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Jó-e ott
a fa tetején?

SZENT MÁRTON BORKÚT
A bogácsi Szent Márton Borlovagrend borkútat állíttatt a község Cserépi úti pincesorán. A több, mint 50 mázsás bogácsi vörös kőből faragott
borkútat − melyből ünnepek alkalmával fehér és vörösbort lehet majd
csapolni − szeptember 19-én, ünnepélyes keretek között avatják fel. (A
borkút alapkőletételéről lapunk 3. oldalán olvashatnak részletesen.)

Az emberek többségét egyetlen cél vezérli: a karrier, s ennek érdekében mindent
megtesznek, hogy egyre feljebb jussanak
azon a bizonyos hivatali ranglétrán.
Ez az erőlködés, igyekezet hasonlít gyerekkorunk fára mászó versenyeihez: ki
tud, minél gyorsabban, minél magasabbra, vagyis a legfelső faágra feljutni. Igen,
a fa tetején sokkal több fény vetődik ránk.
Lám, a csúcs közeli almák is mennyivel pirosabbak, s onnan, a legfelső ágról lát el
a legmesszebbre a tekintet.
Csúcs ez az érzés – ez szent igaz, következésképp, akár még tiszteletet is kiváltó
az a buzgóság, kapaszkodás, amit ezért
az érzésért megtesznek oly sokan később,
felnőtt korukban.
Ám ez a nagy „egyre feljebb!” igyekezet
közben – óvatosságból! – nem árt arra is
gondolni, hogy: Isten időnként megrázza a fát! S aki már nagyon magasra kapaszkodott fel, s egyre vékonyabb ágon
lóg a légben, az ilyenkor törvényszerűen
a mélybe pottyanhat.
Szóval, ezért nem árt meggondolni,
hogy mit, miért teszünk. A csúcs közeli, fényben ragyogó piros alma valóban
csodálatos s irigyrésre méltó, ám ha jön
az Isten fuvallata, elsőnek ez a gyümölcs
kezd el zuhanni.
S abban a pillanatban, hogy ez bekövetkezik, az imént még csodált és irigyelt
alma sérült, ütődött lesz. Onnantól kezdve már csak cefrének való.
A magasból lepottyanó ember sorsa is
hasonló. S ahogyan a nóta mondja – egy
másik hasonlatot használva – a „kidőlt
keresztfának nem köszön már senki.

B. Mester Éva

Sirály
Túl magasra repült. Ott nem segít senki.
Jobb, ha a bánatát szárnya alá rejti.
Ránehezült gonddal vergõdik a madár.
Mocsaras láp felett mit kezdjen egy sirály?
Ilyen lett a világ. Megrendült az érték.
Pedig sokak által vitatott a mérték.
Ütemre tapsolunk, nagyokat hallgatunk.
Hátrafelé nézünk. Elõre haladunk?
Tiszavirág szavak, hosszúra nyúlt árnyak.
Langyos ígérettõl görcsössé vált vágyak.
Nemigen kell a kéz, csak amit letettél.
Mások fölözik le. Nem erre születtél.
Elég, ha mást akarsz, tehetségesebb vagy.
Más tempót diktálnál és nemcsak magadnak.
Lázadónak vélnek, nem szeret majd senki,
biztonságosabb a középszert követni.

Rejtõzõ

Mezey István rajza

Dr. Árvai Judit

Királykék levegõ
Ámbráscet a felhõk tündöklõ karéja.
Úsznak álmodozva, bomlanak fátyolba.
Orrlikán kilõve, záporszivárványon,
Aranyló levélen, sûrû cseppje táncol.

Mit tanácsolhatnék? Közönyt a munkádhoz?
Hogy ne add a neved ehhez a világhoz?
Egy sóhaj se szálljon soha fel lelkedbõl?
Senkinek és semmit ne adj szerelembõl?
Lapulj a sor végén, soha ne kezdj harcot?
Ne legyél kiváló, ne is legyen arcod?
Az már nem te lennél, boldoggá nem tenne.
A többet akarók írtak a véredbe.

Éled a rózsakert, szirmait kitárja,
Spanyol táncosnõként libben kis szoknyája.
Sóhaján szellõlány röptet kék pillangót,
Pitypangszár ereget száz piciny léghajót.
Vízparton épülnek büszke homokvárak,
Tiszának vízfodrán újra kompok járnak.
Nebulók hátára tömött táska kerül,
Sokezer kis lurkó iskolapadba ül.
Fejünk felett járvány sötétlõ fellege,
Rémísztget, ijesztget féktelen ereje.
Bogács templomában, félelmet lerázva,
Százszárnyú szárnyon száll az „Ave Maria”.
Ezeréves kövek ölén zeng ária,
Hangozza fennen: „Soli Deo gloria”.
Szelíden rád tekint az „Örök Királynõ”,
Lelkedet átjárja királykék levegõ.
2

Kompnál

Tenkács Tibor (tusrajz)

Huszonnyolc magyarországi borlovagrend képviselõi vettek részt a bogácsi ünnepségen

„BOGÁCS HATÁRTALANUL”
Bogács fontos, mondhatni stratégiai helyszín a térségi borkultúrát illetõen, hiszen a bükki borok hosszú
idõk óta jó hírét vitték ennek a tájnak, az utóbbi évtizedekben azonban kicsit elhalványulni látszott e csodálatos természeti és borkultúrális értékekkel rendelkezõ régió elismertsége. Ki mások tehetnek legtöbbet
azért, hogy a bükki bor és a hozzákapcsolódó borkultúra és turizmus újra méltó helyre kerüljön, mint a
közel 20 esztendeje prosperáló Szent Márton Borrend?! A jeles gyülekezet elhatározta, hogy olyan rendezvényt próbál megszervezni, amely önmaguk mértékegységeihez éppúgy illik, mint a közel tízezer rendes és tiszteletbeli tagot számláló borrendi mozgalomhoz. Bogács! Határtalanul!
Már hívó szavával is arra buzdított, hogy a borrendi
delegációk megérkezzenek Bogácsra és felvonuljanak a
bogácsi pincesor Színészligetének hegyhajlatára. Határokat átívelõen megjelentek a lengyelországi Varsó-Tarnow,
a szlovákiai Királyhelmec városábólis a borlovagi delegációk! Fontos eseményt jelölt ez a találkozó azzal, hogy
elõzetes szervezési munkálatok és egyeztetések nyomán
eldöntetett: Borkút hirdeti a jövõben az itteni boros értékrendeket és a vendégfogadó õszinte hajlamokat! A Borkút
alapkõ letételéhez sorakozott fel tehát 28 borrend képviseletében közel 100 díszruhába öltözött lovag. A kõsziklába rejtett Borkút fennen hirdeti majd a jövõ nemzedékei

számára, hogy itt kitûnõ, jóravaló, borszeretõ emberek
próbáltak új alapokat megteremteni a bükki borok népszerûsítéséhez.
Jeles személyiségek fogadták el a borrend meghívását
az eseményen való részvételre. Köszönthették Tállai András pénzügyminisztériumi parlamenti államtitkárt, térségi
országgyûlési képviselõt, Koczor Kálmánt, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnökét,
Csendesné Farkas Edit Bogács polgármesterét, Csendes Péter cserépfalui polgármestert, Vasas Csaba
bükkzsérci polgármestert. A pontos dokumentálás érdekében fontos információ, hogy a nagy értékû kõsziklát Nagy
József cserépfalui polgár adományaként köszönhették
meg, annak kifaragását pedig Jámbor Zsigmond bogácsi
kõszobrász végezte el. A kút elkészült, az alapkõletételt
követõen még az õszi hónapok kezdetén fel is avatják,
megfelelõ külsõségek közepette.
Számosan kaptak szót az alapkõletétel emlékezetes
ünnepi órájában: Tállai András szólt az összefogás fontosságáról, a bükki borvidék felvirágoztatásának halaszthatatlan missziójáról. Beszédében felidézve a borról több
jeles gondolkodó veretes gondolatait. Csendesné Farkas
Edit nagyon fontos civil szervezõdéseként emelte ki a Szent
Márton Borrendet, a településvezetés éppúgy, mint a község lakói szegényebbek lennének az õ elkötelezett igye(Folytatás a 4, oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)

kezetük nélkül! Büszkék ezért az
értékteremtésért!
A köszöntõbeszédek elhangzása után Tállai András országgyûlési képviselõ, Csendesné Farkas
Edit Bogács polgármestere,
Koczor Kálmán MBOSZ elnök,
Virág Tamás Szent Márton Borrend kancellárja helyezték el az
idõkapszulát a felállítandó borkút
talpazatába, melyet a Szent Márton Borrend állíttat és ajándékozza Bogács községnek. A borkút
szolgálja a magyar borkultúrát,
gazdagítja a Bükki borvidéket és
Bogács idegenforgalmi vonzását.
A bogácsi pincesor ünnepi gyülekezetét a kora délutáni órákban
nap ragyogta be, igaz forrósággal
párosítva. A díszruhába öltözött
Az idõkapszulát Tállai András, Csendesné Farkas Edit, Koczor Kálmán és
mintegy 100 fõs ünneplõ közönVirág Tamás helyezték el a borkút talapzatába
ség õszinte örömmel fogadta és
tapsolt két kitüntetett borrendi tag országos elismerésé- vele szemben található, ugyancsak a közelmúltban kialakínek. Koczor Kálmán MBOSZ elnök a borrendi mozgalom- tott rendezvény udvara pedig felsõfokú kulináris élményeban kifejtett kimagasló munkásságáért Hajdu Imre és Vi- ket szolgáló zárása volt a napnak. Dusza Bertalan errõl
rág Tamás borrendi tagoknak „Pro Vino” elismerést adott így beszélt:
Fontosnak tartom, hogy ez a csodálatos környezet,
át. A laudációkat Daragó Károly a Szent Márton Borrend
maga
Tibolddaróc-Kács, mint az Isten tenyerén hordozott
nagymestere ismertette meg a jelenlévõkkel. (Ezeket a
része
a
Bükknek megmutathassa igazi vendégfogadó arkövetkezõ oldalon keretben tördelve ismertetjük.)
cát.
Nekem,
mint borlovagnak és borrendi tagnak õszinte
A nap koronája: a kácsi pinceszentelés volt, amelyet az
kötelességem,
hogy ennek érdekében mindent meg is teegri Hun Fokos Szövetség celebrált Dr. Pócs Alfréd vezetésével. Ezután a meghívott vendégek Dusza Bertalan gyek! A vendégházunk, udvarunk arra alkalmas, hogy kühatártalan vendégszeretetét élvezhették. A Szent Márton lönbözõ csoportokat méltó módon lásson el tájegységünkre
Borrend udvarmesterének – kitûnõ borász, üzletember, jellemzõ hagyományos ételekkel és a hozzáillõ borainkkal
többszörös lovagrendi tag – invitálását szépen terített fe- szolgáljuk a Bükki borkultúrát.
hér asztali köré. (Dusza Bertalan az Elsõ Magyar Fehérasztal Lovagrend tagságát is erõsíti.) Nemrégiben átalakított kácsi pincéjének áldása õsi hagyományokat idézett, a

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, akik támogatták és segítették e projekt megvalósítását.
Kiss Dezsõ Péter, Daragó Károly

Pro Vino érdeméremmel tüntették ki az ünnepségen
Hajdu Imrét, a Szent Márton Borlovagrend „örökös
kancellárját”, a borrend négy alapítójának egyikét
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Ugyancsak az országos szövetség legrangosabb
kitüntetését a Pro Vino érdemérmet vehette át Koczor
Kálmán elnöktõl Virág Tamás, a Szent Márton Borrend
jelenlegi kancellárja

A Pro Vino érdemérmesek
laudációja
Hajdu Imre
A Szent Márton Borrend egyik alapítója, 20 éven át
kancellárja, akit „ örökös kancellár” címmel tisztelt meg
a borrend tagsága. Író, újságíró, Bogácsért Életmû díj
kitüntetettje és a Magyar Kultúra Lovagja.
Hatalmas szakmai ismeretanyaggal rendelkezõ, minden elõbbre vezetõ újításokra kész, invenciózus alkotó személyiség, a magyar borásztársadalom nagyon
egyéni és eredeti képviselõje.
Írói munkássága sokszínû és gazdag. Írt, szerkesztett és kiadott eddig 48 könyvet, amelyek közül hét
kötet csak a borról és a Bükki borvidékrõl szól.
Összegyûjtötte és kiadta a tájegységen mûködõ költõk borverseit.
Bogácsról és a borról szóló könyvei: Borország szíve: Bogács; Áldassék a neved Bogács; Emberremény:
Bogács a neved; Nekem nem térkép e táj; Nekünk
Bogács a világ közepe; Találkozzunk Csáter Apónál;
Regényes Dél-Borsod; Egy korty Magyarország.
A Bükkaljai Borfesztiválok - BÜKKVINFEST-ek programalkotója. A Bogácsi Színészliget és az ott lévõ
Magyar Teátristák Keresztje fõ megvalósítója.
Bogács egyik legjobb hírû pincéjének a Csáter Apó
Pince tulajdonosa és üzemeltetõje.
Hajdu Imre alkotó munkásságával, emberszeretetével, szerénységével, a bor és a kultúra iránti elkötelezettségével országosan ismert, köztiszteletben álló
személyiség.

Virág Tamás
A Szent Márton Borrend tagja, jelenlegi kancellárja.
Húsz évig volt az Edelényi Hegyközség elnöke.
2000 évtõl kezdve áldozatos és kitartó munkával
megteremtette és új fejlõdési pályára állította a történelmi hagyományokkal és neves õsökkel rendelkezõ
Edelényi Bortermõhelyet a Császtai szõlõhegyet.
Széleskörû társadalmi összefogással és kitartó szervezõ munkával jelentõs fejlesztéseket valósított meg
a termõhely épített tér kialakításával, szõlõ telepítéssel, kiváló borok elõállításával, nagyszabású rendezvények szervezésével és a Császta hegy turisztikai
vonzásának fejlesztésével.
Útépítés, villamosítás, harangtorony-építés, a Kálvária kiépítése, a Császtai szõlõhegyi búcsú nagyrendezvények szervezése.
Mindezek értéke meghaladja a 100 millió forintot, de
Edelény város fejlõdésére való hatását pénzzel nem
lehet mérni.
A termõhely arculatának fejlesztésén, kialakításán
és a bor turisztikai termékké tételén túl a közös céljaik érdekében egységbe fogta és együttmûködõ közösséggé kovácsolta a boros gazdákat.
Virág Tamás a Gentleman magazin 100 legjobb borásza között szerepel.

