság még jobban
hogy otthonhagyott szeretteinek vég- erõt vett rajta. Ha eddig emésztette a
re hírt adjon magáról. Hírt adjon arról, honvágy, ezután még inkább így történt.
miképpen megy sora és megírja címét, Az érkezõ levél óta már eltelt többhóahová várja a leveleket.
napnyi idõ, amikor fõnök elõtt levett kaNemcsak a családja várta elsõ leve- lapjával megállva, remegõ hangon szólt:
lét, hanem mindenki, aki ismerte õt. Az
– Mister Patterson! Kérem, hallgaselsõ levél majdnem négy hónappal a sa meg kérésemet.
kivándorlása után megérkezett:
– No, mi baj van, János? - nézett ér-

tetlenül az elõtte toporgó emberkére,
akinek soha nem volt semmilyen kérése. Munkáját mindig magába zárkózottan, csendben elvégezte, és most
egy kéréssel áll elõtte.
– Mister! Nekem haza kell mennem!
Családom nagyon vágyik utánam,
mintahogyan nekem is nagyon hiányoznak.
– De jóember! Vágyik itt haza mindenki, aki idejött! Mégsem akarnak
hazamenni. Nem is lenne értelme, hiszen nem keresnének semmit. Márpedig minden kivándorlónak az a legfõbb
célja, hogy az itt keresett dollárjaival
térhessen vissza hazájába. E szûk év
alatt csak éppen annyit keresett, ami
a visszaútra elegendõ. Ugyanolyan
szegény marad, mint a kivándorlása
elõtt! – mondta némi szánalommal mister Patterson, akit kemény, kegyetlen
embernek ismert mindenki, ám mégis
valami szánalmat érzett most az elõtte toporgó kivándorló irányában.
– Szegény maradok, de a családommal leszek! - jelentette ki ismételten
Szalóki János elszántan, ami ellen nem
használtak a fõnök elõbbi, okító szavai.
Az óceán hatalmas hullámai visszafelé is dobálták az óriási hajót, amelynek fedélzetén az Amerikát megjárt
és mégis szegényen hazafelé tartó
szomolyai ember figyelte a vihar korbácsolta óceánt. Ekkora hullámokat
soha nem láthat többé. De nem is
sajnálta.
Hihetetlenül hosszúnak tûnt számára az a két hét, aminek el kellett telnie
ahhoz, hogy az óceánjáró hajó
Fiumében partot érjen.
Akkor is tavasz volt, amikor egy évvel elõbb elindult. A frissen zöldellõ,
lombhullató fák ágait zsenge levelek
borították, melyek között most is tavaszi szél nyargalászott. Most sokkal
kellemesebbnek tûnt mindez, hiszen a
kivándorló hazafelé tartott és nem a
távoli Amerika földjére. Jól érezte magát, mintha dollárokkal lennének telve
zsebei. Ám csak annyi volt, hogy a
Fiumébõl hazafelé induló gõzmozdony
vontatta vonaton helyet foglaljon.
Két nap elteltével kiszállt a mezõkövesdi vasútállomáson. Mivel nem
várt rá senki, gyalog indult a falujába
vezetõ tíz kilométeres útnak. Úgy rohant, mintha kergetnék, miközben szeme sarkában annál több könnycsepp
gyöngyözött, minél többet látott a
templom tornyából.
(Folytatás a 28. oldalon)
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Rendhagyó nõnap
A szeszélyes februári idõjárás után
a márciusi napsütés igazi ünnepi hangulatot varázsolt a fényre szomjazó
emberek arcára. Nõnapra tavaszt hozott ajándékul az ég.
Judit bár több éve egyedül élt, ma
boldogan ébredt. Forró tejeskávéját
kortyolgatva eltervezte az elõtte álló napot, ami most másnak ígérkezett, mint
a többi. Kettõs ünnep: a nõké, de pár
éve elvesztett férje, Zoltán névnapja is.
Felöltözött. Szolidan elegáns ruháját
kis, fekete kalappal díszítette. Férjét
köszönteni indult. A szíve vitte. Útja
során betért egy virágboltba megvenni
kedvenc rózsáikat. A csokor hét szálból állt: négy sárga Judité, míg a három piros Zoltán szeretett színe volt.
A temetõhöz villamos vitte tovább.
Utazása alatt oly szeretettel ölelte
csokrát, mint menyasszony korában.
Büszkén, szorosan. Összetartozásuk
gyönyörû jelképe volt. Szemben vele
egy fiatal pár ült kéz a kézben, szerelmesen. Szemük boldog csillogása Juditnak emlékek sorát hozta elõ. Az elsõ
csók, boldog találkozások, az esküvõ,
majd a gyerekek. Emlékszik, még az
udvarlás márciusában, a pályaudvaron
Zoltán négy szál piros tulipánnal várta: - Kettõ a mienk, kettõ majd gyermekeinké lesz: adta át a csokrot cinkos mosollyal. És valóban, két lányuk
született.
(Folytatás a 27. oldalról)

Már félúton odalátszott a karcsú tornya, melynek tetején ékeskedõ keresztet még bárányfelhõk takarták. A dombok között rejtõzködõ falutól keletre, a
Gyûr-tetõ gerince szintén felbukkant
már a távolban. Most is a cseresznyevirágtól pompázott, mint egy évvel korábban. Még közelebb érve falujához
láthatta, hogy a települést nyugat felõl
határoló Nagyvölgy-tetõn békésen legelészik a tehéncsorda. Amikor a csaholó pulik terelgették az állatokat, a vezértehén nyakában megszólalt a kolomp. A látványtól, a kolomp hangjától, végképpen eleredtek könnyei.
Hazaérve a nagyobb lánya felismerte, és kitárt karokkal rohant feléje:
– Édesapám! Megjöttél?
Nem telt el félórányi idõ sem, amikor
érkezésének híre terjedt a faluban és
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Dolgos társat adott neki az élet, kivel még pörölni sem nagyon lehetett.
Igaz, Judit is becsülettel látta el a nõi
szerepeket. Azt a meleg hangot sem
feledte, ahogyan hazaérkezve megkérdezte az elébe szaladó lánykáitól: Anyátok itthon van-e?
Voltak nehéz évek, gondok, betegségek. Fõleg Zoltán betegeskedett.
Aztán Juditnak is lett egy súlyos operációja. Fél gyógyulását jelentette,
hogy férje húslevest fõzött és kanalanként etette, kimosott, vasalt váltó pizsamákat is vitt neki. Most õ kényeztette, ápolta feleségét, ahogyan Judit is tette
vele nehéz napjaiban. Az a boldog, csillogó szem is feledhetetlen, amikor kocsijukba ültetve, végre vihette haza.
Judit sok év után is erre kérte: - Mindig úgy nézz rám, olyan szépen, mint
akkor a kocsiban!
Az évek közben könyörtelenül teltek.
Hajukban az egyre sokasodó õsz szálak jelezték, az idõ felettük is telik.
Zsörtölõdéseik inkább tehetetlenségüket magyarázták. Tükröt tartva egymásnak nem vették észre, hogy nem
csak a másik változik. Fájt nekik, nem
olyanok már, mint fiatalon.
Ezekkel a gondolatokkal ért a sírhoz.
Rózsáit oly szeretettel rendezte vázába, mint ahogyan férje arcát simogatta
hajdanán. Leült a sír szélére. Jólesett

emlékeznie. Érdekes, csak a szép történések törtek elõ, ezek hiányoztak.
Halkan még beszélgetett is vele: – Ó,
mennyi csodás virágot kaptam tõled! :
- és már könnyeivel küszködött. – Mit
nem adnék, ha visszafordíthatnám az
idõt! Rendhagyó ünnep lett ez, kettõs.
Most én hoztam virágot, hálából a közös évekért.
Gondolataiban elmerengve észre
sem vette, már a nap is lement. Egy
langyos szellõ meglibbentette hajtincseit. Juditnak úgy tûnt, mintha csak
férje suttogta volna: – Most már indulnod kéne, drágám! Meg ne fázz! Tudod, én mindig vigyázok rád.
Gál T. Olga

jöttek a rokonok. Jöttek az ismerõsök,
hogy láthassák, beszélhessenek az
Amerikát megjárt emberrel, aki talán
gazdagan tért vissza falujába. Ám ebben tévedtek.
Ott folytatódott az élete, ahol egy
évvel elõbb abbamaradt. Így telt el a
nyár, aztán egy kora õszi napon a kisbíró hivatalos levet hozott, amit a hazatérõnek kellett aláírnia. Nemcsak a
riadt asszonyának, hanem neki is rossz
érzései támadtak. Háború dúl a nagyvilágban, ami szedi áldozatait. A hõsi
halottak helyett, újabb katonákra van
szüksége a monarchiának.
„Tíz nap múlva be kell vonulnia!” írták a behívóparancsban. Még két hónap sem telik el, amikor halálhíre érkezik a frontról. Nõvérei a feleségét
okolják, amiért levelében hazahívta
testvérüket.