Drabon József

Szemben
a gesztenyefával
Virágzó gesztenye, büszke, fehér,
áll magában ablakomhoz közel,
fölöttem feszül sötétszürke ég,
s úgy érzem, tõlem verset követel.
Meddig tárul még e szépség elém?
Kérdés, amelyre nincs jó felelet,
Isten tudja, bár Õ távol messzeség,
megbocsájtás és áldó szeretet.
Magamban vagyok, mégsem egyedül,
tolom napjaim mind egymás után,
bennem halkuló hegedû zendül,
elevenné lesz sok szép délután.
Habár eltûnõ végtelenbe szállt,
elkísérte egy arany napsugár.
Sok szerettem nem él régóta már,
magához hívta õket igaz Úr.
De szívem mélyén biztat jó remény,
tõle a lelkem is megigazul,
belep engem áttetszõ égi fény,
képzeletem elõtt nincsen határ.
2020. Pünkösd vasárnap
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Fleischmann Rudolf-díjjal
tüntették ki dr. Kapusi Imrét
„Magyarország sorsát nemcsak a támogatások
mennyisége és a termõföld minõsége határozza
meg, hanem azok a dolgos kezek, amelyek minden
nap megmûvelik a földeket – jelentette ki Nagy István agrárminiszter az államalapítás és államalapító Szent István ünnepe alkalmából megtartott rendezvényen, Budapesten. Kifejtette: most nemcsak
Szent Istvánt, az államalapítást, az alkotmányosságot, s az új kenyeret ünnepeljük, hanem azokat a
kitüntetetteteket, akik kitartásukkal, szorgalmukkal
példát állítanak elénk. A kormány számít az ágazat
szereplõinek tudására, tapasztalataira az agrárium
fellendítésében, a vidék megerõsítésében. Ehhez
az országépítõ munkához ugyanis nélkülözhetetlenek a magasan képzett, hivatásuknak élõ szakemberek. Dolgozzunk együtt továbbra is Magyarország
gyarapodásán – hangsúlyozta az agrárminiszter.
Fleischmann Rudolf díjat kapott dr. Kapusi Imre
A kitüntetett dr. Kapusi Imre (jobbra) Nagy István agrárminiszaz Erdészeti Tudományos Intézet nyugalmazott álterrel az augusztus 20-ai ünnepségen
lomásigazgatója a nemesnyár, a fehérfûz, a szil
egyes fajtáinak nemesítésében végzett munkájáért, szeán Püspökladány város önkormányzatától „Pro Urbe” díjat
lekciós erdõsítési kísérleteiért.”
kapott. 1968 és 1995 között tizenöt nemes nyár, három
Dr. Kapusi Imre 1941. március 4-én született Hosszú- fehér fûz, egy szil fajta elõállításában vett részt.
1995-ben egyéni vállalkozó (magánnemesítõ) lett. Még
pályiban. Általános iskolás korában a nagyapjával sokat
1982-ben
a Felsõtiszai Erdõ és Fafeldolgozó Gazdaság
járt az erdõre kirándulni. Akkor találkozott elõször egy igaVállalati
Kutató
Fejlesztõ Csoportja külsõ munkatársaként,
zi erdésszel, aki erdészruhában volt, vállán a puskája, és
összeállított
magának
egy akácnemesítõi programot, ami
hintóval közlekedett. Ez annyira megtetszett neki, hogy
a majdani akác energetikai faültetvények biológiai alapjaielhatározta, õ is erdész lesz.
Az általános iskola befejezése után a Hajdúböszörmé- nak fejlesztését célozta. Fõ tevékenységként ennek a prognyi Bocskai István Gimnáziumban tanult, 1960-ban érett- ramnak a megvalósításán dolgozott, gyûjtögette a nemeségizett. 1961-ben vették fel a Soproni Erdõmérnöki Fõis- sítõi alapanyagokat (20 alföldi csemetekertben 7 évig vákolára, ahol 1966-ban diplomázott. Az egyetem elvégzése logatta a kiugróan jó növekedésû akác csemetéket). A
után a Hajdúsági Állami Erdõgazdasághoz került, a Be- válogatott csemeték felhasználásával 12 községhatárban
rettyóújfalui Erdészethez nevezték ki mûszaki vezetõnek. 40 ha utódvizsgálati kísérletet létesített, az utódvizsgála1968-ban áthelyezték az Erdészeti Tudományos Intézet tok keretében törzsfákat szelektált. Ezeket törzskönyvezte
és 1997-ben az Országos Mezõgazdasági MinõségvizsPüspökladányi Kísérleti Állomására.
1981-ben a nyírségi akáctermesztés fejlesztésébõl dok- gáló Intézettel is nyilvántartásba vetette. A szelektált törzstorált. 1982-ben lett az Erdészeti Tudományos Intézet Ti- fáiról magot gyûjtött, a magból csemetéket nevelt és újabb
szántúli Kísérleti Állomásának igazgatója. 1990-ben ismer- utódvizsgálati kísérleteket létesített. Egyéni vállalkozóként
kedett meg a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alapítvány százhuszonöt akác törzsfát, százegy törzsfanemzedéket,
kelet-magyarországi képviselõjével, akivel az állomás te- és nyolcvanegy törzsfa klónt állított elõ. A legújabb malephelyén építettek egy állandó gyermektábort. Ez volt az gyar „TURBÓ” és „TURBÓ OBELISK” akác fajták is az õ
nemesítõi alapanyagaiból származnak.
elsõ erdei iskola Kelet-Magyarországon.
2000-ben saját csemetekertet is létesített, ahol szuper
A hagyományos kutatási feladatok mellett erdei túrizelit
termesztési fokozatú, vizsgált kategóriájú akác csemussal is foglalkozott, rendezvényeket szervezett, különmetéket
nevelt. A csemetekertjébõl kikerült szaporítóféle bizottságokat fogadott. Püspökladány város lakói száanyagok
felhasználásával 12 akác plantázs létesült Mamára megnyitotta az ERTI püspökladányi arborétumát,
gyarországon.
A nemesítõi munka keretében elõállított
kilátót, víztározót, teniszpályát, sétáló utakat épített. A
törzsfa
klónok
(plantázs
komponensek) túlnyomó része a
407 hektáros püspökladányi szikkísérleti erdõkomplexum
Tibolddaróci
Kapusi
Kertben
lett archiválva. A klónarckezelését is átvette az erdõgazdaságtól. 1994. október 236

hívum 43 akác törzsfa (genotípus) EU által is támogatott
ex situ génmegõrzõ helyeként mûködik.
Dr. Kapusi Imre akác plantázsai általában 30-40
klónosak, de van kétklónos plantázsa is (kétklónos akác
plantázst rajta kívül még nem alapított senki). A szelektált törzsfái szaporítási, hasznosítási jogát 2006-ban eladta a Silvanus Csoportnak.
1995-ben a Kecskeméti Szaporítóanyag Központ felkérésére fehér nyár, madárcseresznye, vadkörte, kései
meggy törzsfákat szelektált. Közremûködött a szelektált
törzsfák szaporításában is. 1996- 97-ben, a FLORASCA
Környezetgazdálkodási Vállalat kérésére akác gyökereztetési kísérleteket folytatott tõzeg alapú talajkeverékekkel. 1997-ben a Hajdúhadházi Erdõbirtokossági Társulat
kérésére felmérte az általuk kezelt kocsányos tölgyesek
állapotát. A 10 éven belül vágáséretté váló tölgy állományokra készített egy szerkezetátalakítási programot, amit
a Debreceni Erdõfelügyelõséggel is sikerült elfogadtatni.
Hajdúhadházon az erdõbirtokossági társulatok segítségével kiépített egy minden igényt kielégítõ akáctermesztési
bemutató területet, ahol a Keresztesi-féle akác fajtákat,
és az õ törzsfáit, törzsfanemzedékeit, törzsfaklónjait üzemi méretekben lehet tanulmányozni. 1996-ban volt Magyarországon egy nemzetközi nyárfa kongresszus, aminek a
keretében ezt a területet is bemutatták.
1996-ban Tibolddaróc határában vásárolt 7,1 ha felhagyott szõlõt, aminek a helyén 2000. tavaszán szárazságtûrõ fafajokból, erdei gyümölcsökbõl, fás szárú gyógynövényekbõl álló élõfagyûjteményt (arborétumot) létesített.
2001-ben ment nyugdíjba.
2002-ben telepített magának Kácson 1,4 ha akác energiaerdõt. Ez a legidõsebb üzemi akác energetikai faültetvény Magyarországon. Már évek óta használja, az ültetvény egy teljes háztartás energetikai szükségletét fedezi.
A klímaváltozással kapcsolatos problémákkal nyugdíjasként kezdett foglalkozni. A 7,1 ha-os tibolddaróci
élõfagyûjteményében szárazságtûrõ fafajokat, erdei gyümölcsöket és fás szárú gyógynövényeket nemesít. A gyûjteményében végzett munka kulcs szavai: génmegõrzés,
biodiverzitás, genetikai változatosság, szaporodó képesség, szárazságtûrõ képesség, társulási készség, haszonvételi lehetõség. A munka legfontosabb célkitûzése: a klímaváltozás miatt szélsõségesen szárazzá váló termõhelyek és a felnyíló erdõk fásítási biológiai alapjainak fejlesztése. A gyûjteményben 12 erdei fafaj EU-által támogatott génmegõrzése is folyik, NÉBIH felügyelettel.
2000 óta bejegyzett erdõgazdálkodó. Kács és Tibolddaróc
határában van 10,5 ha erdeje. A kácsi lakóháza körül is
van egy gyûjteményes kertje. Abban õrzi az általa legnagyobbnak tartott hazai dísznövénynemesítõ, Dr. Barabits
Elemér majdnem teljes életmûvét. Tiszteletbeli elnöke a
Kácsi Hagyományõrzõ Egyesületnek. Oktatója a Kácsi Örs
Vezér Erdei Iskolának. Tagja az Arborétumok és Botanikus Kertek Országos Szövetségének.
Háromszor volt az Erdészeti Tudományos Intézet kiváló dolgozója és kétszer kapott kitüntetést. Több mint 40
publikációja jelent meg alföldfásítási, termõhelyfeltárási,
nyárfatermesztési és akáctermesztési témakörökben.
Imre barátunknak mi is, a Kaptárkövek szerkesztõi
szívbõl gratulálunk magas kitüntetéséhez!

Lesz-e tavasz, lesz-e még nyár?

Mezey István rajza

Fecske Csaba

Öreghang
visszaszerezni meggondolatlanul
ami egyszer már volt nagyon
a vágy feltüzelt rohamcsapatával
harcias kis gerillák akik otthon vannak
az ösztönök sötét bozótosában
és a harc eredménye totális vereség
káosz eltévedt érzések méltatlankodása
üres a kéz a szív tele sötéttel
hallom az idõ matatását a jácint
gyönge szirmain én meg próbálgatom
elhasználódott öreg testemet
tudván elég egy óvatlan mozdulat
és fölriad álmából a fájdalom
érzékeim mind egy célt szolgálnak
kelletlenül az én ügyemet ami bizony
vesztésre áll súgja hang milyen szép is
volna itt az élet nélkülem
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Örömet hirdetett a szegényeknek
Emlékezés P. Dr. Rákos Balázs Raymundra, a Vatikán magyar gyóntatójára
Kapcsolatom azzal az emberrel, akirõl itt és most az
emlékezés szintjén szó lesz, negyven évvel ezelõtt kezdõdött. Történt, hogy a P. Kelemen Didákról (Miskolc minorita apostoláról) írott helytörténeti cikkemre, amely az
Észak-Magyarország napilapban jelent meg, s amely valami módon Vatikánvárosba is kikerült, díszes levélcsomagot hozott a posta. Méghozzá köszönõszóval, hogy õ,
a Vatikán magyar gyóntatója, Páter Kelemen Didák boldoggá avatási perének törhetetlen ügyvivõje, hálás minden ismeretterjesztõ publikációért, amely szerzetestárs
elõdjének hitét, munkásságát propagálja. S attól kezdve
jöttek tõle a levelek. Sõt, egyszer megadatott az az öröm
is, hogy halála elõtt egy évvel szülõvárosában, Miskolcon
személyesen is találkozhattam vele. Nyolcvankét évesen
õ keresett meg engem a szerkesztõségben.
Errõl, a testméretét illetõen apró emberrõl lesz most szó.
Ám, aki hitét, alázatát, sõt tudását tekintve, mint óriás
nõtt fölénk. Páter Dr. Rákos Balázs Raymund minorita
atya emlékét egy õt nagyon jól ismerõ másik minoritával,
P. Tóth Alajossal, a rend magyarországi volt tartományfõnökével idéztük fel. Ez is régen történt – 2003-ban.
– Igen, valóban apró volt õ a test fizikai méretét illetõen,
ám ott belül mérhetetlen nagy értékeket hordozott. Mindenekelõtt a hitéért csodáltam, mely nála oly sok nagyszerû
érték foglalata volt. A szolgálni tudásé, a szerénységé, az
emberségé. De ez nem véletlen, hisz bibliai mottójául az
alábbi igazságot választotta: „Az Úr lelke énrajtam. Fölkent, hogy örömet hirdessek a szegényeknek és meggyógyítsam az összetört szívüket.” (Lukács 4.18.)
Õ a legnagyobb Úr szolgálatában embertársait is szolgálta. Tudós ember volt, ugyanakkor aszkéta. Mint példaképe P. Kelemen Didák, õ is küldetésnek tartotta e földi
létet, ahol vezetni, nevelni kell az embert, szóval, tettel,
hittel, hogy felkészüljön a következõ, a végsõ állomásra.
– Lojzi atya! Ön mikor és hol találkozott elõször
Raymund atyával?
– Hát az bizony régen volt. 1942-ben, amikor elsõs gimnazista lettem a miskolci Fráter György Katolikus Gimnáziumban. Akkor találkoztam vele elõször. Õ ugyanis – mint
minorita szerzetes – ott volt hittanár, illetve az internátusban prefektus, vagyis nevelõtanár. Mivel õ a felsõsöknek
tanította a hittant, így én vele csak a folyosón, a szünetekben találkoztam. Az elsõ személyes élményem vele
kapcsolatban egy folyosói eset. Miután megittam azt a 3
deci tejet, amit az édesanyám mindennap bepakolt nekem tízórainak egy üvegbe, én elkezdtem az üres üveggel játszani. Ami abból állt, hogy két ujjamat bedugtam az
üveg száján, s az ujjaim segítségével mozgattam azt. Õ –
mivel folyosói ügyeletes volt – ezt meglátta, odajött hozzám és megkérdezte: – való ilyet csinálni? A piszkos kezeddel bacilusokat bevinni az üvegbe, amibe holnap újra
tejet tölt édesanyád?
A másik emlékem róla már a hivatásommal függ össze.
Én egész kora gyerekkorom óta papnak készültem. S ott,
a gimnáziumban az ilyen elhivatottaknak minden eszten8

P. Rákos Balázs Raymund élete utolsó éveit újra itthon
Magyarországon, a székesfehérvári papi otthonban
töltötte. Hamvai a miskolci minorita templomban
nyugszanak
dõben tartottak 3 napos-egy hetes lelkigyakorlatokat. Ennek helyszíne az iskola melletti minorita templom volt, s
azokat elmélkedéseket minden esetben más-más minorita atya tartotta. Az õ elmélkedésére azért emlékszem világosan, mert õ volt az, aki a papi hivatás szépségérõl,
fontosságáról beszélt. Gondolatai megerõsítették elhatározásomat, s attól kezdve én nagyon becsültem õt. Akkori „kapcsolatunk” nem tartott sokáig, ugyanis õt 1944 elején (?), közepén (?), erre már pontosan nem emlékszem,
Nyírbátorba nevezték ki plébánosnak és házfõnek. Tehát
elkerült Miskolcról. Megjegyzem, Nyírbátorban nem maradt sokáig. A szovjet megszállás elõl õ is elmenekült, s
Egerbe jõve, a rendfõnöke elõtt, 1944. október végén lemondott állásáról. Tábori lelkészként Németországba ment,
és ezzel elkezdõdött 42 éves külföldi szolgálata, amely
zömében Rómához, a Vatikánhoz kötötte.
– De mint épp Ön 1994. június 1-jén, a temetésekor
elmondott búcsúbeszédében hangsúlyozta, s Rajmund atya külföldrõl írt leveleibõl is tudjuk, sõt hazatérte után Miskolcon, a rendházban eltöltött napjai

is igazolták, szívében – annyi év után is – õrizte ifjúsága színterét, szerette Miskolcot.
- Ezzel a legtöbb ember így van. A gyökerek létfontosságúak. Õ Miskolcon született, a város egy szegény negyedében, ami ma már nem létezik. A hajdani Rózsa utcát is szanálták a szocializmus idején, s ott, a Szentpéteri
kapu-Szeles utca határolta térségben, egy új lakótelep épült
fel. Szegény, de hitében tántoríthatatlan katolikus családban nõtt fel, s már gyermekkorában ide, a minorita templomba járt rendszeresen ministrálni. A szomszédban, a
Fráter György nevét viselõ katolikus gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. Ott érlelõdött meg benne a ferences papi hivatás, minek nyomán kérte felvételét
a minorita rendbe, 1929-ben. A Fráter gimnáziumból érettségi után a nyírbátori rendházba, nyitott noviciátusba került. S ott, az Assisibõl éppen hazatért és magiszterré kinevezett Ladányi László vezetése alatt töltötte újoncévét.
Ott, Nyírbátorban tette le 1930-ba az elsõ, az egyszerû
fogadalmat, amellyel szerzetessé lett. Mivel azonban õ
nemcsak a szerzetesi, hanem a papi hivatás iránt is érzett vonzalmat, ezért elöljárói elküldték filozófiai-bölcseleti tanulmányokra a román kézen lévõ Nagybányára, ahol
sikeresen elvégezte az elõírt két évet a minorita rendi
iskolában.
A tanulmányai ezzel persze nem értek véget, mert provinciális fõnöke 1932-ben az egri rendházba helyezte, s õ
ott az érseki hittudományi akadémia elõadásait látogatta,
miközben 1933-ban örök fogadalmat tett. Vagyis végképpen elkötelezte magát, hogy Assisi Szent Ferenc szellemében, szerzetesként fogja leélni egész életét. S ennek a
fogadalmának élete végéig hûséggel eleget tett.
– Az örök fogadalom letételével elkezdõdött Raymund
atya földi missziója: az Úr szolgálatában az örömhirdetés, az összetört szívek gyógyítása.
– Valóban. A következõ évben, 1934-ben Szegeden
szentelték pappá. Abban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy birtokomban van az a primiciás szentkép, amely arról tanúskodik, hogy az év október 31-én az elsõ szentmiséjét itt, Miskolcon, a hitét ébresztõ minorita templomban
mutatta be.
Pappá szentelése után Szegeden, az ottani minorita plébánián káplárként tevékenykedett, miközben tanulmányit
még akkor sem hagyta abba, hisz 1934-ben, 1935-ben a
szegedi egyetemnek volt hallgatója.
Raymund atya – pályája elején különösen! – nagy elhivatottságot érzett az ifjúság nevelése iránt. Ezért lett 1935ben internátusi prefektus (nevelõtanár) elõbb Egerben, az
ottani rendház kollégiumában, egy évvel késõbb pedig szeretett szülõvárosában, Miskolcon. Azokban az években, mint
a katonát, gyakorta vezényelték más és más helyre, s õ
felettesei és az Úr parancsának engedelmeskedve, alázattal vállalta a rá kiszabott feladatokat. 1939-ben például hitoktatónak nevezték ki Nyírbátorba, két évvel késõbb pedig
újra nevelõtanár Egerben. Onnan újra hazakerült Miskolcra,
s 1942-44 között hittantanár és kollégiumi nevelõtanár. Mint
már mondtam, én akkor találkoztam vele elõször személyesen. Nehéz idõszak volt az, hisz a világban háború dúlt. Ha
valamikor, akkor igazán szüksége volt az embernek a lelki
kapaszkodókra, az emberi példaképekre. Akkor legfeljebb
ösztönösen éreztem ennek az apró embernek a lelki, emberi nagyságát, most viszont felnõve, megöregedve ezt mindennél világosabban látom.

Sajnos, a háború szétszórt bennünket. Õt Miskolcról
Nyírbátorba vezényelték házfõnöknek és plébánosnak. Ám
a front már ott volt a kertek alatt, s az oroszok kegyetlenségeirõl, arról, hogy például a papokkal hogyan bánnak,
sok rémhír terjengett. Mint már mondtam Õ sem várta meg
az oroszok odaérkezettét. 1944. október végén Egerbe
menve, személyesen mondott le beosztásáról a rendfõnöke elõtt. Tábori lelkésznek állva Németországba menekült. Ott érte a háború vége, Osterodelban. Utána is még
ott lelkészkedett, majd 1947. április 26-ai dátummal kapott egy levelet, egy hivatalos okiratot Rómából, a minorita ferencrend egyetemes fõnökétõl. P. Dr. Hess Bélától,
benne a következõkkel: „…P. Raymundum Rákos,
sacerdotem Ordinis nostri, Romam vocamus eumque
collocamus sub immediata obedientia nostra”, vagyis P.
Rákos Raymundot, Rendünk áldozópapját Rómába hívjuk
és közvetlen joghatóságunk alá helyezzük.
1947. szeptemberében érkezett Raymund atya Rómába, ahol – akkor még maga sem sejtette – 42 éven át
szolgálta rendjét, vallását, Istenét. Megérkezése után néhány hétig környezetével ismerkedett, de nemsokára konkrét feladatot, munkát kapott, hisz a Generális Atya 1947.
október 7-ével – átmeneti idõre – az assisi Sacro Convento
minoritarendi anyaházba helyezte õt, méghozzá filozófiai
és teológiai tanári megbízással. „A tanítás nyelve a latin
volt; nekem elkerülhetetlen is, mert akkor olaszul még
vajmi keveset beszéltem – írta Huszonegy év Itáliában
címû életrajzi vonatkozású könyvében. Ott tanított Assisiben már második éve, amikor 1949 júniusában a Vatikánba rendelték P. Dr. Monay Ferenc vatikáni magyar
gyóntató helyettesítésére, aki súlyos beteg lett. Raymund
atya akkor látta el elõször, de nem utoljára ezt a szolgálatot. Késõbb nemcsak Monay atyát, hanem a német gyóntatót is helyettesítette. Sõt, például 1954-55-ben, az egyik
üresen maradt olasz gyóntatószékben is ellátta a
penitenciáriusi szolgálatot, mígnem 1958. december 9-ei
keltezéssel Monay atya utódaként, õt nevezték ki a Vatikán magyar gyóntatójának.
– Lojzi atya! Mit kell tudnunk a vatikáni gyóntatókról, a penitenciáriusokról?
– A római Szent Péter templom gyóntatói intézménye szinte egyidõs magával a kegyhellyel. Szent Péter, de a többi nagy vértanú, Szent Pál, Szent Lõrinc,
Szent János templomát felkeresõ, egyre nagyobb létszámú zarándok lelki ellátására Simplicius pápa (468483) már gyóntatókat állandósított. Amikor pedig a népvándorlást követõ idõkben újabb nemzetek lettek keresztények, a pápáknak gondolniuk kellett arra, hogy
valamennyi nép fiai találjanak saját anyanyelvû gyóntatót Rómában. Ezek eleinte a pápa közvetlen környezetébõl kerültek ki, majd késõbb már választott papok,
az úgynevezett kispenitenciáriusok látták el a gyóntatói munkakört, a fõpenitenciárius irányításával.
A XIII. században a pápák különbözõ nemzetekbõl hívtak a pápai udvarba penitenciáriusokat, akik mintegy népük képviselõiként is szerepeltek. Az olaszon kívül voltak
már ott francia, spanyol, portugál, angol, magyar, lengyel
és német származású világi és szerzetes papok is, utóbbiak fõleg az akkor alakult két nagy koldulószerzetbõl, a
ferencrendbõl és a domonkosrendbõl.
(Folytatás a 10, oldalon)
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(Folytatás a 9. oldalról)

A pápai udvarban kiváltságos volt a penitenciáriusok
helyzete, hiszen kizárólag a pápának voltak alárendelve.
A számuk az évek folyamán gyakran változott, IV. Jenõ
pápa 1435-ben például 11 fõben határozta meg számukat,
nemzeti megoszlás szerint: 2-2 olasz, spanyol és francia,
1-1 angol, magyar, lengyel, német és holland.
A penitenciáriusok hol a világi papság, hol pedig egyegy szerzetesrend tagjai közül kerültek ki. V. Pius pápa
például elrendelte, hogy a S. Maria Maggiore penitenciáriusai domonkosrendiek, a Lateráni bazilikában
obszervans ferencesek, a Szent Péter bazilikáé pedig jezsuiták legyenek.
VII. Sándor pápa, az 1600-as évek második felében 13
fõben állapította meg a gyóntatók számát: 2-2 olasz, francia, spanyol, 1-1 portugál, német, magyar, lengyel, angol,
görög és délszláv. Õk csak jezsuiták lehettek.
Ám amikor a Jézustársaság mûködése felfüggesztésre
került, XIV. Kelemen pápa (1769-1774), aki minorita ferencrendi szerzetes volt, a nagynevû rend iránti háláját
fejezte ki azzal, hogy a Szent Péter bazilikában minorita
atyákat nevezett ki gyóntatónak, mely feladatot azóta is a
minoriták látnak el.
– Tulajdonképpen, ki lehet penitenciárius?
– Már a konstanci egyetemes zsinat (1414-1418) megkívánta, hogy a penitenciárius legalább 40 éves legyen,
jártas a teológiában és egyházjogban, sõt, lehetõleg rendelkezzék doktori oklevéllel, de még ez sem mentesítette
attól, hogy szolgálatba lépése elõtt alapos vizsgának ne
legyen alávetve. VIII. Kelemen pápa 1592-ben szigorúan
elrendelte a vizsgát az Apostoli Penitenciária elõtt, e nélkül nem ülhetett be senki a pápai bazilika gyóntatószékébe. De ha sikeresen vizsgázott, akkor újabb vizsgát már
sehol sem kellett tennie, és állásából sem mozdíthatták el
a bíboros fõpenitenciárius hozzájárulása nélkül.
Az apostoli gyóntatók tudásbeli tekintélyét volt hivatva
növelni az az 1930-ban kiadott pápai rendelet is, amely
szabályozza és megszigorítja a kezdettõl fogva elõírt vizsga anyagát, menetét. Korábban csak szóbeli vizsga volt.
Az új szabályzat elrendeli az elõzetes írásbeli vizsgát, két
tétel kidolgozásával. Ebbõl az egyiket a hittani, a másikat
a jogi tanácsos jelöli ki. Szóbeli vizsgára csak az bocsátható, aki az írásbeli vizsgán megfelelt. De ha a szóbeli
vizsga nem sikerült, a jelölt többet már nem jelentkezhet
ilyen vizsgára. Az idegen nyelvû gyóntatóknak ráadásul
igazolniuk kell jártasságukat az olasz nyelvben is, mivel
az olasz nyelvû gyónók meghallgatása minden penitenciárius kötelessége.
Raymund atya e roppant nehéz vizsgákat sikerrel tette
le, s akkorra már az olasz nyelvet is tökéletesen elsajátította. Kinevezésérõl beszámolt annak idején a Vatikán
félhivatalos lapja, a L’Osservatore Romano is 1958. december 24-ei számában. Miután méltatta P. Monay Ferenc több mint három évtizedes gyóntatói munkáját, hírül
adta az újságcikk, hogy 80 éves korában nyugállományba
vonult atyát P. Rákos Raymund követi.
– Ha jól tudom, Raymund atya kinevezését követõen
pápai áldásban is részesült.
– Ez 1959. január 11-én, a Szent Család vasárnapján
történt. Azon a napon XXIII. János pápa részt vett a vatikáni Szent Márta otthonban rendezett meghitt ünnepsé10