Nem akarják elhinni, hogy elvesztették. A háború után a két nõvér és az
özvegy, kiutaznak az Isonzói völgy
határolta Doberdó harcterére. Miután a
sírját nem találják, hazajönnek. Hogy az
özvegynek még nagyobb legyen a bánata, férjének nõvérei mindenki elõtt õt
teszik felelõssé a testvérük haláláért.
Ma a falu fõterén felállított elsõ világháborús hõsi emlékmû õrzi emlékét.
A fekete márványtáblán szereplõ két
Szalóki János egyike az Amerikát megjárt emberé. Tragédiája, hogy kelleténél korábban jött vissza Amerikából és
a hatalom kiküldte õt is a harctérre.
Frontra küldte azért, hogy védje az
Osztrák-Magyar Monarchiát, azt a hazát, amely nem volt képes megélhetést adni a szegény embernek, hanem
kivándorlásra kényszerítette Amerikába, az ígéret földjére.

Angyal

Szalay Lajos grafikája

Matyó Göncölszekér
Ellágyulva gondolok gyerekkorom falusi nyáresti hangulataira, amikor az izzasztó nappalok után, a nyitott verandán ücsörögve élveztük a légmozgás
hûsítõ fuvallatát. A baromfiudvar káráló, hápogó, röfögõ zaja és a kerti madarak muzikális érzékünket gyönyörködtetõ szimfóniája után, a teljes csend nyugalma borult nedves bõrünkre, melyet
megzavart a hosszú lábú mezei zenészek hegedûciripelése, a kétéltûeknek
a távoli tó felõl érkezõ mélyebb tónusú
brekegésével tökéletes összhangban.
A falu akkori gyér világítása, egy-egy
ablakból kiszûrõdõ enyhe fény nem
zavarta gyönyörködésünket az égi látványban, ahol az öreg holdpásztor terelgette csillagnyáját, én pedig tanulmányozhattam, de soha megtanulni
nem tudtam a csillagképeket. Biztosan
csupán a Göncölszekeret ismertem
meg (ennél tovább máig sem fejlõdött
csillagászati ismeretem), s boldog voltam, hogy megtaláltam a szekér hátsó
két csillaga folytatásában azt a magányos, fényes csillagot, melyet Sarkcsillagnak nevezünk. Csak az zavart meg,
hogy hol lehet a Göncölszekér, hiszen
utoljára még „ott” láttam, most pedig
ismételten keresnem kell! Hát persze,
akkor még nem tudtam, hogy életterünk, a Föld örök forgásban, keringésben van, ezért látjuk más-más helyen
kedves égi jármûvünket. Most már tudom, ennek ellenére ma is felcsillan a
szemem, ha megtalálom gyermekkorom égi hintóját, mely mára már új értelmet nyert tudatomban és érzelemvilágomban!

Vajda János CSILLAGOK címû versében így ír:
„Ha illatos, ábrándos éjen / Elnézem
a sok csillagot; / Merengve a végtelenségen, / Elgondolom, döbbenve érzem, / Mi semmiség, parány vagyok! //
E ragyogó napok fényteste / Mily óriási, szertelen. / Nagyságuk titkait keresve,/ Hogy rémül el kétségbeesve /
A legmerészebb képzelem!” //
Valamennyiünk fejében hasonló gondolatok motoszkálnak, ha elég idõt
szánunk a világmindenségben való
gyönyörködésre, de engem a rémület
helyett egy egészen más gondolat foglalkoztat. A monda szerint a Tejútnak
nevezett csillag-milliárdon jött õseinkkel Csaba királyfi, akivel – földi méreteket tekintve – hasonló, fényesen ragyogó tehetségek jöttek. Azt vallom,
ahogyan Magyarország területét, lélekszámát figyelembe-véve a világ nagyhatalmai közé tartozik a tudomány, a
mûvészet, a sport tekintetében, ugyanúgy Mezõkövesd is kiválóságaival az
ország legjobbjai közé számít. Ez a
gondolatsor indította el „Ismerjük õt?”
cikksorozatomat 2007-ben a Mezõkövesdi Újságban. Célom az volt, hogy
bemutassam azon országos hírességeket, akik fiatalon elkerültek Mezõkövesdrõl, és városunkban nem ismerik
õket. Huszonegy hírességet sikerült
tollvégre vennem – természetesen
olyan sokan vannak, hogy összegyûjtésüket amatõrként lehetetlen véghezvinni, ehhez többéves akadémiai ösztöndíjra volna szükség! Nagy örömömre, kiválóságaink készséggel álltak rendelkezésemre, s ami még nagyobb örö-

met jelent, nagyszerû emberi kapcsolatba kerültünk!
Nem is csodálható, hogy gondolataimban gyakran jelennek meg õk huszonegyen, s talán az is érthetõ, hogy egyik
ébredésemkor villámként vágott agyamba: „Úr Isten! Kedves példaképeim közül heten már meghaltak! Pontosan hét
csillagból áll a Göncölszekér, õk, az égi
mezõrõl minket figyelõ kövesdi hírességek alkotják a szekér csillagait!”
Most már nem tudom nagyon kedves, kiváló égi barátaimtól elvonatkoztatva nézni a Göncölszekeret. A csillagokban benne látom Õket, akik (sokakkal együtt) fényt jelentenek Mezõkövesd egén. Ezen csillagok közül legrégebben Erdõdy Miklóst, az alacsony
termetû Micut ismertem, aki nagyon jó
barátom és osztálytársam volt a Szent
Imre Általános Iskolában. Sokat küszködött kicsiségével, s lám, nem a méret a fontos a nagyság megállapításában! Legyõzte természeti adottságait,
megismerkedett Egerben a cselgánccsal, s négydanos mesteredzõ, a
cselgáncs utánpótlás válogatott trénere lett. Sokan hálásak tanításáért, de
legmesszebbre tanítványai közül Csák
József, a barcelonai olimpia ezüstérmese, Európa-bajnok jutott. Az olimpia után – Csák József sikeres szerepléséért – kitüntetést vehetett át
Göncz Árpád köztársasági elnöktõl.
Fiatalon, ötvennyolc évesen, váratlanul, álmában érte a halál, nagy veszteséget okozva ezzel családjának, a
cselgáncs sportnak és kedves Mezõkövesdjének.
Szegedi Tibor vezérõrnagyot, Szomolya szülöttjét, mezõkövesdi ismerõsömet, majd a megbecsült katonai
vezetõt, vezérkari tisztet, pályatársamat hatvanegy évesen ragadta el a kíméletlen kaszás – egyáltalán nem tekintve érdemeit, melyet a „Partnerség
a békéért”, vagy a NATO-ba való belépés amerikai támogatásának megszerzéséért folytatott tárgyalások vezetésével tett. Nagyszerû katonai ismeretei révén egészen a Honvédelmi Minisztérium Katonai Fõosztályvezetõ
beosztásig emelkedett, kitüntetései
sorát 1993-ban a Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetés zárja.
Reméljük, ott fent is a „Partnerség a
békéért” dolgozik!
(Folytatás a 30. oldalon)
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(Folytatás a 29. oldalról)