gen, amelyen ajándékcsomagokat osztott szét a gyerekek között. Az ünnepség után a pápa nem ült gépkocsiba,
hanem kihasználva a szép enyhe délutánt, gyalog indult a
bazilika mentén a pápai palota felé.
Raymund atya épp akkor fejezte be a szolgálatát, s a
Szent Márta ajtón keresztül lépett ki a bazilikából. Lakhelye sarkán a vatikáni újság tudósítójával találkozott, aki
örömmel újságolta neki,hogy a szentatya éppen arra közlekedik, s felajánlotta, szívesen bemutatja õt XXIII. Jánosnak. A találkozást, könyvében így írta le Raymund
atya:
„Engedtem a biztatásnak és a Szentatyához léptünk.
Kísérõm bemutatott neki, hogy az új magyar penitenciárius
vagyok a Szent Péter templomban. Õszentsége, aki körgallért és arany szalagú, széles karimájú kalapot viselt,
szeretettel érdeklõdött munkaköröm felõl, hivatkozva magára a tényre is, hogy pápai kiváltságként a mi rendünk
tagjai a penitenciáriusok a Szent Péterben. Megemlékezett 1931-ben Magyarországon tett látogatásáról, nagy elismeréssel nyilatkozva a magyar katolikusok hitélete buzgóságáról. Végül ismételten atyai áldását adta szerény
személyemre, kiterjesztve áldását minden magyarra: Önnel együtt megáldok minden magyart, atyai áldásomat
küldve Magyarországnak, annak a kedves magyar népnek. Felici udvari fényképész egy hirtelen villantással a
már leszáll estében fényképet készített a Szentatyáról,
amint jóságos beszélgetésével kitüntet.”
- Lojzi atya! Ön mikor találkozott újra Raymund atyával?
- 1969-ben. Méghozzá épp a Szent Péter bazilikában.
Ott ült a gyóntatószékben. Bemutatkoztam neki, mire õ
nagyon megörült, azonnal kijött a gyóntatószékbõl, s emlékszem, egy rá várakozó olasz nõt udvariasan elküldött
egy másik gyóntatóhoz, engem pedig körbevezetett a bazilikában, majd bevitt a sekrestyébe, kávéval kínált, s
boldog volt, hogy egy miskolci, ráadásul egy fráterista diák,
aki pap lett, kereste fel. Elmeséltem neki elsõ találkozásunk történetét, a tejesüveges esetet, amin persze jót derült. Azt meg jólesõ érzéssel nyugtázta, hogy annak idején az õ elmélkedése adott nekem nagy lökést a papi pálya választásához. Beszélgettünk arról is, amit már korábban is tudtam, hogy nagy lelkesedéssel dolgozik egy
másik miskolci, az itteni rendalapító Kelemen Didák boldoggá avatásának ügyén. Ezt az ügyet élete végéig feladatának tekintette.
Késõbb, bármikor is jártam Rómában, mindig felkerestem õt, majd pedig amikor végre, hosszú évtizedek után
végleg hazajött, itthon ugyancsak sokszor találkoztunk.
Utolsó éveiben a székesfehérvári papi otthonban. Akkor
már, mint a minorita rend magyarországi tartományfõnökének kötelességem is volt õt felkeresni, de ezt mindig
örömmel tettem. Amikor az egészségügyi állapota romlott, s érezte, hogy jön az Úr hívó szava, megbeszélte
velem, hogy szeretné, ha a teste szülõvárosában találna
végsõ nyughelyet. Az is megható volt számomra, hogy
nekem gyónt meg utoljára.
Természetesen teljesítettük utolsó kívánságát, s itt a
miskolci minorita templom alatti kriptában temettük el. Így
közel nyugszik, Kelemen Didákhoz, nagy példaképéhez,
akit reméljük épp az õ munkássága, ügybuzgalma nyomán, elõbb utóbb boldoggá avatnak.
Hajdu Imre

Csorba Piroska versei

Ha egyszer vége lesz
Nibelungizált alexandrinokban*
Ha egyszer vége lesz majd
végre valahára,
kitódulunk boldogan
megyünk az utcákra,
körtáncot jár mindenki,
ragyog mosolyogva
kedvünk többé nem törik cserépdarabokra.
Megújul a világunk,
megújul mindenki,
megváltozik az ember,
csüggedt nem lesz senki.
Ha egyszer vége lesz majd
végre valahára,
kiülünk egy kávéház
pazar teraszára,
arcunkat odatartjuk
a fénylõ napfénynek,
mindenki dudorászik,
felhangzik az ének
egy hatalmas hangfalról, dévédérõl talán,
visszhangzik valamennyi
óriás ház falán.
Ha egyszer vége lesz majd
végre valahára,
megértjük, micsoda kincs
az élet, mily drága!
mi nem kapható pénzen,
értékelni fogjuk
a mosolyt, a nevetést,
s hogy egymást láthatjuk,
fénylõ tekintetünkben
a derût, örömöt,
mi valamennyiünket
egymással összeköt.
Ha egyszer vége lesz majd
végre valahára,
megfogadjuk, hogy senki nem marad magára,
és körbe fogjuk ülni
a családi asztalt,
mi szem-szájnak ingere:
gyümölcs, torta, fagylalt –
bõségesen terítve,
és ha már jóllaktunk,
a kertekbe kimegyünk, parkokban andalgunk.
Ha egyszer vége lesz majd
végre valahára,
és vendégeket hívunk
este vacsorára,
újra mondjuk el azt, hogy
volt egy világjárvány,
s ha meg is rostált minket,
nem gyõzött a Sátán.
Betöltve az elmaradt
érintések helyét,
félelem nélkül fogjuk
megint egymás kezét.
* A nibelungizált alexandrin jambikus lejtésû, 12,13 vagy 14
szótagból álló keresztrímes sor, amelyet a 6. vagy 7. szótag után
erõs sormetszet tagol

Csendélet
Rubái*
A vár fölött kinyíltak a holdviolák,
lilában, fehérben pompázó sok virág,
körülötte rengeteg eldobált kacat
– sötét káromkodások közt fénylõ imák.
* A rubái perzsa eredetû, négysoros versforma és lírai mûfaj.
Rímképlete aaxa vagy aaaa.
Az elsõ két sorban felvetett témára a harmadik sor ellenvetéssel
felel.

Kihalt

Koscsó László rajza

Ébredés
Villanella*
Ébred a város, kelti a reggel,
szemét nyitogatja sok kirakat,
elnyel téged is e modern dzsungel.
Galambok szállnak fel nagy sereggel,
az utcán ember-folyó az áradat,
ébred a város, kelti a reggel.
A villódzó fény most csupa rejtjel,
harsány reklám csábítva hívogat,
elnyel téged is e modern dzsungel.
Felzúg egy busz, villamos csilingel,
semmibe úszik minden pillanat,
ébred a város, kelti a reggel.
A park padján alvó üres zsebbel
álmodik ágyat, tele tálakat,
elnyeli õt is e modern dzsungel.
A szökõkút a magasba spriccel,
szökne, de hiába, úgyis itt marad.
Ébred a város, kelti a reggel,
elnyel téged is e modern dzsungel.
* A villanella francia eredetû, 19 soros, öt tercinából és egy
kvatrinából álló kétrímes versforma. Az elsõ strófa 1. és 3. sora
váltakozva ismétlõdik a tercinákban, majd együttesen a kvatrinában
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Varga Rudolf

Falusi ház macska nélkül?
Akkorában hébekorban még Szikszón is történtek csodák.
Persze az is lehet, hogy nem voltak azok csodák, csupán furcsa esetek. Élt például a faluban egy részeges kõmûves, aki inkább csak olyan tedd ide, tedd oda faszingerként tengette az életét. Volt annak a kõmûvesnek négy
jánya. Egyesek szerint abba buggyant bele, hogy egyetlen gyereke, azaz fia sem született, aki felcseperedvén
culágerként dógozhatott vóna a keze alá.
Önálló munkát, építést nem bíztak reája, de a romos
épületek bontását vele végeztették el. Ha építeni nem,
bontani azért még õ is tud, gondolták. A részeges kõmûves mindennap el is ment a romos házakhoz, hogy egykét
órán át krampácsoljon ottan. Döntögette a falakat, aztán
eccer történt valami. A kõmûves egyik napról a másikra
eltûnt. Amikor visszatért, felfogadott két embert, és azokkal bontatta le a még álló falakat.
Két hónap múlva gyött a hír, hogy a korhely kõmûves
Miskócon vett egy házat. De nem is akármilyet, hanem
valami cifrapalotát. Vitte a pereputtyát a városba. Egy év
sem telt bele, mindegyik jányának házat vett. Attól kezdve taxival járt a Vörösmarty utca cigánykocsmáiba. A népek meg arról sugdolóztak, hogy a faszingernek ötöse vót
a lutrin.
De abban az hibádzik, hogy a részeges kõmûves tök
analfabéta, ahogyan én mondtam, alfabéta lévén soha életében nem töltött ki egyetlen lottériát sem.
Apám a szájától megvont falatok fillérjeibõl kiguberálta
a bicigli árát.
Igaz, a méretemnél két számmal nagyobbat vett, de az
akkorában minden gyerekholmira igaz volt.
– Majd belenyõsz – nevetett apám, amikor kiderült, a
nyeregben ülve nem ér le a lábam a pedálig.
Pukkancs módjára kékült a fejem a dühtõl. Már elképzeltem magam, ahogyan irigy kölyöktekintetektõl kísérve
délcegen karikázok végig a soron. De fõdhöz csak akkor
vágtam a zsírúj bringát, amikor apám leszerelte a nyerget.
Egy átlyukasztott talpú ócska papucsot drótozott az ülés
helyére, mondván, úgy majd leér a tappancsom.
– Akkor inkább nem kell semmi-i-i! – õrjöngtem.
Végül megtaláltam a megoldást. Ülés helyett a váz csövén gyötörtem csontos faromat. Úgy bicigliztem, akár a nagylegények. Mert azt már négyévesen, a kerítéslécek közül
kukkolva elterveztem, én is úgy fogok bringázni, mint õk.
Elterveztem, miközben az utcán, a tyúklépésben pedálozó legényeket csodáltam, akiknek bokánál leszûkített
csõnadrágjuk és felhajtott nyakú, jampigalléros pálmafás
ingük volt. Farzsebükben nyeles fésû, a hajuk pedig
elviszprézlitaréjosra belõve, brillantinnal fényesítve,
cukkkerós vízzel merevítve. Hiába, mifelénk is követték
a nagyvilág divatját. Amúgy, akkor azt még nem is értettem, miért karikáznak olyan lassan a jampik.
Tán csak nem azért, hogy az udvarokban pipiskedõ
jányokat, a doromboló cicuskákat jobban meggusztálhassák azok a huncut kacorkirályok?
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Falusi ház macska nélkül elképzelhetetlen.
Ki fogdosná össze helyettük a mindenhová beszemtelenkedõ egereket? Nekünk is mindig voltak cicáink, amiket minden egyes hurcolkodáskor nekem kellett begyûjteni és spárgával átkötött cipõsdobozban, ölemben tartva
átvinni az újabb lakbérletbe. Az más kérdés, hogy az új
helyen szabadjára engedett macskák másnapra rendre
eltûntek. Mindig visszaszöktek a régi házba.
Viszlai Borcsa nagyanyám õsi gyûlöletet táplált a macskákkal szemben. Nem tudni miért, tán a cicáknak a szellemvilággal tartott, megfoghatatlan és irigyelt kapcsolata
miatt.
– Kaccc kiiiii! – förmedt a konyhába tévedt, riadt szemû
cicákra. – Hogy a gyehenna tüze égessen meg tiktekeeet!
De rájuk förmednie sem kellett, mert Borcsa nagyanyámat nagyívben kikerülték a macskák. Amúgy, akármilyen
messzire kerülték is, Boriskám seprût vagy gyükérkefét,
ami éppen a keze ügyében volt, azt vágta a menekülõ
cicák után.
Én viszont imádtam az apró szõrcsomókat. Kisebb
mutatványokra tanítottam be õket. Például magasba tartott botot átugrani, madzaggal faágra függesztett kenyérhéjat alulról felugorva elkapni, vagy a fák gallyairól magukat alávetni. Szívem legnagyobb vágya mégis egy saját
kutya volt, aki éjjelnappal mellettem van, akivel megfelezem az ételem, italom. Akivel még a legtitkosabb titkomat
is megosztom.
Egy kutya, aki az én jobbik felem. Lelkem eszményi
tisztaságú része. Az anyagba öltözött szeretet és hûség.
De mivel saját házunk sosem volt, a házigazdák pedig
eleve kikötötték, kutyát nem vihetünk a lakbérletbe, hát
nem lehetett igazi ikerpárom, imádott társam, szövetségesem.
Szerencsére a legtöbb albérletben a tulajdonosnak vagy
a szomszédnak volt kutyája, akit dédelgethettem.
Amúgy a cicák és a kutyusok akkorában, legalábbis
mifelénk, a legnagyobb barátságban éltek.
Egymás tányérjából ettek ittak, egymás mellett sütkéreztek a napos tornácon. Tudták, közös a sorsuk. Anyám
macskái, a nevük Pista és Másikpista, különösen emlékezetembe ragadtak. Órákig tudtam gyönyörködni bennük,
amint a farkuk végét kunkorítva forogtak pörögtek. Mivel
anyám mindig kitörölte a csipát a szemembõl, kötelességemnek éreztem, hogy én is rendben tartsam a macskák
szemét.
Este, lábmosás, tojózás, azaz a lábujjaim közül a beragadt kosz kipiszkálása, és az esti imádság fennhangon
történõ elmondása után már csak egy dógom maradt, Pista és Másikpista szemébõl kikaparni a csipát.
A cicák készségesen tûrték a gyöntöléssel járó gondoskodást, de egy idõ után begyulladt a szemük. Csipa he-

lyett már var nyõtt a
szemhéjukra. Nyõtt,
nyõtt a var, és egyre nagyobbra nyõtt.
Azért aztán már napjában többször is kipucoltam a tündéri cicaszemeket, egészen addig, míg
a macskák elvesztették
látásukat. Falnak mentek, meg a bútoroknak.
Végül anyám tiltott el a
gondozásuktól.
Akkor nyerték vissza
nagynehezen a szemük
világát.
Édesapám jogosítványát harmadszor is bevonták, de csak néhány
percre.
Apám, aki rendkívül
óvatos volt autóvezetés
közben, mondhatni a Zsilip a Bársonyoson
közúti rendelkezések
egységes szabályozásának minden be-tû-jét betartotta, egy alkalommal Kurityán
felé haladt. Talán Ormosbányára vitte a bányászokat. A
keskeny makadám úton sûrû porfelhõt húzott maga után.
Eccer csak õrült dudálás hallatszott a háta mögül. A
szembe jövõk, meg a keskeny út és a tankcsapdányi gödrök miatt lehetõsége sem volt arra, hogy félrehúzódva adjon utat a türelmetlenül tülkölõ autósnak.
De végre valahára szélesebb útszakaszhoz ért. Biluxolva
jelezte, most már elõzhet a folyamatosan a hangkürtöt
csépelõ autós. Meg is elõzte egy nagy fekete személykocsi, ami a portól inkább szürkének láccott. Elõzött és bevágott apám elé, aki alig tudta lefékezni a nem éppen a
mûszaki biztonságáról hírhedt böhöm Fakaruszt.
Apám dühösen ugrott ki a pilótafülkébõl, bár tudta, mostan nagyon észnél kell lennie. Máskor biztosan kézbe kapta
volna a kurblivasat, amivel akkorában az elfajuló nézeteltéréseket le-ren-dez-ték egymás közt a sofõrök.
– Drasztutye tovaris! – köszöntötte hízelkedõn a kocsiból kikászálódó, két, azaz kettõ darab öltönyös, nyakkendõs embert.
A tovarisok igazolványt mutattak. Hogy pontosan milyent, azt nem tudom, de apám rögvest elsápadt. A civilbe
öltözött tahóságiak szigorú igazoltatásnak vetették alá
édesapámat. Közölték vele, elveszik a jogosítványát.
A nyomaték kedvéért megvillantották a zakójuk alá rejtett maroklõfegyverüket.
Apám kellõ visszafogottsággal, de szembeszállt a tahóságiakkal.
Óvatos duhaj módján tudakolta, milyen közlekedési szabályt sértett meg, amiért felelõsségre vonhatnák. Persze
azonnal elõkerült a gumijogszabály, hogy nem az útviszonyoknak megfelelõen vezette a gépjármûvét.

Koscsó László rajza
Apám válasza rövid volt:
– Huszonhat tanúm van arra, hogy nem léptem túl a
megengedett sebességet.
– Mi ketten pedig azt állítjuk – keménykedtek a tahóságiak –, hogy lassú haladásával szándékosan akadályozott minket a továbbjutásban.
– Olyat még nem baszott a kurva ég, hogy valakit lassúhajtásért büntetnek meg – próbált szabadulni a kutyaszorítóból apám.
De minden hiába. Kénytelen volt átadni a jogosítványt,
amit az egyik tahósági ember zsebre vágott.
– Én pedig jogosítvány nélkül nem vezetem ezt a dögöt
– makacsolta meg magát édesapám.
– Felõlünk azt csinál, amit akar – hangzott a foghegyrõl
odavetett válasz.
Az öltönyösök, mint akik jól végezték dógukat, faképnél
hagyták apámat. Ültek volna vissza a rettegett fekete autójukba, de akkorra már az összes bányász elõkecmergett a Fakarusz utasterébõl. Fenyegetõn állták el az utat.
A tahóságiak keresztbe fordult autójukkal moccanni sem
tudtak a keskeny úton.
– A kurva anyátokat, szarháziak! Ha elkésünk a siktából,
tikkkteket zavarjunk le a fõd alá! – üvöltözték a bányászok.
Az öltönyösök rövid tanakodás után megadták magukat:
– Ennek még súlyos következménye lesz. Meg-ér-tetteee? – dobta ki az ablakon apám iratait az egyikük.
Édesapám visszaterelte az acsarkodó bányászokat a
napsütéstõl felforrósodott kaszniba, és indított. Látta, még
kilométereken át elõtte haladnak a tahóságiak.
De a mûútra érve a nagy fekete autó egyre gyorsabban
haladt, míg egy kanyarban eltûnt édesapám szeme elõl.
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A tokaji színek költõje*
Tenkács Tibor (1913 - 1998)
Ha van mûvészpálya, amely a hely szelleme ihletésében fogant, akkor bizonyára Tenkács Tiboré a legmarkánsabb. Tokaj festõjeként ismerte nem csupán
szûkebb pátriája, de talán olykor a határon túl is rácsodálkozott egy-két piktúrát szeretõ, netán értõ ember békét és harmóniát sugárzó színeire, a derûre, mely
eggyé fon embert és természetet, melynek mélyén
azonban nem csupán az öröm, de elégikusabb és fájdalmasabb sorsproblémák is felsejlenek.
Élete modell-értékû, megalkotott élet, amelyben megadatott számára az önsors-építés másokra is kisugárzó
lehetõsége. Nem könnyen adta ajándékait számára az élet.
Talentummal kellett megküzdenie minden eredményért,
sikerért, egzisztenciáért és volt, hogy a mûvészi megnyilatkozás puszta lehetõségéért is. Önerejébõl építkezõ
ember volt, abból a fajtából, aki nem látványos indulatokkal akarta birtokba venni a világot, de sokkal inkább a szívósabb, bár késõn gyümölcsözõ munka távlatában bízott.
Tenkács Tibor Budapesten született 1913-ban, elõdei
anyai ágon erdészek voltak, s részint innen eredeztethetõ
késõbbi intenzív érdeklõdése a természet iránt. A késõbbi
ambícióhoz nem hiányzott azonban a családi hagyomány
sem, édesapja, Tenkács János fõiskolát végzett szobrász
volt, igaz, korán Amerikába vándorolt, s ott Clevelandban
telepedett le. Így közvetlen inspirációkról talán nem nagyon lehet beszélni, ennél fontosabb az a családi háttér,
mely édesanyja révén szerény, de mégis felhõtlen és vidám gyermek-és ifjúkort biztosított számára. Talán ennek
az aranykornak a nosztalgiái is kiérzõdnek késõbbi munkáiból. Az idillre és harmóniára törekvõ késõbbi világképének alapjait éppen úgy meghatározták a cserkészmozgalomban töltött évek, mint a Szent István Gimnázium
légköre és tanárai. Különösen nagy hatással volt rá fiatal
rajztanára, Kerekes György, aki végül is a pályára irányította. Az érettségi után két esztendõvel, 1933-ban vették
fel a fõiskolára. Elõtte két évig Szõnyi István nagyhírû
festõiskolájának növendéke volt, ahol is már elsajátította
azt a látásmódot, melynek egyik lényeges eleme a táj és
ember organikus egységének ábrázolása. Ez maradt
Tenkács Tibor mûvészetének mindvégig alapsajátossága, még akkor is, mikor egyéni utakat keresve már eltávolodik a mester elégikusan fátyolos színeitõl, s érett mûvészként a napfény ragyogása tölti be vásznait.
A fõiskolai évek elmélyítették Szõnyi iskolájának hatásait olyan tanárok irányítása mellett, mint a nagybányai
iskola elsõ nemzedékéhez tartozó Benkhardt Ágost volt.
A grafikában és akvarellben Varga Nándor Lajos és
Baranskí E. László voltak mesterei. Fekete-fehér és színes linómetszeteit Magyarország különféle tájegységei, így
a Buda környéki természet, a Bükk, valamint a baranyai
táj ihlették. Ez idõ tájt fedezte fel a népi írókat, akik jelentõsen meghatározták emberábrázolását és témaválasztását. E korszakban keletkezett fontosabb mûvei jellegzetesen magukon hordozzák a népi írók iskolájának szemlé14
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letét, azt a valóságfeltáró, markánsan realisztikus látásmódot, melynek elõfeltétele a népi világ mikroklímájának
megismerése, s az ehhez társuló szociális részvét.
Tenkács alkotói világképének egyik fontos és markáns
pillére alakult ki ezekben az években, s adekvát kifejezési
technikát talált ehhez a grafikában és az akvarellben. Elsõ
sikereit is e mûfajokban érte el. 1937-ben színes linóleummetszeteivel elnyerte a Közoktatásügyi Kormány grafikai
díját és Varga Nándor Lajos jóvoltából grafikái közül néhány a Szépmûvészeti Múzeumba és a bécsi Albertina
gyûjteményébe is bekerült.
Az elsõ pillanattól a természethez kötõdõ, gyakorta túrázó, s a szabadtéri festészet klasszikus hagyományait
is mûvelõ fiatal festõ és grafikus a középiskolai rajztanári
diploma kézhezvétele után 1938-ban egy évig Varga Nándor Lajos tanársegédje volt a Fõiskolán. A hároméves
pestszentimrei majd kétéves tokaji polgári iskolai tanárkodás után Újpest következett 1943-ban, mígnem 1948-ban
végleg visszatért Tokajba, s itt élt 1998-ban bekövetkezett haláláig. Saját elbeszélése szerint már elsõ pillanattól
fogva rabul ejtette a táj varázsa és aurája, az a mással
össze nem hasonlítható délies verõfény, mely nyaranta
lángra lobbantja a színeket, és õsszel sem tompább az
aszúbor aranyánál. Innen számítódik Tenkács Tibor igazi
festõi pályafutása.
Tokajban, elsõ ízben 1941 decemberében, a Járási Kaszinóban rendezett tokaji festõk közös kiállításán mutatkozott be mûveivel. Ennek révén ismerte meg elsõ feleségét, Csutkai Mártát, s ez a házasság egyben a Tokajjal
való frigyet is jelentette. 1943 nyarán, ugyanitt, elsõ önálló
tárlatát is megtekinthette a kisváros közönsége, melyen
lírai fogantatású táj- és életképekkel mutatkozott be.
Két lányának, Mártának és Hajnalkának születése után,
a háború utáni esztendõk nehéz valóságának ellenére optimistán lelkes maradt. Nem csupán saját érdekét és
mûvészi kibontakozását tartotta szem elõtt, de mûvészeti szervezõje is lett a városnak és a tájegységnek. Õ szervezte Tokajban az elsõ könyvnapot, ¬ a lebecsülõ elõítéletek dacára teljes sikerrel. Felvette a kapcsolatot a szomszédos Tiszaladányban évente találkozó népi írók körével,
személyes ismeretség fûzte Veres Péterhez, Gulyás Pálhoz, Somogyi Imréhez és a festõmûvész Gyõri Elekhez.

Háza mindig nyitva állt nem csupán az írók, illetve más
mûvészek, hanem tanítványai elõtt is mindhalálig. Hûséges barátja volt egykori diákja, a festészetet szintén mûvelõ balsai tanár Kiss Zoltán is, aki rendszeresen járt hozzá jó tanácsért, jó szóért.
Tenkács Tibor hozta létre az elsõ mûvésztelepet Tokajban apósa portáján átalakítván egy melléképületet mûteremmé, amely nyaranta a mûvészbarátai számára a nehéz idõkben is – a család maximális segítségével – viszonylag gondtalan alkotási és kikapcsolódási lehetõséget biztosított. Tulajdonképpen itt kezdõdött közéleti és
mûvészetszervezõ tevékenysége, amellyel az északészakkeleti országrészben élõ festõket közös kiállításoknak nyerte meg, s tanári hivatása révén elsõrendû feladatának tekintette az ifjúság mûvészeti nevelését is.
Maga is korszakos jelentõségûnek tartotta Tokajban való
végleges megtelepedését (1948), mely egyúttal új utakat
és lehetõségeket jelentett életében és mûvészi fejlõdésében. Beépült Tokaj és Zemplén szellemi életébe. Elsõszámú segítõje késõbbi jó barátja, Nagy János akkori népfõiskolai igazgató volt.
Mûvészetében a családi tematika kiegészült a háború
utáni újjáépítési munkálatok ábrázolásával, nevezetesen
a lerombolt tokaji vasúti és közúti híd újjáépítését is megörökítette.
Tenkács Tibor azonban nagyon jól tudta, hogy szükség
van nagyobb perspektívákra, legalább országos ismertségre, s be kell kapcsolni a helyi kezdeményezéseket a
nagyobb mûvészi és kulturális vérkeringésbe.
Jórészt tokaji témájú akvarelljeivel, olajképeivel és metszeteivel kiállításokon vesz részt Budapesten és Miskolcon. Amellett, hogy Urbán Bélával együtt megalapította a
dolgozók esti rajziskoláját, a fõvárosi mûvészeti élet olyan
jelességeit látta vendégül családjával, mint Breznay József, Iván Szilárd, Vidéky Brigitta, Gyõri Elek, G. Szabó
Kálmán, Szabó Vladimir, Bajor Ágost, Rozs János,
Szilvássy Margit, Juris Ibolya, Duray Tibor…
A magán-mûvésztelep jó kezdeményezésnek bizonyult,
s a nyári együttléteknek közös kiállítás lett az eredménye. Ekkor kezdõdött a Tokaji Galéria anyagának összegyûjtése a mûvészek ajándékaiból, s betetõzése, pedig a
Fischer Ernõ által kezdeményezett, az Országos Népmûvelési Intézet által 1953-ban létrehozott Tokaji mûvésztelep lett. Vezetõi között ott volt késõbb Cséri Lajos szobrász, Bánszki Pál mûvészettörténész, Karsay Zsigmond
festõmûvész-népmûvész, Kerékgyártó István mûvészettörténész. Az évek folyamán jelentõs mûvészegyéniségek alakították ki a telep karakterét, mint például Zilahy
György, Xantus Gyula, Tamás Ervin, Hézsõ Ferenc.
1962-ben lett tagja a Mûvészeti Alapnak.
A késõbbiekben immár hivatalos támogatást is élvezve
Zilahy György mûvészbarátjával létrehozták a Mûvészetbarátok körét. Zilahy sajnálatosan korai halála után pedig
Tenkács Tibor kezdeményezésére 1966-ban megalakult a
város elsõ kulturális egyesülete, a Zilahy György Mûvészetbarátok Köre.
Mindeközben tanít, elõbb az általános iskolában, majd
gimnáziumban, egységbe vonva mûvészi hivatását és
pedagógiai tevékenységét.
Eme kettõ, és a mûvészeti szervezõ, közmûvelõi tevékenysége között oszlott meg egész élete, egészen 1975-