Nagy szeretettel gondolok Kasnyik
Bandi bácsira, aki uradalmi cselédi
családban született Jajhalompusztán.
Hamar félárva maradt, s egy tehetségkutatás eredményeképpen javasolták
édesanyjának fia taníttatását a mezõkövesdi gimnáziumban. Daliás fiatalember, kiváló focista, balszélsõ volt,
megdobogtatta a lányok szívét. Egy
menedzser – focitudása alapján – csalta fel Budapestre a Fradi elõdjéhez, a
Kinizsihez, ott végezte el a gimnázium
nyolcadik osztályát. Továbbtanulása irányának a Külügyi Akadémiát jelölte meg,
majd elvégezte az Idegen Nyelvek Fõiskoláját is – ennek eredményeként különbözõ diplomata feladatokat kapott.
Jelentõsebbek a Magyarok Világszövetségének politikai fõmunkatársa, New
Yorkban a MNK fõkonzulja; külügyminisztériumi osztályvezetõ; még egy fél
évig Tanzániában nagykövet is volt, de
szíve nem bírta az ottani klímát. Nagy
élményt jelentettek találkozásaink, igazi kedves, barátságos együttlétek voltak. Sajnálom, hogy kapcsolatunk –
halála miatt – csak két évig tartott, de
örök emléket jelent az a fénykép, melyen feleségével és Karádi Katalinnal
nagy jókedvet tanúsítanak.
Dr. Vígh József professzor úr is a
tehetségkutatók kiválóságaként jutott
a tizenegy gyermekes urasági gulyás
középsõ gyermekeként, a Szent László Gimnáziumba Alsóábrányból (ma
Bükkábrány része). A kisdiák tanulási
kedvét – a kollégium bombatalálata
miatt – napi tizennégy-tizenhat km gyaloglás sem csökkentette, kitûnõ tanulóként végezte a gimnáziumot. Fizikus
szeretett volna lenni, továbbtanulási
lapján mindhárom helyen a Mûszaki
Egyetemet jelölte meg, de felvételérõl
az értesítés az ELTE Jogtudományi
Karáról érkezett. Felsõ döntés ellen
nem volt mit tenni! Az ELTE-n különösen megszerette a statisztikát, s általa jutott el a jogi ismeretek megkedveléséhez, s lett a Statisztikai Tanszék
tanársegédje, az egyetem kitûnõ eredménnyel való elvégzése után. 1975ben, a Tudományos Akadémián tanulmányával elnyerte az állam- és jogtudományok doktora címet, az egyetemen pedig egyetemi tanári címet kapott, 1979-tõl a Kriminológiai Tanszék
vezetõ professzora lett. Büszkén és
boldogan emlegette, hogy közös kedves gimnáziumigazgatónkat, Dr. Papp
Zoltánt, aranydiplomája átvételekor
rektorhelyettesként meghívta magánfogadásra irodájába. Sokat jelentettek
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számomra baráti beszélgetéseink a lakásán, de sajnos csak három évet
engedélyeztek az égiek. 2011-ben kísértük utolsó útjára példát mutató kövesdi
öregdiákunkat a nagykovácsi temetõben.
Egyre jobban szorongatja torkomat,
ahogy visszaemlékszem kedves hírességeinkre, hiszen õk nem csak riportalanyok voltak, hanem nagyon jó barátaim is lettek találkozásaink hatására. Nem tudok elérzékenyülés nélkül
gondolni a nálam húsz évvel idõsebb
Egry Tamásra, aki elsõ beszélgetésünk alkalmával szívébe zárt. Õ, a vasdiplomás vadászpilóta, az aranyfokozatú feltaláló, a Gyõri Graboplaszt
igazgatósági tanácsának tagja, akinek
nagyapját, Észak-Magyarország
fõállatorvosát, Trianon után családjával kitelepítették Eperjesrõl. Sátoraljaújhely után (itt született 1923-ban Tamás bácsi is) Mezõkövesdre kerültek,
s a Matyóföld igazi rajongóivá váltak.
Boldogan hallgatta Tamás bácsi friss
információimat Kövesdrõl, mellyel a Dr.
Ávéd Tibor (volt osztálytársa) és Pesti
Anna házaspár révén eleven kapcsolatot tartott. Nagy bánatot jelentett számomra hogy kilencven éves korában
itt hagyott minket. Egyetlen vigaszom
volt, hogy halála elõtt szûk hónappal
találkoztunk lakásán, ahol köszönthettem közelgõ kilencvenedik születésnapja
alkalmából. Õ, aki pilótaként megszokhatta a magasságot, most sokkal magasabbról, a Göncölszekérbõl figyeli
mezõkövesdijei sorsát, s aggódik a
klementinai repülõtér hasznosításáért,
mely érdekében többször hallatta
hangját.
Solymár József közíró és regényíró, aki Tállyán született 1929-ben,
Palócföldön élte le gyermekkorát.
Mátraballán igazi palóccá vált, s nagyszerû követõje lett Mikszáth Kálmánnak, a nagy anekdotázónak. A Szent
László Gimnázium növendéke volt,
rengeteg gimnáziumi és konviktusi élménnyel. Sokszor vendégeskedtem
csodálatos solymári lakásukon, s élvezhettem történeteit, s kedves családja vendéglátását. A mintegy negyven regényen kívül (nekem tizenhét van
meg közülük) filmforgatókönyveket is
írt, leghíresebb a „Jó emberek örököljék a világot” címû regényébõl készült
Új Gilgames címû film, Darvas Iván és
Domján Edit fõszereplésével. Szoros
kapcsolatunkat jelzi az is, hogy közösen író-olvasó találkozót rendeztünk a
Szent László Gimnáziumban. A lakásáról való távozásomkor mindig utánam szólt: „Aztán ne soká maradj tá-

vol!” Az is bizonyíthatja õszinte, baráti
kapcsolatunkat, hogy temetésén,
Mátraballán 2013-ban én is mondtam
búcsúbeszédet el-elcsukló hangon, a
nyolcvannégy éves Józsi bácsi emlékét örökké szívembe zárva.
Õszinte szeretettel gondolok atyai jó
barátomra, a helytörténész, statisztikus tudósra, a nálam tizennyolc évvel
idõsebb Dr. Kápolnai Ivánra, (aki felvidéki gyökerei ellenére teljesen kövesdivé vált – már csak az 1925-ös,
mezõkövesdi születése kapcsan is), s
írásaim lektorának tekintettem. Nagyon
sokszor találkoztunk munkahelyemen,
lakásán, meglátogattam kórházi
bentfekvései idején, s Õ volt az egyetlen, aki kecskeméti lakásomon is vendégem lehetett. Igazi örömet jelentett
számára, hogy egy másik generáció
tagjában önmagához hasonló ambíciókat, gondolkodást, érzelmeket fedez
fel. Gimnáziumi kitûnõ bizonyítványa,
a jogi egyetem „summa cum laude” minõsítésével a Gránit Csiszolókorong és
Kõedénygyár statisztikusaként dolgozott, majd a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) gazdasági tanácsadója,
végül a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat tudományos fõmunkatársa és Tájékoztatási Osztály vezetõje lett. Széleskörû nyelvtudása és
szívós kutató munkája eredménye
negyvenhét önállóan megjelentetett
írás, harminckilenc fontosabb történettudományi publikáció. Legértékesebb
mûvének az A/4-s formátumban kiadott, kétkötetes (867 oldal) „Mezõkövesd és környéke” tanulmányt tartja.
Az önálló mûveken kívül a publikációs
fórumok száma meghaladja a félszáz
idõszaki kiadványt. Ezt a hatalmas
szellemi vagyont szinte lehetetlen áttekinteni. 2013-ban lett Mezõkövesd
díszpolgára. Nyolcvankilenc éves korában, egy közúti baleset után, gyorsan romló egészségi állapota vezetett
halálához. A sors kegyének tartom,
hogy az általam nagyon tisztelt Iván
bácsi temetésén 2014-ben, születésnapomon, mondhattam búcsúbeszédet
a kövesdi temetõben. Reményeim szerint a Göncölszekérbõl szórja az utódoknak a tudás és aktivitás igényét,
mi pedig látva az égi jármûvet – örökké emlékezünk matyó díszpolgár Tudósunkra is!
A Göncölszekér hét csillagának sokszínûsége jelzésértékû is lehet a Matyóföld lakóinak kiválóságára változatosságára, s mintegy jelképe lehet a matyó
népmûvészet színgazdagságának is!
Dr. Szedresi István

Hajdu Ráfis János

Vers, magamról
Hamar elment anyám, apám,
De van Istenem s van hazám.
És volt még egy jó nagyapám,
Ki emberségét hagyta rám.
Mostohámtól kaptam kenyeret,
Használt ruhát is eleget.
Iskolától eltiltatott,
Hogy etessem a jószágot.
A munkába belenõttem,
Földmûvelõ paraszt lettem.
Hajtottam lovat, tehenet,
Dolgoztam így is eleget.
Tûzszerész katona lettem,
A haláltól én nem féltem.
Nem volt rája panaszom,
Négy bajtársam siratom.
Tanfolyamot is végeztem,
Mesterséget így szereztem.
Lettem benne a legelsõ,
A munkában mûvezetõ.
Dolgozni én messze jártam,
A vonatot kihasználtam.
Itt találtam meg a párom,
Eggyé váltunk, sose bánom.

Petõfi

Szalay Lajos rajza

Hajdu Ráfis János

Díszes öntöttvas kereszt

Rábeszélt a tanulásra,
A nyolc osztály kijárásra.
Majd innét is tovább mentünk,
Érettségit megszereztük.

Díszes öntöttvas kereszt a szekrényem tetején,
A MÉH telepi ócskavasból mentettem ki én.
Valamikor, valaki drága pénzért vette,
Otthonában áhítattal sokszor nézegette.

Építettünk egy kis lakot,
Benne leltünk boldogságot.
Terveket is kovácsoltunk,
Egyet végül megcsináltunk.

Ha ránézett Krisztus urunk szenvedését látta,
Bûnbánó szívvel keresztet vetett magára.
Meghalt Õ érettünk, hogy örök életünk legyen,
Jézus országában egykor, otthonunk lehessen.

Volt is munkánk elég bõven,
Megáldotta a jó Isten.
Adott erõt, egészséget,
Elismerést, segítõket.

Múltak az évek, vad viharok jöttek,
Sok Istenhívõ családot fájón széjjeltéptek.
Odalett e keresztnek hûséges gazdája,
Nem volt már senki, ki vigyázzon reája.

Olvasni nagyon szerettem,
Írogatni is megkezdtem.
A régmúltat rögzítettem,
Színek alá begyûjtöttem.

Az egykori szép lakóház, amelynek dísze volt,
Bontásra ítélve gazdátlanul, védtelen lett.
Bútorát széthordták, tûzre is vetették,
Ami vas volt ottan, MÉH telepre vitték.

Közben lassan öregedtem,
Békességre törekedtem.
Isten áldását éreztem,
Kilencven évet elértem.

Arra ment egy ember, értéket keresve,
Lehajolt s a lom közül, e-keresztet felvette.
A szennyet róla, kabátja újával törölte, és
Krisztus arcát a kereszten, védõn felismerte.