ig, nyugdíjba vonulásáig, mikortól teljes egészében csak a
mûvészetnek és a kulturális élet szervezésének élhetett.
Még pedagógusként is aktív idõszakában alig telik el év
jelentõsebb kiállítás nélkül. Ez idõ tájt fedezi fel újra a
zempléni tájat, sokat barangol a hegyekben, a természet
utáni festést mûveli. Olaj és gouache képei élete végéig
kedvenc témáinak kezdetét jelentették: ilyen, igen sokszor, ezernyi variációban megfestett kimeríthetetlen témája
a szüret. Az õszi táj színeivel és fényeivel hozzásimul a
benne dolgozó ember békéjéhez, harmónia-igényéhez, s
a szüretben, a szõlõben ott van a jövõ borának krisztusi
ígérete, az a misztikus szakralitás, mely a magyar kultúrtörténetben Hamvas Béla mûveiben fogalmazódik meg
szellemtörténeti síkon hasonló intenzitással.
1971 és 78 között az ország több településén is bemutatkozott, s 1973-ban Tokaj 900 éves jubileuma alkalmából készült el a 2010-ig a tokaji állomással szemben a
domboldalon látható volt, szüreti jelenetet ábrázoló vasgrafikája. Ebben az idõben jelent meg a külföldi szakirodalomban is munkája. Képei továbbra is kötõdtek a természeti tematikához, de megfesti történelmi kordokumentumként az utolsó tokaji bérkocsist is.
Életének utolsó húsz éve volt a legtermékenyebb, és
festõi látásmódban is újszerû megoldásokra, kifejezési
technikákra törekvõ korszaka. Nyugdíjasként egyre többet foglalkozott az idõigényesebb olaj technikával, s színvilága is élénkebbé vált, ezáltal optimistább, posztimpresszionista vonásokat vett magára, ugyanakkor a természeti tematika és a csendélet prioritása megmaradt.
Az 1979-ben megnyitott tokaji kiállítását nagy siker övezte, s az anyag egy részét még további 18 Borsod-AbaújZemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen
is bemutatták.
Születésének hetvenedik évfordulóján a frissen alapított Lévay József díj elsõ kitüntetettje lett.
Mûvészi pályafutásának 50. jubileumát nagyszabású
kiállítással tette emlékezetessé, amely 1983-ban az évfolyamtársak 50 éve címet viselte. Felkutatta, és közös kiállításra invitálta egykori fõiskolai pályatársait. Ugyanebben az évben kapott meghívást a budapesti képzõmûvészek Szõnyi István Alkotóközösségébe, melynek köszönhetõen képei jelen lehettek az ország szinte minden nagyobb városában, s ez nem csupán országos ismertséget, de anyagi biztonságot is eredményezett számára.
Évenként visszatérõ vendége volt nyaranta a soproni,
majd a kõszegi mûvésztelepnek, de inspirációkat merített
olaszországi, erdélyi és ausztriai utazásaiból is. Írók, zenészek és képzõmûvészek sokaságával épített ki halálig
szóló kapcsolatot, ismeretséget vagy barátságot, nyaranta a tokaji mûvésztelep és az Írótábor idején házában egymásnak adták a kilincset visszatérõ vendégei: Fábián
Zoltán, Gergely Mihály, Erdõs László, Karsay Zsigmond,
Sebõ Ferenc, Reményi János, Tamás Ervin, Xantus Gyula, Kass János, Béres Ferenc, Tóbiás Áron, Záborszky
József – s ki tudná felsorolni, még hányan.
Veszteségek azonban éppen úgy érték az utolsó húsz
esztendõ alatt, mint örömök: kisebbik lányát, Hajnalt, aki
édesapja nyomdokába lépve a festõmûvészi pályát választotta, s azt Amerikában mûvelte, fiatalon, még a 70es években tragikus körülmények között elvesztette. Elsõ
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feleségének 1987-ben bekövetkezett halála hosszabb ideig
tartó válságba sodorta, melynek enyhülését követõen házasságot kötött második feleségével, Lincz Zsuzsával,
akivel boldog házasságban élt élete utolsó évtizedében,
és aki haláláig társa volt.
Vele tervezte életmûkiállítás-sorozata koncepcióját, az
egyes kiállításokat, és felmérhetetlen mértékû segítségével átnézte, kiválogatta, rendszerezte, elõkészítette élete
mûveit a bemutatásra.
1992 végén kézzel írott, sokszorosított karácsonyi-újévi köszöntõt küldött barátainak, melyben elõször említette az elmúlás gondolatát. Érzõdött fáradtsága, de bizakodott is, hogy meg tudja valósítani életmûkiállítás-sorozata
még hátralévõ, következõ részeit.
1993-ban Tokaj város közönsége a hely gimnáziumában köszöntötte Õt és ünnepeltelte 80. születésnapján.
Ugyanebben az évben írták alá azt a megállapodást, amely
szerint a városnak adományozta az életmûvét reprezentáló 58 db képbõl álló akvarell és festménygyûjteményét.
1998. június 5-én távozott az élõk sorából. Végakarata
szerint háza kertjében, kedvenc virágai között helyezték
örök nyugalomra urnáját.
Kevés mûvészrõl mondható el, hogy egységes, kerek
és befejezett életmûvet hagyott maga után. Tenkács Tibor tudatosan készült ennek kiépítésére, így lezárására
is. A táj,- és életkép ábrázoláshoz való nagy vonzalma
számára nem csupán festõi téma, de a külsõ és belsõ
harmónia megteremtésére egyaránt irányuló törekvés is
volt, mellyel egyben megkísérelte definiálni az ember világ-egészben elfoglalt helyét, rákérdezett a pillanatnyi lét
céljára és értelmére, s válaszként az idill boldogságának
illúzióját kínálta fel.
Ezt a boldogságot nem a technikai matériában, nem is
valaminõ elvont eszmények vonzásában találta meg, sokkal inkább a kizárólag csak pozitív értékminõségekkel bíró
természeti organizmusban. Abban a boldog õsállapotban,
melyben még nem vált szét ember és természet, s a harmónia az emberi lét alapját jelentette. Tájképeinek olykor
szinte izzó színei ezt a derûre tekintõ világképet sugalmazzák, akár a tokaji szüretet festi, akár hegyalja falvainak történeti nevezetességeit, vagy a tiszai hajókat. De
megjelennek témái között a tokaji régmúlt aprónak látszó,
valójában igen fontos emlékei: megfestette az utolsó tokaji konflist, a hegyaljai szüretek szinte minden mozzanatát. Ismerõseirõl, barátairól portrésorozatot készített, s
szinte zenei hangulatú képekben örökítette meg a táj évszakonkénti változását, Tokaj utcáinak auráját, s mindezt
azzal a festõi módszerrel és látásmóddal, mely talán az
impresszionizmushoz áll legközelebb, de melyen átsugárzik az egyéniség közvetlensége, líraiabb attitûdje. Ez még
a csendélet konvencionális mûfajára is igaz, melyben a
hétköznapi látványt, legyen az rózsa, vadvirág-csokor vagy
csupán egyszerû napraforgó a színek tiszta ragyogásával
lényegíti át az empirikus világon túlmutató magasabb minõséggé.
Nincs nála unalmas téma, egyet-egyet több variációban
is feldolgozott egyenrangú változataiként ugyanannak a
mûvészi lehetõségnek. Lírai impresszionizmusától mintha távol állnának az epikus témák, de ha mégis vállalko16
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zik mûfajváltásra, akkor olyan nagy képek születnek, mint
pl. a Tokaji ballada, mely alighanem életmûve csúcsteljesítményei közé tartozik. Személyes élmény (édesanyja
halála) és történeti hitel táplálja a fénytelen fekete, fehér
és barna színekkel festett nagyméretû tempera-képet, mely
valóban idézi azon népballadák tragikumát, melyek közül
oly sok szól szerelmi tragédiáról, az egymástól erõszakkal elválasztott szerelemesek haláláról. Tenkács Tibor még
ismerte a ballada hosszú életet megélt lányhõsét, õt komponálta a kép centrumába, s köréje fonódba, mintegy belõle bomlik ki a ballada részletesen elõadott históriája,
pontról pontra, lépésrõl lépésre, az idill kibontakozásának
kezdetétõl egészen a tragikus végkimenetig.
Tenkács Tibor életmûve éppen mikrokozmikus volta
miatt tart összefüggéseket egyetemesebb dimenziókkal.
Sokirányú, alkotással és tanítással teljes értékûvé dúsított hosszú alkotó élete során volt része számos elismerésben, díjakban, kiállítások sokaságában, közéleti és
szakmai munkában éppen úgy, mint díszpolgári oklevélben szûkebb hazája elismerõ gesztusaként.
Élete során nem tûzött maga elé nagyravágyó célokat,
amit viszont meg szeretett volna valósítani, azt kitartó,
olykor áldozatos, de mindig örömmel és szerényen végzett munkával tette. Szerény egyéniségû és mások emberségét is maximálisan becsülõ mûvész volt. Egy nagy
humanista mûvésznemzedék egyik utolsó tagja, aki így
határozta meg mûvészi hitvallását: „Tájképeimben, arcképeimben és kevesebb számú kompozíciómon is az
ember a központ, érte van minden.”
A megvalósított élete tükrében vallotta, hogy Isten kegyelme sohasem hagyta el. Emléke és mûvészete pedig
tovább fog élni az emberek kegyelme folytán.
***
*A film szövegkönyve az adott idõkerethez igazítva János István írásának, Tenkács Márta által kiegészített és
Kántor István elõzetes forgatókönyv-terve alapján, Dobrik
István szakértésével készült szerkesztett anyag.
A film címe: A tokaji színek költõje*
30 perces HD ismeretterjesztõ film 2011
Szövegkönyv: Dr. János István, Dr. Dobrik István
Gyártó: Kazinczy Ferenc Társaság,
Operatõr: Pongó Béla, Producer-rendezõ: Kántor István

Mostani lapszámunk megjelenése után, október 22-én ünnepeljük térségünk jeles mûvészének, Petõ János festõ- és grafikus mûvésznek 80. születésnapját. Sajnos, Janó már
több mint 11 éve nincs közöttünk. Az ünneplés sokkal inkább emlékezés. Emlékezünk a
bohém barátra, a nagy tehetségû mûvészre.
Janó, mi a barátaid, tisztelõid soha nem feledünk! Tudd, nagyon hiányzol!
Dr. Pázmándy László

Barátunk elment
Petõ János festõmûvész halálára
Fejünk fölött fekete az ég,
Vacogtató a veszteség.
Újra hidegebb lett a világ,
Megint elment egy jó barát.

Tovább keressük tekintetét,
A mindent megértés szigetét.
Álmunkban még a fekete ing,
Dalaival együtt ott kering.

Az ember veszít, de mégis remél,
A mûvészet gyõz, s az égbe ér.
Mondtad egyszer a sok miértre,
Hinni szeretném, hogy megérte.

Hiányát kergeti a szél,
Üres maradt egy hintaszék.
Egy kézbõl az ecset kihullt,
Közel egy csillag, megint kihunyt.

Társai leszünk a csöndnek,
A magány angyalai jönnek.
Nekünk sem maradt más oltalom,
Mint borospohár az asztalon.

Ha gyertyák égnek a vigaszért,
És reményünk megint útra kél
Don Jano jõjj el majd, közénk,
Régi béke boruljon fölénk.

Képein az Emlékek Kertje,
Gyakran megjelent,mert szerette,
Õrizni az õrizhetetlent,
Az életet vásznon, keretben.

Don Jano, üzend meg nekünk,
Lesz-e még nyugodt életünk,
Lesz-e még virág és esti dal,
Mert nekünk sem kell már diadal.

Elment, a kaput bezárta,
Beköltözött a hallgatásba.
Amely minket is csendre int,
Mert árvábbak lettünk megint.

A vers elhangzott a festõmûvész sírjánál 2009-ben, Tomsics József elõadásában.

Volt egyszer régen, valamikor a hetvenes években a BFMT (Borsodi Fiatal Mûvészek Társasága), amelynek
mindketten tagjai voltunk, ami azt is
jelenti, hogy fiatalok voltunk, tehát
voltunk fiatalok. Ekkor hozott össze
a sors Janóval, a tehetséges képzõmûvésszel. Mindössze annyit tudtam
róla, hogy csapta a szelet a tõle harminc évvel fiatalabb sógornõmnek,
hogy milyen eredménnyel, azt fedje
szemérmes homály. Szerette a nõket,
a nõk is õt. Ezt Telkibányán is megtapasztalhattam, ahol, talán a KISz által szervezett olvasótábor kiscsoportvezetõi voltunk, s a gondnok úr szemrevaló nejének ágyában jutott kellemes lehetõséghez. Gondolom jól érezte ott magát, hiszen csak hajnalban

Janó
került elõ karikás szemekkel. Onnét
tudom, hogy szobatársak voltunk.
Egyszer az egyik éjszakát, üveg
vegyespálinka mellett végigdumáltuk,
én Nagy Lászlót dicsértem, õ Dürert.
Aztán elõkerült a gitárja is, saját dalait pengette rajta, és énekelte bársonyos barna hangján. A telkibányai
kocsmában, mert oda is elzarándokoltunk, elárulta nekem, hogy van egy
barátja, akinek mindenrõl a sör jut
eszébe, én valamiért ezt a barátot vele
azonosítottam.
Végvári professzor úr mondta Janó
egyik kiállításának megnyitóján, hogy

olyan szépen, sõt túl szépen rajzol,
hogy javasolta neki, rajzoljon olykor
bal kézzel. Nem tudom, megfogadtae a tanácsot .
Csöndes, visszafogott ember volt,
sose láttam dühöngeni, azt hiszem az
irigység bûne se környékezte meg, jó
volt a társaságában idõzni, jó volt az
árnyékában „napozni”. Rajzokká, festményekké lényegült át, emberi hangon, az õ mélabús hangján szólnak
hozzám. Hasonlít ez a hang a gordonka hangjához.
Utoljára Diósgyõrben láttam, a Kék
Huszonegyes nevû búfelejtõ elõtt tartott kiselõadást a madaraknak és hajléktalanoknak, szemében már Halál
úrfi villogtatta jéghideg tõrét.
Vele kiszakadt egy darab a világból.
Fecske Csaba
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Lermontov
Akkoriban két nõbe voltam szerelmes, Marina Vladyba
és Zsuzsiba, az sem zavart, hogy Marina a reszelõs hangú orosz bárd felesége volt, ügyet se vetett rám, és a
filmvásznon milliók bámulhatták meg és támadtak övön
aluli gondolataik a férfiaknak. Zsuzsi, aki emberszagúan
valóságos volt, látta vetélytársát , bár nem tudott róla, hogy
az. Nagyon szerette a mozit, fõleg a szerelmes filmeket,
Kartueche-t például Belmondóval és Claudia Cardinále-vel.
Az én kedvenc filmszínészem Belmondo volt,, ez a megnyerõen csúnya férfi, amilyen én is szerettem volna lenni,
de én csak egy lányos képû fiú voltam, a lányok kedveltek ugyan, de csak úgy, mint egy könnyen eldobható játékszert, Zsuzsi volt az egyetlen, aki komolyan vett, vagy
ha nem is, hát járt velem (Pórul?) Belmondo miatt néztem
meg háromszor például a Riói kalandot , hogy mirõl szólt a
film, persze máig nem tudom, de a Zsuzsival történtekre
annál inkább emlékszem. Meccsre sajnos nem tudtam
kicsalogatni, igaz ott nem az érzelmek dominálnak, hanem a zsigeri indulatok. A bazdmegek és a kurvanyádok
között feszélyezve éreztük volna magunkat. Szerelmes
flótás ne menjen meccsre, annak a sötét mozi való. Szerettem a mozi sötétjét, de a napsütötte dombot is, ahova
olyan szépen odasütött a nap, és ha már odasütött, oda
jártunk napozni. A nap felhevítette vérünket, a napozáson
kívül néha messzebbre – egymáshoz közelebb, olyan
közel, aminél már nincs közelebb - merészkedtünk. A
gyalogúton elhaladó felnõttek felháborodva mondták, szemérmetlenek, még fenekükön a tojáshéj, és már… hogy
nem sül ki a szemük. Nem sült ki. Csak parázslott.
Az hogy hidegen hagyta a foci. nem lett volna olyan
nagy baj, de Kiskovács sem szerette, nem is engedett el
a fontos hétközi meccsre, ez pedig számomra tragédia
volt, hiszen legtöbbször még az edzéseken is ott voltam.
Szilencium van kedves barátom, a te feladatod a tanulás,
nem pedig az, hogy ott tátsd a szád az ordítozó emberek
között. No hiszen, focisták, akik mint az õrültek rohannak
a labda után, és ha utolérik, messzire rúgják, hogy ész
nélkül fussanak utána megint. Karinthy, mondtam csöndesen. Kiskovács erre fölkapta a fejét, ezt nem nézte volna ki belõlem. Ha már így ismered Karinthyt, olvass Lermontovot is! Õ volt ugyanis a kedvenc költõje, oroszórán
nem egyszer felolvasott a verseibõl, elõször oroszul, azután Áprily, Szabó Lõrinc, Weöres Sándor magyar hangján.
Volt egy vers, amit szerintem õ fordított le, ezt abból gondoltam, hogy olyankor elpirult, szaggatottá vált a lélegzete, mint aki éppen szerelmet vall. Lermontovot hallgatva
gyönyörûnek tûnt az egyébként szívbõl rühellt nyelv,
ócsiny harasó, mondhatnám. Kiskovács –Lermontov hangján nyírfaerdõk zúgtak, végtelen búzamezõk hullámzottak, hóviharok kavarogtak a kopott tanteremben. Ilyenkor,
ihletett pillanatában talán még Marinának is tetszett volna
madárképével, hegyes orrán ülõ aranykeretes szemüvegével. Persze a felesége se sokkal hétköznapibb teremtés, mint a filmszínésznõ. Ha bejött Kiskovácshoz a kol18