2020. január 28.
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Túl hosszúnak találtam a múltkori
írásomat azért hagytam abba. Ma már
Dr. Kriston Mihály
tudom, hogy egy szuszra kellett volna
írnom, azután a felét elküldenem. Gondolat, emlék az van bõven, inkább az
okoz gondot, hogy mit hagyjak ki.
Az ócskapiacot ígértem, hát jöjjön.
2. rész
Nem egy nagy durranás az egész,
mármint amit írok, mert nekem a korábbi kínai piac jut eszembe, ha a
régi ócskapiac árúit idézem fel. Sok
volt a ruhaféle, kopott nyakú ing, de
még lekopasztott, katonai kabát is
volt. Kinek mije volt felesleges azt
akarta eladni, hogy legyen egy kis
pénze, vagyis inkább fillérje. Azt ma
tudom belemagyarázni, hogy a háború utáni szegénységben kevés kifogástalan holmi kerülhetett a piacra, meg azután a villamosítás terjedésével megjelentek a virágos, tulipános leszerelt „csillárok”,- hátha
többért kel el, mint az ócskásnál,
festett tányér, egy-egy nipp, egy
ezüst kiskanál valahonnan, vagy
csak véletlenül hagyták meg az oroszok. Én szerettem leselkedni, ácsorogni, hallgatózni. Elmentem a templom felõli soron, vissza meg a park
felõli oldalon. Szélesebb volt a tér
ott, csak a 60-as években rózsát ültetett oda a park oldalában Zsíros
Lajos. Õ a Kriston András féle Új Életben volt kertész, Pestrõl érkezett
„megsegítésre”.
Egyébként a templombúcsúkor is
ide pakoltak ki az árusok, inkább a
Amikor még gyerekek voltunk: Vinkovits
plébánia oldalába. Az egyik búcsún
Sándor, Vinkovits László, Kriston Mihály
készült is kép 3 gyerekrõl, az egyik
én vagyok,- sikerült megtalálnom. Jár- járt oda, legfeljebb köpült vajért a tejpitam egyébként a Szívbúcsúra is, mert acra, ami kb. 20 dekás lehetett, kissé
hogy nagyanyám erõsen vallásos volt lekerekített élekkel, kis írós ízzel, meg
és vitt magával. A körmenet után men- szezonban görögdinnyéért jártunk.
tünk a Rákóczi útra, ott voltak a sát- Dinnyét hozni elhívott anyám – gyere,
rak, volt más alkalommal a Jegenye- fiam nem bírja a karom. Amikor meg a
sor elején is kipakolás. Akkor már ta- mostani piac megnyílt, oda mentem
lán a második pirosnyelû szíjostort mindig, ha cipekedni kellett. Arra vikaptam három pamutgombbal. Csak szont emlékszem - mert odafutottam!
örökké azt fájlaltam, hogy nem olyan –, amikor a nádtetõs piac minden erõhosszú a nyele, mint Bakosé, meg nem feszítés ellenére leégett. A tûzoltók hiis hajlott úgy. Õ fiákerezett is hintóval, ába voltak a szomszédban az akkori
késõbb már csak fuvarozott. Nem csak eszközökkel esély sem volt, pláne a
a bajusza volt „beállítva” , mindig rend- náddal szemben az oltásra.
De van még egy emlékem. Nem
ben volt minden a lovaival, meg a koakartam
szakács lenni soha, pusztán
csijával is. Sallangos szerszámok, fémeg
akartam
tanulni sokféle dolgot. Így
sült sörény, bokszolt pata, az ostor,
kipróbáltam
a
tésztaszaggatást, márno és hangos volt tõle az utca.
mint
a
nokedli
szaggatást.
Lehúzni egy
Tegyük át a színteret a Matyóház
csík
tésztát,
másik
irányból
késsel apró
környékére. Nem voltam odaszokva,
kaparással
a
vízbe
szaggatni.
Az is
mert akkor még volt a kertekben zöldlehet
anyám
kért
meg
rá,
hogy
haladni
ségtermelés, talán anyám sem sokat

Szökésben
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tudjon.
Egyszer piaci napon nagy tömörülés
volt a Matyóház sarkánál, csupa
asszony, azután meg én, egy ember
kötõben meg kiabál, hogy asszonyok
jöjjenek micsoda új találmány, élmény
lesz a nokedli szaggatás. A fém szaggatóval folyamatosan gyártotta a nokedlit, rezsóval forralta a vizet, már
„hegy” volt a nokedliból az asztalon,
és persze fogyott is a szaggató, ha
jól emlékszem 30 Ft volt.(1kg hús
akkoriban 22-25 Ft volt)
Ha már a Matyóház környékén vagyunk, eszembe villant a MÉH, merthogy az a mostani kultúrház mögötti államosított ház hátsó udvarában
volt. Pénzért jártunk oda, persze fagyira, szotyolára meg nyalókára valóért, és egyáltalán nem a „gyûjtsd a
vasat és a fémet, ezzel is a békét
véded” felhívásra csináltuk. Bõrt is
átvettek, ugyan én sose vittem semmilyen bõrt, de leginkább nyúlbõr
szag volt a raktárban. A nyúzás után
ki kellett fordítani a bõrt és leginkább
szénával kitömni, és mivel darabáru
volt így egyesektõl nyersebben is
átvették, ettõl bûzlött. Mindenrõl bizonylatot adtak, ám ha kicsi volt a
súly, morgás volt, mert arra is papírt
kellett írni.
A MÉH-el szemben lévõ sarkon
volt az úttörõház, természetesen államosítás után lett az. Már ötödikes
voltam, amikor ide beszoktam. Nem
mozgalmi okokból. 59-ben még nem
volt nekünk sem tévénk, akkortájt pedig még tudtak focizni nagyjaink és
nem csak válogatott szinten, ezért kerestük a helyet, ahol elõre névre szóló
papírral helyet lehetett foglalni tévénézésre. Itt a földszinten volt egy nem
túl nagy TV terem.
A pince sokkal több fejtörést okozott,
fõleg apámnak, így következményesen
nekem is, mert 3 pingpong asztal volt
odalent, de volt biliárd és rex asztal is.
Én pingpongoztam, még meg elég jól.
A baj csak az volt, hogy a hosszú
„edzés” után majdnem 10 órakor mentem nadrágfélelemmel haza , különösen az elsõ verés után. Leginkább észrevétlenül elszaladt az idõ, késõbb már
ezen az áron is ügyesedni akartam.
Eredmény: hetedikes koromban járási
bajnokságon 5. lettem, 2:1-re kaptam
ki a késõbbi 2. Szolnoki nevû testnevelõ szivacsütõs fiától, nekem meg 26
Ft-os „tésztaszaggatóm” volt. Volt egy

Póta Pista nevû páros partnerem is,
vele ugyanakkor nyolcba jutottunk. Pista régen meghalt, a Szentistváni úton
lakott, utoljára a nyárádi úti MOL kútnál találkoztam vele, ott dolgozott. A
pincepartnereim neveire már nem igazán emlékszem, de egyre biztosan:
Macsinga.
Tûzoltó és Tûzoltóság. Az elsõ egy
kocsmaféle és tûzoltó Vargáék után ajtó
helyett egy forgón lehetett bemenni oda,
azután vagy a kocsmába vagy a kultúrterembe lehetett eljutni. A Tûzoltóság a
terem mellett, annak folytatásában volt,
késõbb hozzá is csatolták. Ide is jártam, a Tûzoltóságba nem, és csak azért
említettem, mert egyrészt a vasárnapi
mise után apám is ülõvendége volt sok
másokkal a Tûzoltó vendéglátóhelynek,
másrészt zeneórára jártunk a kultúrterembe, ide és máshova is, amikor még
munkaközösségi oktatás volt nem zeneiskolai és errõl külön is lehet majd
késõbb mondanivalóm.
Még egyet leírok, Fügedi pék nevét.
Jártam nála, ha nem is sûrûn. Vinkovitsné Bán Katika néni sokáig maga
dagasztotta a kenyeret. Ovális, olyan
3 kilós bebugyolált szakajtóban, a Sanyi fiával vittük kemencés sütésre,
ezek szerint már ilyen értelemben megbízhatók lettünk. Úgy emlékszem a pékek éjszakai sütõk, így másnap mentünk érte. Már az elõzõ napon is eszméletlen kenyérillat volt, de ami aznap
fogadott, azt nem tudom elfelejteni.
Közbevetve elmondanám, hogyan álltam én sorba kenyérért Edõcsnél, a
Nyessvereb mellett nem egyszer. És
nem egyszer a megkapott meleg kenyeret megszentségtelenítettem, mert
az oldalát, ahol kiforrott, kibeleztem
rendesen hazáig. Szóval aznap hurka,
kolbász is sült az Öreg Fügedinél, meg
a kenyérillat, el nem mondható mennyire vágyhattunk mindkettõre. Láthatta
rajtunk a szinte imádkozó tekintetünket, s szó nélkül belemártott egy-egy
kenyérvéget a zsírba. – Kóstoljátok! A
mai gyerekek ezt nem is ismerik, fitymálva meg sem ennék, nekünk meg
mintha karácsony lett volna, mert noha
nem éheztünk, de mindig éhesek voltunk. Anyám a „nincs”-et, „van”-nak
tudta eladni nekünk, soha nem morgolódtam, csak felnõtt fejjel ámultam el
anyám ügyességén. Igaz akkor sokkal többen ismerték a nincset, nem volt
mit irigyelni a másiktól.

Szólt a nóta Szomolyán
„Minden népnek muzsikája
utat mutat hazájába,
amig lesz egy magyar lélek
addig zeng a magyar ének”
Igaz szavak, valós gondolatok. Mert
a magyar ember énekel. Énekel ha jó
kedve van, dalra fakad bánatában, nótától vár nyugodalmat, vérét pezsdítõ
dallam csalja elõ a sajátos vírtust,
mellyel kifejezheti önmagát.
Néhány pohár jó bor után elfelejtõdnek a gátlások és felcsendül a nóta. A
mindenki számára ismerõs dallamok
nosztalgikus hangulatba varázsolják az
éneklõt és a hallgatókat egyaránt.
Tiszta hang cseng a dalból, ha tiszta, õszinte lélekbõl szól, és a magyar
nóta ilyen.
Nem is lehet másképp mûvelni, csak
is tisztán, õszintén,....lélekbõl. Ilyen
felemelõ érzés tanúi lehettünk a
Szomolyai Rügyfakasztó Nótaversenyen, ahol bizony megszólalt a szív,
dalolt a lélek, minden jelenlévõ örömére magyar ének, magyar nóta adott
boldogító jó kedvet.

2
Verseny volt ez, ahol helyezések
minõsítették az elõadást, de mégis
minden résztvevõ gyõztesnek érezhette magát a dallamok varázsa miatt.
Himnuszok szóltak itt, magyar léleknek boldogító dallamok, tapsvihar, újrázás ünnepelte a hazafias nóta diadalát ugyanúgy, mint a legismertebb
népdalt.
A hetedik alkalommal megrendezett
nótaverseny kitûnõ alkalom volt arra,
hogy bebizonyosodjon az a tény, miszerint a magyar nótának varázslatos
ereje van.
Mert a nóta képes arra, hogy az eddig egymást sem ismerõk szívében
emberbaráti szeretetet gyújtson, barátságokat teremtsen, jó hangúlatú boldog közösséget alkosson.
Lukács Ernõ
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Válasz cikkünkre

Õk így látják!

Legutóbbi, karácsonyi számunkban Egyetlen töltényünk maradt! címmel, Geri Ádám borszakíró írását
közöltük, amely a Bükki borvidék túléléséért folytatott harcáról, küzdelmérõl szólt. Erre az írára két olvasói reagálás is érkezett, méghozzá a borvidéken
gazdálkodó két szakember tollából. Mindkét írásnak
helyt adunk.

Valóban egyetlen töltényünk maradt?
Az elõzõ kiadásban megjelent cikkre válaszolva, szeretnék írni néhány gondolatot! A borvidékünk helyzete valóban nem irigylésre méltó, sajnos ez az állapot egy eléggé
hosszú folyamat eredménye, amire itt igazán nem szeretnék most kitérni, hiszen az, hogy ki és mit rontott el, az
rajtunk már nem segít. Elõre kell tekinteni és a meglévõ
gondokat orvosolni, megoldani ez a feladatunk. Illetve, hogy
tudjunk jó példát mutatni azoknak a keveseknek, akik még
látnak ebben a nehéz, de szép szakmában jövõt!
A borvidék elnökeként még csak néhány éve van igazán
rálátásom a teljes borvidékre, elõtte csak a saját hegyközségünket irányítottam, ahol azért történt néhány figyelemre méltó változás. Például az ültetvények egy jelentõs része megfiatalodott, és tíz hektár körüli új is létesült. Kialakulóban van egy kézmûves borokat készítõ, kis pincészeteket üzemeltetõ réteg, ami nagyon fontos fejlemény.
Nem azt mondom, hogy ez az én érdemem. A mi vidékünk sajnos eléggé késõn ébredõ, és valószínû ez az oka,
hogy még csak most jutottunk el idáig.
Ez volt tehát a szûkebb térség helyzetelemzése, és ezt
nem is tartom nagyon lehangolónak. A másik két hegyközség helyzete vegyes, a tibolddaróci hasonlít a miénkhez,
köszönhetõ ez a Mezei pincészetnek. Õk nagyon sokat
telepítenek, és a megtermelt szõlõt sem értékesítik, hanem borként adják el, aminek egy jelentõs része Bükki OEM
kategóriában kerül forgalomba. Sajnálatos módon a miskolci rész van nagyon elmaradva. Az utóbbi idõben egyáltalán nem telepítettek, a régi ültetvények pedig korszerûtlenek, nem lehet rajtuk nyereségesen gazdálkodni. Az ottani gazdáknak már többször elmondtam, hogy ezen változtatniuk kell, mert ez az állapot már csak tovább fog romlani. Sajnos az utóbbi két szüret, és az alacsony felvásárlási árak inkább elvették a kedvüket, és az anyagi források

híján, óvakodnak a szõlõk újratelepítésétõl. Az ágazat egyik
felét, az alapját, a szõlõ helyzetét tehát így vázolom. Most
nézzük a másik felét, azt amivel a fogyasztó találkozik, a
bort! A borvidéken 3 nagy feldolgozó üzem van, de ebbõl
csak egyben készülnek Bükki OEM borok, a Mezei pincészetnél, ahol egyébként a borvidék adottságait, egyediségét leginkább megmutató terméket, pezsgõt és minõségi
pezsgõt is készítenek belõle, méghozzá évrõl-évre többet.
A Bükki OEM borok kisebb mennyisége a most feltörekvõ
kis, kézmûves borászatokból kerül ki. Az általuk készített
termékek magas minõséget képviselnek. Sajnos mennyiségben keveset, de a borvidék sokszínûségét azért már
meg tudják mutatni. A piaci pozíciónk az, ami leginkább
kívánni valót hagy maga után. Néhány éve Miskolcon még
nem lehetett helyi bort kapni az éttermekben! Ma már ez
megváltozott, igaz még mindig nem lehetünk elégedettek!
Sándor Zsolt, Borbély Roland, Hajdu Roland borai már jelen vannak néhány elismert étteremben. Miskolc és Mezõkövesd vendéglõsei, étterem tulajdonosai, ha tartanának a
helyi, helyben készült borokból, az értékesítési gondjaink
részben megoldódnának. Ahhoz, hogy ez bekövetkezzen,
szemléletváltásra van szükség, viszont erre nekünk nem
nagyon van ráhatásunk. Már az is sok munkát és kitartást
igényelt a borászoktól, hogy idáig eljussanak. Én csak elismerni tudom a munkájukat!
Összegzésként azt mondanám, hogy akinek egyetlen
tölténye van, az tegye is le a fegyverét! Itt tele tárakra, sok
töltényre és kitartásra van szükség! Az irány, amerre elindultunk szerintem jó, de az is igaz, még nehéz, rögös, küzdelmes út áll elõttünk!
Dósa Sándor
Bükki Borvidék Hegyközségi Tanácsa elnöke

A borvidék jövõjét mások is írják
Boér Tamás, aki közíró is, írta néhány éve a kitartásról:
„Soha semmi nem valósult meg úgy – és soha nem is fog
megvalósulni - , hogy ha a megvalósításon dolgozó emberek nem tartottak volna ki a cél teljes eléréséig.
Ha Edmund Hillary nem tartott volna ki a Mount Everest
csúcsáig, akkor most le sem írtam volna a nevét. Ha Edisson
megannyi, eredményt nem hozó kísérletezés mellett nem
tartott volna ki mindaddig, amíg rá nem jött, hogyan lehet
villanyégõt gyártani, akkor lehet, hogy ma még mindig gyertyával világítanánk.”
Igaz, a borvidékünkön tényleg gyertya pislákol a pincék
mélyén, de ettõl még gyönyörû borok készülnek a félhomályban!
34

Vannak persze csillogó-villogó borászatok állami milliárdokkal teletömve, de ez nem a mi vidékünkre jellemzõ!
Ugyanezen magyarok leggazdagabbjainak ragadt benn a
készlete az elmúlt évben, mert a külföld nem hajlandó az
itthon agyontámogatott bort elfogyasztani!
Ezzel szemben itt van a mi környezetünk, ahol nagyszerû borok készülnek, de maximum 500-1000 palackkal, ami
a piacon annyi, mint egy gyenge sóhaj.
De ha valakinek tetszik kis pincében, családdal szórakozni, az azért tegye nyugodtan, mert ez az igazi szépség.
Pesze ne számítson ezen a borvidéken magasröptû szárnyalásra, mert az „nem ez a kávéház”!
Kezdjük távolról indulva, kivel és hogyan kell versenyeznünk?