légiumba, izgalom lett úrrá az örökké nõkre ácsingózó
népségen, mint a sliccek nyíltak sorban az ajtók, amikor
tûsarkúján végigkocogott a folyosón. Halk pisszegés hallatszott innen-onnan, és õ Mona Lisa mosolyától titokzatosabb, ingerlõbb mosollyal konstatálta a kamasz rajongás alig kódolt megnyilvánulásait, a kemény dákók hangtalan himnuszát.
A Vasassal játszottunk – mármint a Diósgyõr – a kezdést jelzõ sípszóra már ott feszítettem a lelátón, mint pók
a lucernásban, le van szarva Kiskovács, köpködtem buzgón a napraforgó héjat. Fontos meccs volt, az alsóházban
tanyázott a csapat, egy vereség tragikus következményekkel járhatott volna. Negyedóra sem telt el, amikor Farkas,
ez a fekete sörényû, fekete fiú végigszáguldott a bal oldalon, s jó húsz méterrõl akkora gólt lõtt , hogy azt hittem
foltozni kell a hálót. Úgy hiányzott ez nekünk, mint a májusi
hóesés. Ez a Kiskovács aljas bosszúja! Az eredményjelzõ táblán mintha az õ fizimiskája jelent volna meg. Forró
gombóc volt a gól kétségtelen. De az ember az utolsó
leheletéig küzd, nem adja fel, nem azért megy ki a meccsre, hogy idõ elõtt lemondjon a gyõzelemrõl, összeszorítja
a fogát és tartja a lelket magában és a csapatában. Kiss
Laci szabadrúgás góljával kiegyenlítettünk, ez is maradt a
végeredmény. Kiss Laci bal lábában jobban meg lehetett
bízni, mint a jóságos Kádár Jánosban. Amíg õ van, addig
jó nekünk. Egy ide egy oda, féligazság, félsiker, de több a
semminél, mint önnön kezünk az ellenkezõ Emminél.
A portán Kiskovács üzenete várt, méltóztassak õt fölkeresni a nevelõiben. Méltóztattam. Kezem remegett,
ahogy lenyomtam a kilincset, miután kopogtatásomra igent
kiáltott. Ingerültnek tûnt a hangja. Akármilyen dühös is volt,
vigyázott a jó modorra, még féktelen dühében sem ragadtatta el magát. Gyarlóságod mérhetetlen, ez volt a csúcs,
amikor már dagadt a feje a méregtõl, s arcbõre a vörösbõl
lilára váltott, a nyakkendõje pedig félrecsúszott mókásan
ugráló ádámcsutkáján, amit a férfinép még az Édenkertbõl hozott magával. Ilyesmit vártam. Ehelyett csodálkozva nézett rám, mintha fogalma se lenne róla, mit keresek
én ott. Lassú, túlságosan vontatott mozdulattal félretette

Egyedül

Fridél Lajos rajza

Marina Vlady vagy Zsuzsika?

Fridél Lajos rajza

a könyvet, amit olvasott, leültetett. Bosszantóan udvarias
volt, mosolygott, csak vizeskék szemének villogása sejttette a készülõ vihart, amit igyekezett magába fojtani.
Nyugalmat erõltettem magamra, de közben hánytorgott a
gyomrom, mint a tenger, amikor Jónás Ninive helyett Tarsis
felé hajózott, a torkomban mintha egy gombóc lett volna,
amit se kiköpni, se lenyelni nem tudtam. A hitvány karosszék idegesítõen nyikorgott alattam. A kis szoba kopott
volt, berendezése szegényes. Az asztalon és a két széken meg a lópokróccal leterített vaságyon (vajon szeretkezett már ezen a feleségével?) kívül nem is volt benne
semmi, csak egy térkép a falon, Magyarország hegy- és
vízrajza. A Tisza és a Duna kacskaringós kékje megadóan csurgott alá, mint az ökörhugyozás, mintha mindegy
volna nekik eljutnak-e ahová persze eljutnak: a Tisza a
Dunával egyesülve - mondhatnám közösülve – a Feketetengerbe.
Mint elsüllyedt hajó kabinjában olyan egyedül voltunk, a
lélegzetünket is hallani lehetett. Egy légy nekicsapódott
az ablaküvegnek, amit régen tisztíthattak már, mert a légyszartól és a kosztól alig lehetett kilátni rajta, kétségbeesett
zúgással igyekezett áthatolni az eléje került akadályon,
legszívesebben kitártam volna neki az ablakot, huss, menj
a szabad világba. Oda vágytam én is, ki a bágyadt, szomorkás õszbe. Bámultam elmélyülten az ablak alatt magasodó nyárfákat, ahogy hajladoznak a szélben és megadóan ejtik el rozsdásodó lombjuk meg-megzörrenõ leveleit, és akkor a csukott ablakon keresztül bejött Petõfi
azzal, hogy hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét.

Megnyugtatóan hatott rám. Petõfi nem rossz cinkostárs.
Egy darabig azzal kötöttem le a figyelmemet, hogy számoltam a lepergõ leveleket, Istenem milyen sok levele is
van egy fának. Az égen, a fákba szinte beleakadva tömött
felhõk vonultak sötéten hideg esõk ígéretével, szemernyi
esélyt sem adva a napnak, hogy legalább érték nélküli
mintaként megmutassa magát. Eszembe jutott, hogy egyszer láttam Kiskovács feleségét egy férfival sétálni az
Erzsébet téren. A fürdõ elõtt ültem, a napsütésben lángoló
petúniákat néztem, a Kossuth-szobor tövében morzsát
csipegetõ galambokat, amikor megjelent fehér szoknyában, piros blúzban, kis aranykereszt lógott a nyakában,
szép volt, talán még szebb is, mint Marina. Nagyot nyeltem, vajon ez a pasas a szeretõje lehet, mindenesetre
most utólag felszarvaztattam vele Kiskovácsot.
- Hol voltál? – kérdezte olyan nyugodtan, hogy kirázott
tõle a hideg.
- Meccsen.
- Milyen meccsen?
- Focimeccsen.
- Kitõl kértél engedélyt?
- A tanár úrtól.
- Úgy?! És elengedtelek?
- Nem, sajnos de…
- Akkor, hogy volt merszed elmenni mégis?
- Nagyon szerettem volna látni azt a meccset. – Kiskovácsnak fogalma sem volt, mit jelent a csapatom nekem,
hogy a meccsük bíró nélkül elképzelhetõ, de nélkülem
aligha.
Pingpnglabdaként pattogtak a mondatok közöttünk.
Visszafojtott indulattal, dühtõl, érzelmektõl megtisztított
szavakkal párbajoztunk, persze nem azonos föltételekkel.
De párbajsegédek nem voltak. Váratlanul azt mondta, vegyem le az inget. Csak nem buzi, villant át az agyamon.
Hosszú, éles körmeit hirtelen mozdulattal vállamba mélyesztette. Nem számítottam erre, felnyögtem. Összeszorítottam a fogamat, több árulkodó hang ne hagyja el a torkomat. Férfiasan akartam viselkedni. Talpamat a padlóhoz szorítottam, majd húzni kezdtem hátrafelé, mintha föl
akarnám szántani a padlót. Minden erõmet erre összpontosítottam, az erõfölöslegbe akartam fojtani a fájdalmat.
Gyomrom fölkavarodott, sírás környékezett, de nem szerettem volna gyöngének látszani, nem akartam, hogy gyõztesnek érezze magát ez a barom mészáros, akinek legszívesebben kikapartam volna a szemét, lerúgtam volna
a tökeit, de csak ültem némán a széken szoborrá merevedve. Védtelenségemmel védekeztem. Éreztem, hogy
dühíti néma, passzív ellenállásom. Mindvégig mögöttem
állt, nem nézhettem a szemébe, nem kérhettem számon
Lermontovot. Percekig marcangolta lihegõ erõlködés közepette a húsomat, vérem piroslott ápolt körmei alatt. Szó
nélkül tûrtem, befelé könnyeztem, mint a pincefal. Le akart
gyûrni, de ez nem sikerült neki. Én gyõztem. Gyõztem?
Váratlanul, némán, szinte szomorúan bocsátott el, kinyitotta elõttem az ajtót, majd ugyanolyan gondosan, halkan becsukta mögöttem. Azt hiszem abban a pillanatban
mindketten szégyelltük magunkat, szerettük volna, ha nem
történik meg velünk ez az egész, ami már-már akaratunkon kívül mégiscsak megtörtént. Mint a holdkóros vánszorogtam a szobába.
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Bereti Gábor

Mint rongyból
1.
Mint rongyból, ruhából,
kicsavarni a homályból a fényt,
s küldeni elõre,
világítson, hol rongy
és gyalázat van.
Nem segít az alázat,
ha a sötétséggel rokon.
De arra sincsen magyarázat,
hogy miért csak az erõ, az erõszak,
s hogy miért mindig csak ellened
támad a nyomor.
Erõszak, kín, gyalázat,
mintha csak magát világítaná meg.
2.
Ó tudom én, milyen az, amikor
a völgyben, a mezõn a nevetés
sétára indul, s a homályban
kicsit elidõz.
Ó tudom én,
hogy mire gondol akkor a vadász
és mire a szelíd õz.
3.
mint akiket nem marasztal más,
csak a föld lassú, eretnek várakozása.
úgy közelítenek hozzám a hegyrõl
a méltósággal hömpölygõ emlékek,
s bennük szavaid súlyos ragyogása.
hát itt állok, hangokból faragott
kõtáblákkal a mindenség szélén,
s hagyom, színezze a Hold hideg,
lágy szirmú leheletével az arcom
4.
S repülsz, szállsz szakadatlan.
De nem a madár jut el az égbe.
Csak ha rányílik szemed a szenvedésre.

Elsuvadnak álmai.
Éjjelenként.
Éjjelenként lopni jár.
Itt a piros,
hol a piros?
elsuvadnak álmai.
Nahát!
ki gondolta, hogy az így
el tud fogyni? Neki meg
20

Miskolci periféria

Bozsik István rajza

Csorba Piroska

Hol hegy magasodott…
Ghazel*
Hol hegy magasodott s ölében akácos,
kinõtt a földbõl egy egész acélváros.
Füstje fojtogat és szürkére festi a tájat.
A tekintet börtönbe zárt, a pillantás rácsos.
Szabadságot, egyenlõséget hazudott
és testvériséget sok elvtárs-szélhámos.
Panelbe dugták a falvak hajdani lakóit,
nagyüzemi munkás lett a sok napszámos.
Szétdarabolták a családot. Elhitették velük,
pártban a közösség, pedig mind magányos.
Marionettfigurák vonultak május elsejéken
és tapsoltak, ha a zsineget mozgatta a bábos.
Aztán fordult a színpad, fordult a világ,
elmúlt e kor, csak korom és pernye szálldos
néha még az üres gyártelepek udvarán.
Elavult díszletek között új álom kél, ábrándos,
aztán az is kihuny. Reménytelen utcákon
láthatatlanul bolyong az öröm, piros kabátos.
* A ghazel a perzsa líra egyik kedvelt formája. Sajátossága, hogy
az elsõ két sor páros rímére minden páros számú sor vége rímel,
míg a páratlan számú sorok rímtelenek. A költemény terjedelme 1040 sor. E forma kacérkodik a monotóniával, azonban meggátolja azt
a páratlan számú sorok szabad végzõdése, és a gházel mérsékelt
terjedelme. Az utolsó sorba gyakran bele van szõve a költõ neve.

Varga Rudolf

nahát!

szájában lapulnak összes
kincsei. Éjjelenként
lopni jár az idõ. Bitang,
bitangidõ, zsákjában
viszi összes kincsét,
szavait.
Nahát!
így már nincs
mit tõle elorozni.

Czipott György

B. Mester Éva

Gyászmesterekhez

Hargitai gyökerek
Székelyember volt az egyik dédapám.
Büszke tartást, egy kis humort hagyott rám.
Azt mesélték, volt lova és szekere,
saroglyája bölcsességgel volt tele.

még nem haldoklik
csak beteg
ez ország de
polgára sem
bármint jelentik
míg lesen
lesik
bérnök gyászmesterek
és van hit
árnyékbabillent
megrejtve holnapba
mába
sorskufárok
bár nyomába
uszítnak
kültelki istent.

Templom alatt apró szemû kis faház,
csipkefüggönyt horgolt rá a dédanyám.
Tekenõben fürdött mind a hét gyerek.
Kemencében sütötték a kenyeret.
Kürtõskalács, üreges a belseje,
aprónépnek egész világ fért bele.
Elkerülte házuk táját a csoda.
Az erdõben termett meg a vacsora.
Árvalányhaj lengte be az életet.
Legnagyobb lány rozmaringot ültetett.
Százszorszéppé változott a menyecske,
tulipános ládájában kelengye.

Drabon József

Férfivá lett a nagyapám Hargitán.
Megigézte egy borsodi szép leány.
Családfává nõtt a sors, a képzelet,
sûrû erdõk vigyázzák a gyökeret.

Trianon
(Száz éve történt)
Trianon ma is csupa fájdalom.
Hazánk teste széthullt darabokra,
hiszen korbács volt, ami ránk csapott.
Emlékezzünk régi határokra,
lelkünk mélyén gondoljunk rá,
hiszen hazát szeretni és tisztelni kell.
Azóta is mit élt át ez a nép?
Sokszor fenyegette vészes halál,
de megtartotta nagy kincsét: hitét,
labirintusból kiutat talált,
kaptunk néha sebünkre balzsamot,
messze földön megannyi néma sírt.
Ebben már soha nem lesz változás?
Zúgjatok fenyõk, erdélyi hegyek,
délvidékre átüzen délibáb,
szivárvány csillog a vén Cenk felett.
Kárpátaljáról magyar szó kiált,
meg kell hallanunk, hogy nekik mi fáj.
Tátra ormain süvölt fergeteg,
de felette szikrázik szivárvány,
bizakodjunk hát ezért emberek,
sziklákból is lehet fényes márvány.
Édes hazánk, áldjon meg az Isten,
amit adtál, ott legyen szívünkben!