Ha bemegyünk egy bevásárlóközpontba a borválasztékot megvizsgálni, érdekes dolgot tapasztalunk. Néhány éve
chilei bort találtam az alsó polcon, (itt a legolcsóbbak találhatók) potom áron. Ha levonjuk az árból a göngyöleget, a
0,7 liter bor 50-60 forint. Megkóstoltam, fogyaszthatatlan!
Lehet, hogy a hajó, amin hozták, míg ideért, léket kapott?
Kerestem továbbá, olasz bort 8 százalékos alkoholtartalommal, amibõl 500 ezer -1millió hektoliter került be az országunkba úgy, hogy a magyar szabvány szerint nem is
hozható forgalomba. Nem találtam rá magyarázatot, ezért
segítséget kértem a mezõgazdasági érdekvédelemtõl. A
válasz lesújtó volt: Õk nem léphetnek, mert a magyar borászok többsége veszi meg ezt, és ezzel hígítja fel a magyar
borokat. Ennek tudatában néhány éve bezártam a borászatomat, és lettem csupán hobbi borkészítõ.
Elérkeztünk az 2019-es évhez, amikor államilag zöldszürettel „kezelték le” a milliárdokkal támogatott pincészetek szõlõfeleslegét.
Miért nem jó megoldás a zöldszüret? Mert a termelés
etikáját sérti, ráadásul ezek után is „veszteséget” termeltek a felvásárlási árak.
Szóba sem jöhet a tisztesség, az élni és élni hagyni tisztessége! A szõlõtermelõk átlag 10-20 Ft/kg-mal járultak hozzá a borászatok „eredményes ténykedéséhez”, tehát minden kilón ennyi veszteségük volt!
Amikor 5-10 éve eldõltek a legfontosabb kérdések, mi a
Bükk lankáin azért erõlködtünk, hogy a Borvidéki Tanácsot
legalább kétévente hívják már össze az erre illetékesek, illetve, hogy mondjanak le azok, akik erre nem képesek. (Az alapszabály szerint évente minimum egy közgyûlést kötelezõ
összehívni.) Pedig tennivaló lett volna bõven, mert például a
termékleírásokat sem más borvidéktõl kellett volna lopni!
Azt hittük, ennek nem lesz vége, hisz senki nem volt
hajlandó lemondani. Szerencsére ez az állapot csak véget
ért, mint a kommunizmus, s nem véletlenül. Már látszik
valami az alagút végén, de még nem tudjuk, hogy fény,
vagy a szõlõkivágási támogatás!
Részlet egy szõlõtermelési értékesítési vitából: „Szerinted mi lenne nekik jó? Inkább hozzanak be külföldrõl, csak
hulljon a termelõ idehaza és a terület is, így még piac is
szabadul fel számukra. Az új termelési egység neve pedig
szõlõbirtok. A nevet sem használhatod csak úgy. Állítólag
a HNTdönti majd el 2020-tól, ki és milyen feltételekkel lehet termelõ. Ha ilyen álintegrálás, „megmentõ akció” mögé
akarják bujtatni az ágazat szétszedését és az újraosztást,
az nagyon durva lenne.” (Idézet bezárva.)
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Szomolyai bordal
Zengjen hát énekem Bacchus aranyáról,
Krisztusnak vére ez, innen Szomolyáról!
Vénhegyek nektárja poharamba töltve,
ajkamnak élvezet, lelkemnek gyönyöre.
Ott a Gyûr oldalán fürtöknek mosolya
Rám integet, hívogat dalolva.

Ez tehát a magyar legfelsõbb szakmai vezetés színvonala! Elszakadva a valóságtól, a minõségtõl, és persze a
tisztességes tervtõl.
Megnyugtatóbb, ha visszatérünk a környékünkön lévõ bevásárlóközpontok boros polcaihoz. Három ilyen helyen jártam néhány napja, és átnéztem a kínálatot. Örömmel konstatáltam a jó jeleket a borvidékünk vonatkozásában. Amíg
az alsó polcon az Egri Borvidék „legolcsóbb árú borai” és a
német borok voltak, a második-harmadik polcon pedig a
dunántúli, balatoni borok, addig a legfelsõ polcon, azt hittem káprázik a szemem a Bükki Borvidék egyik termelõjének borát találtam, a francia borok valamint a szekszárdi
és villányi nedük társaságában!
Néhány alapkövetelményt azért fogalmazzunk meg, mielõtt még nagy mellényünk lenne!
- Mindenekelõtt saját, szûkebb hazádban fogadtasd el és
szerettesd meg borodat!
- Nem lehet egyetlen olyan „jelentéktelen” rendezvény
sem, ahol hibás Bükki bort forgalmaznak!
Ha egy baráti kör úgy ítéli meg, hogy itt az utolsó töltény
a borászat és szõlészet területén, velük azért vitázom, mert
úgy gondolom:
- lehet, hogy rossz helyen állnak,
- a saját koncepciójuk nem tökéletes,
- vagy ezt a rögös utat még nem járták végig.
Felejtsük el, hogy mit írtam eddig a magyar szõlõ- és bor
mélyrepülésérõl. Fontos, hogy helyben megtaláljuk a kapcsolódó pontokat, és ez kizárásos alapon nem megy!
Akkor is ezt kell mondanom, ha egyébként a szõlõ-, borágazat helyzetérõl kiváló költõnk, Ady sorai jutnak eszembe:
A magyar ugaron
(részlet)
Elvadult tájon gázolok:
Õs buja földön dudva, muhar.
Ezt a vad mezõt ismerem
Ez a magyar ugar.
Lehajlok a szent humuszig
E szûzi földön valami rág
Hej égig érõ giz-gazok,
Hát nincs itt virág?

Sebe Imre
Bükki Borvidék Bükkaljai Hegyközségének tagja
Óvatos kékfrankos, illatos leányka,
szomjazó magyarnak önmagát kinálja.
Kóstolgass jó barát, izlelgess cimbora!
Tudd meg, hogy mily édes Szomolya zamata.
Megmutatja nektek minden helyi pince,
milyen csodás ízû Ispánberki méze.
Minden magyar ember évszázadok óta
csodájára járhat, mi Szomolya csókja.
Zengjen hát énekem Bacchus aranyáról,
Krisztis vére ez, innen Szomolyáról!
(Szomolya már az Egri borvidékhez tartozik – szerk. megj.)
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Sárközy István, a dzsentri
1. rész
Az e cikkben szereplõ Sárközy Istvánról számtalan újságcikket találtunk.
Persze jogosan kérdezhetik az olvasók: és ez miért érdekes? Ki a fene az a Sárközy István? Hisz Sárközi néven jobbára csak egy cigányt ismerünk, azt is Gárdonyi
Géza: Egri csillagok címû regényébõl.
A mi Sárközynk, akirõl ez az írás szól, nem az a Sárközi!
Ez a Sárközy egykoron komoly pozíciókat töltött be a magyar politikai életben, ám élete, mint több akkori dzsentrinek is, vakvágányra futott.
Móricz Zsigmond sem mutatta be jobban a dzsentri világot, a nemességnek azt a társadalmilag lecsúszott rétegét, amely elmulatta, elkártyázta vagyonát. A nemesi rangon kívül már semmit sem õrzött meg, csupán a gazdagság látszatát és az azt igazolni akaró életvitelt. S ennek
fenntartásáért minden jellemtelen lépésre hajlandó volt: érdekházasságra, váltóhamisításra, stb.
Ezek az említett cikkek többek között betekintést nyújtanak a korabeli búlvár média világába is. Az írásokból kiderül,
hogy egy, egyébként többre hívatott ember, hogyan válik
értéktelenné. (Ez nem csak a dzsentri világra jellemzõ.)
Több mint száz év távlataból, a mai modern kor és annak
összes elektronikai és közlekedési lehetõségei közepette
is hihetetlen, hogy egy kis faluból, hová el lehetett jutni, és
országosan híressé-hírhedté válni.
Megtudhatjuk azt is, hogy a „kigolyózás” micsoda erkölcsi bukást jelentett, hisz mára már ismeretlenné vált a fogalom.
Szereplõnk, Sárközy István Tibolddarócon élt, sõt halálát
követõen ide is lett eltemetve.
Következzen Sárközy István rövid életrajza:
Sárközy István királyi kamarás, Borsod megyei birtokos,
törvényhatósági bizottsági tag. 1874. augusztus 14-én született Pettenden (Fejér vármegye). 1930.augusztus 24-én
halt meg Montreaux-ban (ugyanis golyót röpített a halántékába).
Édesapja: Sárközy Aurél (1845. június 12. Pettend – 1916.
július 7. Pettend), Komárom megye híres szabadelvûpárti
fõispánja, császári királyi kamarás, a Johannita Rend, a
Magyar Királyi Szent István Rend kitüntetettje, fõispán,
szolgabíró.
Édesanyja: Gencsi és Érmihályfalvi Gencsy Ida (1851.
május 11. Balkány – 1920. szeptember 3, Pettend)
Sárközy István feleségei:
I. Dánóczi Steiger Melanie (házasságkötés) Budapest,
1899. október 28. A feleség édesapja: Steiger Gyula, az
elsõ Pesti Hazai Takarékpénztár Egyesület elnöke. A házasságából két fiúgyermek született: Sárközy István (1900-)
Sárközy Kázmér (1902 -)
II. Gróf Péchy Margit (1875. augusztus 4. Tibolddaróc –
1950. február 1. Tibolddaróc)
Azon újságok, források listája, melyekbõl az ismereteinket szereztük Sárközy Istvánról és ténykedésérõl:
Az Est, Prágai Magyar Hírlap, Délmagyarország Újság,
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Petõfi Irodalmi Múzeum, Pesti Napló, Magyar Hírlap.
A Prágai Magyar Hirlap 1930. július 3-ai, csütörtöki számában jelent meg a következõ írás Sárközy István, a századeleji híres gavallér zuhanása a kigolyózáson át a
körözõlevélig címmel.
Alcímként Húsz év elõtt a Nemzeti Kaszinóból kigolyózták, a háborúban rehabilitálta magát, most a kártyakluboknak volt állandó nagy játékosa szerepelt.
Budapest, 1930. július 2. Mint tegnap jelentettük, a budapesti fõkapitányság váltóhamisítás miatt széleskörû nyomozást indított Sárközy István királyi kamarás,
borsodmegyei birtokos, törvényhatósági bizottsági tag ellen. Sárközy Istvánt Melczer Gyula dr., Bottlik István báró,
egy sereg kereskedõ, ékszerész, játékbankalkalmazott,
szállodai alkalmazott jelentette fel váltókkal kapcsolatosan
elkövetett manipulációkért. Amint az egy hét alatt beérkezett jelentések tömegébõl megállapítható.
Közel százezer pengõvel károsított meg Sárközy István jobbára kisembereket.
Sárközy István neve csak a mai nemzedék elõtt hangzik
ismeretlenül. Husz év elõtt az akkori századeleji fõvárosi
életnek egyik legtöbbet szereplõ gavallérja volt. Lóversenyen, kártyacsatáknál, szépasszonyokért vívott küzdelmeknél mindenkor szerepelt. A legelõkelõbb társadalmi
körökben volt otthonos, tagja a Nemzeti Kaszinónak. Kedves, vidám, minden mulatságra kész, elegáns férfi, talpig
gavallér. Az asszonyok számára ellenállhatatlan, férfitársaságban megbecsülhetetlen, jókedélyû barát. Gyönyörû
élet kínálkozott a számára. Fia volt Komárom megye híres
szabadelvüpárti fõispánjának, Sárközy Aurélnak. A legjobb
dzsentricsaládok egyikének sarja, aki megkapta a monarchia legszebb címét, a császári és királyi kamarási titulust. Sárközy István életét még kellemesebbé és gondatlanabbá tette, hogy nagyon jól nõsült.
Feleségül vette a fõváros egyik leggazdagabb polgárának, Steiger Gyulának, az Elsõ Pesti Hazai Takarékpénztár egykori elnökének leányát, Melaniet.
Házasságból gyermekei is születtek. Élte a kiválasztott
tizezrek szép életét, résztvett a Park-Klub estélyein, a
Nemzeti Kaszinó kártyacsatáiban, a mágnások minden
mulatságában, az egykor oly híres karuszelek megrendezésében, amelyeken csak a legelõkelõbb nevek viselõi és
a legszebb asszonyok lehettek jelen.
Neve a nyilvánosság elõtt akkor hengergetõdött meg,
amikor a Nemzeti Kaszinóból kigolyózták.
Hallatlanul nagy szenzáció volt ez, 1911 elején, olyan
hogy ahhoz hasonlóra alig volt példa az akkori idõben. Az
eset a monarchia mágnástársaságainak hetekig volt élénken vitatott beszélgetési témája.
Zichy grófnõ váltói
A Sárközy István ellen tett kigolyóztási indítványnak az
elõzménye az volt, hogy az ellenállhatatlan gavallérnak ismert Sárközy István Zichy István gróf feleségének, Péchy

Zichy grófnõ kastélya Tiboddarócon
Mária grófnõnek a barátságába férkõzött. Ennek a barátságnak a folyamán
Sárközy István a grófnõvel és édesanyjával 260.000
korona értékben váltókat iratott alá.
Amikor a váltók esedékessé váltak, Sárközy nem tudott
fizetni és a grófnõkhöz fordultak a papírok beváltásáért.
Ekkor természetesen Zichy István grófnak is tudomására
jutott, hogy felesége Sárközy kedvéért milyen kötelezettséget vállalt magára. Tárgyalásokba bocsátkozott a gavallérral, aki a gróf elõtt világosan megmagyarázta a helyzetet, elmondta, hogy
Képtelen kifizetni a váltókat, csak akkor kerülhet rá a
sor, ha örökségének birtokába jut.
Zichy gróf hajlandó volt a felesége által aláírt váltók beváltására, de
Becsületszavát vette Sárközynek, hogy többé a közelébe sem megy a grófnõnek.
Sárközy meg is igérte, sõt becsületszavával megfogadta, hogy elkerüli Zichy grófnõt, de azután amint a Nemzeti
Kaszinóhoz hét hónappal késõbb kizáratási indítványában
Zichy István kifejtette,
Sárközy adott szavát megszegte.
Megtörtént ugyanis, hogy egyszer parasztruhába öltözve
elment Tibolddarócra, ahol Zichy Istvánné édesanyjának
2400 holdas birtoka volt és megkisérelte, hogy a grófnõvel
találkozzék.
Késõbb a grófnõt idegessége miatt egy drezdai szanatóriumba vitték, ahová Sárközy titokban követte és levelek
útján akart vele érintkezésbe lépni. Ezekben a levelekben
állítólag újabb váltók aláírását kérte tõle.
A tibolddaróci esetnél csendõrökkel távolították el az álruhás gavallért,
A drezdai látogatás alkalmával pedig levélben figyelmeztették a német rendõrséget, hogy egy közveszélyes
ember, – akinek a zsarolás a tulajdonsága – akar Drezdában tartózkodó idegeneknek kellemetlenkedni.
Amikor Zichy István értesült arról, hogy Sárközy adott
szava ellenére sem hagy föl felesége megközelítésével, a
Nemzeti Kaszinó igazgatóságához Sárközy ellen kizáratási indítványt adott be. Ugyanakkor Sárközy is vádat emelt
a kaszinó igazgatósága elõtt Zichy ellen és ebben õt azzal
vádolta, hogy nem tett eleget a lovagiasság legprimitivebb
szabályainak, és hat hónapig várt becsületbeli panaszával.
A Nemzeti Kaszinó tagjai körében óriási föltünést keltett
úgy Zichy István, mint Sárközy István panasza. Heteken
keresztül tárgyalták az esetet. Olyan diszkréten és annyira

titokban, hogy a kaszinónak az igazgatóságban helyet nem
foglaló tagjai nem is tudtak arról, hogy már kigolyóztatás
elõtt áll az eset egyik szereplõje. A vizsgálat során igen
sok tanút hallgattak ki, és végre március 22-én a választmány huszonhárom tagjának a jelenlétében döntöttek a kigolyóztatás felõl. A kigolyózási indítványba a következõ
három sulyos vádat foglalták:
1. Sárközy zsarolta a grófnõt. Egy izben öngyilkossággal
és nyilvános botránnyal fenyegetõzött, és ilymódon birta rá
a gyönge asszonyt, hogy ujabb váltót zsiráljon neki.
2. Sárközy becsületszavát adta, hogy kifizeti a váltók
összegét, de füle botját sem mozgatta ez irányban.
3. Sárközy a grófnõhöz csempészett levelekben újból
megkisérelte a pumpolást.
A Sárközy által Zichy ellen benyújtott kirekesztési indítványban olyan vád volt, hogy annak a nyilvánosságrahozatalát lehetetlennek tartották.
Nyolcadfél óráig tartott a választmány elõtt az akták felolvasása. Azután csak néhánypercnyi diskusszió következett, mert a megjelentek elõtt nyilvánvaló volt, kinek az
oldalán áll az igazság. A jelenvoltak között harmincketten
szavaztak. Egy blanketta üres volt.
A többség (22:10 ellen) amellett döntött, hogy Sárközy
Istvánt töröljék a kaszinó tagjai sorából. Zichy István gróf
kizárása mellett a kisebbség (4:28 ellen) szavazott.
A választmány elnöke, Jekelfalussy Lajos volt honvédelmi miniszter, hirdette ki a szavazás eredményét és jelentette, hogy az igazgatóság Sárközy Istvánt törölte a kaszinó tagjainak sorából, amirõl az érdekeltet huszonnégy órán
belül irásban értesiti.
Este nyolc óra volt, amikor a kigolyózás megtörtént, és
tíz óra tájban már mindenütt tudták Budapesten az affér
elintézését.
Sárközy Istvánt barátai rögtön a szavazás után, telefonon értesítették az eredményrõl. Az Angol királynõ-szállóban levõ lakásán várt a hirre és amikor meghallotta, hangosan fölzokogott.
– Ezt nem hittem volna – mondotta könnyek között -,
igazán hóhérmunkát végeztek!
Néhány perc múlva eltávozott lakásáról, egész éjjel nem
is tért vissza, ugyhogy barátai meg voltak rémülve, attól
tartottak, hogy öngyilkosságot követett el. Másnapra azonban Sárközy István jelentkezett és a nyilvánosság elé bocsátotta mindazokat a beadványokat, amelyeket a Nemzeti Kaszinó igazgatóságához intézett, a védekezését és
a vádját Zichy István gróf ellen, igy akarva magát a közvélemény elõtt rehabilitálni. Természetesen nem sikerült, A
Nemzeti Kaszinóból való kizáratás akkoriban az erkölcsi
halállal volt egyenlõ.
Rehabilitál a háború
Sárközy nemsokára el is tünt a fõváros társas életébõl.
Az esetnek persze folytatása is következett. Sárközy felesége elvált férjétõl, és Zichy István is elvált feleségétõl.
Csak azt kötve ki, hogy az asszony nagyobbik birtokáról,
az Adonyszabolcs mellett elhúzódó ötezerkétszáz holdas
birtokról fiuk, Zichy István Pál gróf javára lemondjon. Ez
meg is történt, a bíróság a válást kimondotta, a gyermek a
grófnál maradt, az asszony pedig visszavonult a tibolddaróci
birtokra, ahová nemsokára Sárközy is követte, aki felesé(Folytatás a 38. oldalon)
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(Folytatás a 27. oldalról)

gül vette az elvált Zichy grófnét.
Most már teljes visszavonultságban élt, a birtokán gazdálkodott és a nyilvánosság egyáltalában nem hallott róla.
Budapesten nem fordult meg, ha mégis megjelent, teljesen
inkognitóban. Kisérletet sem tett, hogy régi barátai körébe
visszajusson. Három évvel a nagy port felvert eset után
kitört a háború, Sárközy is bevonult és huszárkapitányi rangban végigverekedte a világháborút, egész sereg kitüntetést szerzett magának. Háborús szereplése, vitéz magatartása rehabilitálta, Borsodmegyében újból szerephez jutott, régi ügyét elfeledték és a házassággal elintézettnek
vették. Sárközy István újból a legjobb társaságokban jelentkezett.
Igen élénk részt vett ki magának az ott rendezett vadászatokon és ügetõversenyeken. Mindenki azt hitte, hogy
lehiggadt, meggondolt ember lett belõle, akit könnyelmûségek és szenvedélyek már nem bántanak. Ez igy is volt a
legutóbbi idõkig.
A pesti tripot-k legnagyobb játékosa
Egy év, másfél év elõtt történt, Sárközy István újból feltünt
Budapest társaséletében és féktelen szenvedélyességgel
belevetette magát egykori kártyás életébe. A Nemzeti Kaszinóba már nem mehetett és ezért minden birálgatás nélkül beült olyan kártyaklubokba, ahol módja volt szenvedélyét kielégíteni. Különösen a Múzeum-körút 5. szám alatt
lévõ kártyaklubban és egy kaszinónak a kártyaasztalainál
töltött el sok idõt.
Óriási összegekben játszott és rengeteg pénzt veszített.
Szinte korlátlan hitele volt, mert pontosan huszonnégy óra
alatt kifizette kártyaadósságait. A Hungária-szállóban lakott és azok a hitelezõi, akik a játékasztal körül pénzzel
kisegítették, itt meg is kapták követelésüket. Amint most
kiderült, Sárközy a leglehetetlenebb manipulációkkal szerezte meg kártyaszenvedélye kielégítéséhez szükséges
összegeket. Barátaival szivességi váltókat iratott alá, igy
Melczer Géza dr.-ral és Bottlik István báróval. Ezeket a
bianco-váltókat Sárközy meghamisította. Az ezer-kétezer
pengõre szóló váltók elé számokat írt, úgy hogy tizenegy –
tizenkétezer pengõ lett a kisösszegû szivességi váltóból.
A másik manipulációja az volt, hogy a prolongálás céljából kapott baráti váltókat újból értékesítette. De megcselekedte azt is, hogy üres blankettákra ráhamisította vagy a
felesége, vagy a barátai nevét. Ezekkel a váltókkal elárasztotta azokat a magánbankházakat, amelyek skrupulus nélkül beváltanak ilyen irásokat. De megtörtént az is, hogy a
Hungária-szállóbeli lakásán megismert alkalmazotakkal
bonyolított le váltóüzleteket. Így az egyik szobaasszonytól
hamis váltó ellenében kétezer pengõt, az egyik pincértõl
négyezer pengõt vett át. Egy klubalkalmazottnak hatezer
pengõ értékû hamis váltót adott, és két ékszerészt is hasonló összegû váltókkal károsított meg.
A hamis váltók végösszege az eddigi jelentések szerint
40-50.000 ezer pengõ, s ugyanennyit tesznek ki a prolongálás céljára Sárközy Istvánnak átadott, de újból értékesített váltók is. Olyan feljelentés is van, hogy Sárközy István
hamisított váltók segítségével autót vásárolt, amit azután
rögtön az átvétel után újból eladott. Ezekbe a váltóügyekbe annyira belezavarodott, hogy már nem is tudta, miként
rendezhetné ügyeit. Felesége értesült a dolgokról és fölhá38

borodva könnyelmûségén és azon a tényen, hogy hónapokig haza sem nézett, elhatározta, hogy elválik tõle. Az ügy
elintézésére az asszony fiát, Zichy István Pál grófot kérte
meg, aki édesanyja nevének megkímélése céljából hajlandó volt egyezséget kötni Sárközyvel. Fölajánlotta neki, hogy
bizonyos összegü apanázst juttat havonta kezeihez, ha a
maga részérõl is megsürgeti válópöre befejezését, külföldre távozik és nem tér vissza többé az országba. Sárközi
hajlandó is lett volna erre, de már késõ volt, a megkárosított emberek egyenest a rendõrségre siettek, mert Zichy
István Pál gróf is megrémült a végösszeg nagyságától.
Sárközy ugyanis maga sem tudta már, hogy mennyi összegû hamis váltót helyezett el, és így az egyezkedési tárgyalások során nem informálhatta az ügyei rendezésére
vállakozó grófot.
Az elsõ feljelentés Sárközy István ellen tíz nap elõtt érkezett a fõkapitányságra. Szombatig azután a feljelentések száma tíz fölé emelkedett. Amint Sárközy István értesült arról, hogy bünügy lesz a váltók miatt, eltünt Budapestrõl és a rendõrség hiába keresi, sehol sem találja. Állítólag Nyíregyháza környékén tartózkodik, de az sem lehetetlen, hogy külföldre távozott.
(A Kaptárkövek következõ júniusi számában folytatjuk a történetet.)

Dósa Sándor, Dr. Dósa Viktória

Budai Gábor

A magyarság
szép átka
Bébi népek, újnemzetek faragnak
õsmúltunk tépett gyökereibõl
dicsõséges történelmi koronát maguknak.
Finnugurizmus: géncáfolta baromság.
De nem számít, csak folyjon a népirtás,
nem kell ehhez se fegyver, se gép,
csak pénz, ideológia és néhány cseléd.
Sok az állampolgár,
kicsi a nemzet.
Álmagyarok ölre mennek.
Jöttment senkik fosztogatnak,
Szent Korona földet osztogatnak.
Átkozódnak nappal-éjjel.
Kívánják a magyar vesztét,
hisz bûneik ténye e nép.
Oly könnyû is volna lefeküdni, meghalni
Még jobb népek is megpróbáltak kiirtani.
Nekünk, magyaroknak nem lehet kipusztulni!

Szõkéné Tóth Katalin

Érzések
és érintések...
(minden lelkileg magára hagyott nõ nevében)
Tedd meg! - érints meg, ölelj át! - erre vágyom.
Hiszen tudod, érzed - Nõ vagyok!
Kit arra teremtett az Isten,
hogy szeresselek és általad legyek szeretve!
Érints meg, szeress! – ez a Te feladatod! - a férfié, a társé.
Erre esküdtük az „igen-t Istennek, Egymásnak az oltár elõtt.
Jóban, rosszban mindhalálig! -néhány év alatt
mi változott? - hová lett a szent ígéret, a Szent- lelkiség!
Ne akard és ne hagyd, hogy könyörögjek,
Hozzánk ez olyan méltatlan és megalázó,
Lélekkel - testtel szerettük egymást, de elvétettük,
Még ha Te is akarod, - mondtam egykor - helyrehozható!
Hiszen szerettelek! Te vagy gyermekem apja,
Neked szültem szeretetbõl, szerelembõl.
Az érintésedtõl, ölelésedtõl jöttem lázba,
csókjaink között fogant gyermekünk.
Miért mondtad, hogy szeretsz, ha nem érezted?,
Ha a lelked nem, - csak a tested sajgott belé!
Tudnod kellett, hogy lélek és test együtt szent,
E kettõ egysége nélkül nem ér semmit az egész.
A nõ egyedül olyan, mint egy félkarú óriás.
Magabiztos, határozott, életrevaló – csak Hiányzik a másik - a Nõ-i karja – amivel
Ölel, simogat, törõdik és hazavár!
Ma már régen magányosan élek,
Egyedül járom sajátos útjaim.
A bor, a futó kalandok helyett a tollat választottam,
Így jó nekem, így legalább a lelkem is kap valamit.
Sorsom, - hû kísérõm,- mint régi utitársam,
Neki és nektek is sokszor feltártam lelkemet,
Eljön majd egyszer a nap, itthagyom-e földi világot,
Hiányozni fogok?- nem tudom, - hiszen kilógok a sorból,
Nem értitek, hogy miért is kellett élnem köztetek.
Rég megedzõdtem, mindenre készen élek,
elfogadva sorsom vezérlõ csillagát,
Bízva abban, hogy egyszer odaát a lelkem is
megtalálja azt, amire vágyik, a végsõ nyugalmát.
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