2020. június 4.

Öszbe csavarodott a természet feje

Fridél Lajos rajza
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Szíki Károly

Mindenki Erzsikéje
Kárpátaljáról Torontóba
Törökné, Elizabeth, Erzsébet, mindenki Erzsikéje. A cím
eleje nem egészen pontos, mert nem mindenkié. Csak a
nemzeti magyaroké! Nem pontos így sem. Talán így: a
feltétel nélkül magyaroké. Szóval, a magyaroké.
Egyszer meghalt, de elfelejtett úgy maradni. Ez az én
szerencsém. Megmaradt és van. Lélegzik, de rohan is.
A kocsit úgy vezeti, mint a férfiak java. Úgy vezet, hogy
a gázpedált folyton táncoltatja. Nem kérdem miért, mert
sejtem magam is. Önálló identitás, nem szereti, ha beleszólnak a törvényeibe. Öntörvényeibe? Vagy öröklött történeteibe?
Érzékeny porcelán. Ám olyan, ami gyorsan törik, de elrejti, ha megsérült, s csak mikor senki nem látja, pillanatragasztóval javítja ki a csorbát. A lélek sérelmeit. Mindig
hordoz magánál egy ilyen kelléket. Nyakék helyett. Mert
az nem kell. A külcsínre keveset ad, nem díszeleg. A lélek az, ami minden felett felfénylik benne és körülötte. S
ha nem így van, elõveszi a lélek belsõ zsebébõl azt a kis
ragasztó tubust…
– Mi van a fiaddal – kérdem és õ kérdezi, melyikkel s én
válaszolom: mindkettõvel, de legfõképpen azzal, akiért
elhagytad a hazát. A szülõhazát.
– Nem ítélkezel, ugye?...
Tudja, hogy költõi a kérdés, meg csak formalitás és választ sem vár, hisz vigyázva lépegetek az emigráció lelkén. Súlytalanul, de szeretem kivenni minden apró részletét a lét evilági és földrajzi távolságot felvállaló magyarjából, ha szóba elegyedünk. Õ érti, mert értõ és érzõ ember,
aki egy szívvel három hazában él. Úgy magyar, hogy
ukrán-ruszin inkább (vagy talán!) és Magyarország mégis
hazája, de a Kárpátalja õsibb, eredetibb föld neki, s most
Kanadában próbál megkapaszkodni.
– Nem, Karcsika, én nem küszködök a kapaszkodással. Benne élek. Vagyok egy jó ember oldalán, aki a mindenem itt.
– És a televízió, a Mag Tv? - kérdezek vissza és megered a szólavina, hogy alig látszik ki alóla az elsõ kérdés.
Az elsõ, amely minden dolgok eredõje, amiért el kellett
jönnie. Nagyon hétköznapi fájdalom váltotta benne a hazaváltás szükségét. Balesetben súlyosan megsebesült a
fia. Egy arc, amely elkísér mindhalálig, ami legdrágább.
Indulás és érkezés. Mindig látja, mert tükör a világ. Be
van tükrözve. Az emberek arca is az, a kocsiban nézd a
visszapillantót, az üzletek kirakat üvegeit, meg a többi
fénylõ tárgyat.
– Én megértettem ezt és eljöttem, hogy megkeressem
a mûtétre a pénzt.
– És voltál mindenkinek a kifutófia-lánya.
– Kicsit igen, de közben õrült módon tanultam, képez22

tem magam, hogy megfeleljek Kanadának is.
– A távolság meg ölte a lelked.
– Napra nap. De a tükör mindig figyelmeztetett, nem
adhatod fel!- Igen és mentem, házaltam víztisztítókkal,
éjjel nappal loholtam, közben tanultam, s ha éjjel rám szóltak, kiugrottam az ágyból és vittem az árut. Gyûlt a pénz
és elvégezték a mûtétet.
– Alólad pedig kiszervezte a hajsza a visszavezetõ utat.
– Nézd, õsz van, gyönyörû õsz, majdnem olyan, mint
Kárpátalján. Most megkérnélek, csinálj itt pár felvételt!
– Az õszrõl?
– Igen, de olyat, hogy…
– Hogy benne legyen Szlatina vér-vöröse, meg Ungvár
várának turul szobra.
– Igen, olyat…
És kicsi patakot vettem fel, ahol egybefolyik a Túr a
Tiszával és viszi tovább apró falvak szegény embereinek
üzenetét a nagy folyókra bízva, hogy a pisztrángos patakok hangját levigyék a tengerek, óceánok vizeire, s majd
a habok megerõsödve, mint erõsítõk harsogják tovább…
Nem! Mint harsonák zengjék tovább: magyarok! Nem
vagyunk legyõzhetõ barmok, csak erre a legelõre kerültünk füvet vágni, füvet rágni, hogy újra együtt legyünk majd
az õszi aratásban.
– Azt remélted, hogy õsszel visszatérsz. Megrakva nem
gonddal, de kenyérrel és kiszabadítod lelked az óceán fogságából, fiadat meg a megszomorodásból.
– Hagyd el, Karcsika! A fiam megszabadult. Én meg jól
vagyok. Jól vagyunk szeretõ férjemmel. Csak a többi, a
közösség, meg…
– Meg?
– Hagyjuk is!...
Foszlik alattunk az út. Már ezer kilométert is elköltöttünk az elmúlt hét alatt, de sosem hallgattunk. Sosem
untam mellette az elmorzsolt órákat. Közénk fészkeli magát
a beszédes csend. Majd megszólal, gondolom, ha ellazult
a haza kötése benne egy ütemnyi idõre. Így volt és lett.
– Nagy érdeklõdéssel olvastam a karcolatodat – mondja
és pontot tesz. Hangsúlyos nagy pontot. Tudom, mirõl van
szó, a férjérõl írott Arcélrõl mond kritikát. Mert az lesz,
már érzem a hangsúlyából.
– Van egy nagyon jó fotóm ehhez. Laci a dolgozószobájában ül. Az Istenért sem tudom megtalálni. De ráakadok,
tudod, hogy egy kis idõ kell hozzá, mint a te felvételedhez,
amit az õszi Kanadáról készítettél a parkban. Az is meglett. CD-n vannak a képek, de meg fogom találni… Mondom neki, hogy nem érdekes, a fáradságnak nincs értelme,
csak perspektívája, hiszen van nekem elég, éppen az van
elõttem, mikor Laci áll a lerombolt Magyar Ház elõtt és arca
belemerevedik a vasárnap délutánba. Még nem mondja, hogy

Emlékezõk

Fridel Lajos rajza

jó, de elfogadja, mert hajlékony kárpátaljai lélek.
– Egyébként van egy véleményem az írásodról. Mondhatom?
Nem válaszolok, akkor is tudom, hogy jön a kritika, mert
ebbõl épül, neki mindent ki kell mondani, no nem rossz
szándékból, sõt! Csak Kárpátalján más vala a szokás. És
a rend. Ebbõl épült, hát ellentmondani nem merek, mert
nem lehet, meg nem érdemes. Elmond mindenkirõl és mindenrõl mindent, amit akar. Ebbõl van, s ezt az épületet
nehéz lenne lebontani. Várom is, már nagyon akarom, jöjjön, íme, az Elizabeth kritika, ami úgy fog kezdõdni, ne is
haragudj, Karcsika. És mondom neki: mondd, kíváncsi
vagyok rá!
És mondja: – Ne is haragudj, Karcsika, szerintem a lényeget Laciban nem fogtad meg az írásodban, azt amit
Patrubányi és más sok torontói ember lát benne, az õ nagyon magas szellemi becsületességét és nagy tudását,
ami az õ lényege. Ezért mennek utána az emberek. Ezért
rettegnek tõle az A-k és K-k ezért utálják D-k, S-ek és V-k.
– Igen, Erzsébet! Ez csak egy pillanatfelvétel. Egy arcél.
– Ez az elsõ benyomásom az írásodról. Karcolatnak túl
hosszú, metszetnek nem elég mély.
– Az arc sok élbõl, nézetbõl áll. Nem portré, nem mély
interjú, csak játék.
– Mindamellett a szóforgatásod mesteri, de inkább magadat adod benne, mint azt a személyt, akirõl írsz.
– Így is az, játék. Nyakék. Vagy nyakra ék. Ajándék.
Nekem, hogy ismerem és neki, Adventre.
– Ezért szerettem volna látni, hogy te milyennek látsz

engem, mert komoly lelki gondjaim vannak és akarom
magam látni oldalról, más szeme által. Akkor talán
könnyebben átlépek magamon és a problémáimon.
– Így legyen! Így lesz. A tied is jön hamarosan.
– Csak õszintén!
– Kíméletlenül teszem. Ha megjön hozzá az eszem.
– Zs. mondott rólam egy véleményt és azt szeretném
tudni, hogy az mennyire egyezik meg a tieddel. Mert ha
hárman mondják neked, hogy részeg vagy, akkor menj
aludni!
– Jó mondás. Nekem tetszik. S hogy tetszik-e neked,
ha majd megírom, írd meg a véleményed. Hamarosan küldöm. Ne úgy írd, ahogyan a rád bízott gyerekek lelkét fogadod puha párnázott lélekkel ott az iskoládban. Ne úgy
írd! És ne is úgy, ahogyan a felnõttek tombolását okos
módszerekkel csitítod, önmagad is koptatva ezzel, hiszen
emlékezz: egyszer már ezért meghaltál. Ne úgy írd! Õszintén tedd. És akkor tettünk valamit a világ jobbulásáért.
– Ha akarod, hogy jobban sajnáljanak a tisztító berendezésekkel való házalás miatt, akkor csak írd le nyugodtan,
de tudasd azt is, hogy egy-két egyetemi diplomával teszem mindezt.
– Jó, tudatom majd, hogy kiváló minõsítést kaptál kémiából az Ungvári Egyetemen.
– De egy tragédia után… Na, hagyjuk ezt!
– Ha lehet, ne hagyjuk! Milyen tragédiáról beszélsz? –
kérdezem és szaggatott vallomást mond arról, hogy a laborban mérgezés történt, ami miatt ketten áldozatul estek
és ez elég volt ahhoz, hogy pályát módosítson, s így lett
azután hidrotechnikus mérnök.
– Sok milliós projektek épültek fel a felügyeletem alatt.
– Tehát otthon nem utcaseprõként kerested a kenyered!
– Nem egészen. Kanadában pedig egyetemi szinten sajátítottam el az angolt. Angoloknak dolgozom, beszámolókat angolul írok és angol nyelven tartom a gyûléseket.
– Ilosvától Torontóig hosszú az út. Kezdem felhántani a
kezdetet, ahová be van kötve ez a jelen, csak sokan nem
azonosulnak már vele. Hiszen nagyrészt mindenki Pestrõl jött, még ha Karancslapujtõn született is. És Erzsébet
elkapja a szálat. Szemébõl látom, örvend annak, hogy
valamit eltaláltam az életének folyamából, s hálából kiönti
a múlt kiskésével együtt a megmohásodott vizet.
– Köszönöm, hogy megegyezés hiányában is megjegyezted Ilosvát. Igen, Ilosvai Selymes Péter hazájában,
Kárpátalján születtem, méghozzá magán éppen Ilosván.
A híres mondaírónak a hazájában, aki a neves Toldi bajnok történetét írta meg a magyar irodalomban elõször. Nagy
büszkeséggel tölt el ez engem.
Mondom neki fejbõl az elõhangot és az elsõ éneket, miközben kimutat jobbra, mondván: itt laknak a szabadkõmûvesek. S miközben folytatom, rábök egy-egy torontói
házra, s beavat, ki, hol lakik, ki, mit tesz vagy tett.
Most éppen Gyuri bácsit siratja, s oly természetességgel beszél róla, mintha ismertem volna õt, majd mikor hallja nyöszörgésemet, ráeszmél, hogy nem feltétlenül kell a
94 éves Szentiványi Györgyöt zongoramûvészt ismernem,
bár kinézte belõlem bizonyára, hogy a híres magyar pianista játékát elsõ akkordok után felismerem.
Csalódottságát kárpátaljai magyarként, közelebbrõl: gö(Folytatás a 24, oldalon)
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(Folytatás a 23. oldalról)

rög katolikus pap lányaként leplezi. Megtanulta, mint az
édes, az apa, hogy a Gulágon eltöltött rabévek után, mennyit
szolgáltasson ki a kíváncsi fülek hallásának.
Csendesen surrognak a kerekek, s belegondolok abba,
mennyire képesek vagyunk nem csak félszóból, de a
csendbõl is megérteni egymást. A szellem szintjén kapcsolatot tartani! Megtanultuk mindahányan. Én, a
Tiszaföldváron felakasztott nagybátyám nyomán, s õ pedig apja példázatán, négy gyermek egyikeként, amikor a
segédmunkássá lefokozott apa keserû kenyerét kellett
édesnek éreznie. Az édesét, az apáét, a papét, akinek
egyetlen bûne az volt, hogy nem akart behódolni a moszkovita pravoszláv egyháznak. De itt van ebben a kettõnk
közé befészkelõdött csendben a zongorista édesanya is,
aki sosem lehetett zongoramûvész, mert a hatalom megbízhatatlan elemnek bélyegezte férje nyomán õt is.
Gondoltam, hogy az Ilosvára való visszakaland ide-oda
elõtt megfaggatom. De nem adta könnyen magát.
– Nézd inkább Torontó télre készülõ õszi fáit – hárítja el
a hámozó késemet. – Ilyen színes, ilyen szép harmónia
csak a Kárpátalján lelhetõ fel.
– Meg a zongora futamokban.
– Igen, ott.
– Szép volt a tegnap esti szórakoztató játékod, amint
terelgetted a fals énekeseket vissza az eredeti dallamokba. Édesanyádtól tanultad?
– Talán tõle. Édesanyától. Vagy ahogyan apám szólította õt: Mamucitól, Mamukától.
– El tudom képzelni, amint 3 fiú, meg te, ott ültök és
hallgatjátok õt.
– Csak hallgattuk! Ötvenkilenc évesen itt hagyott minket. Most az égi zenekarban játssza a versenymûveket.
Hallom sokszor, hogy a leglázadóbb zeneszerzõk mûveit
klimpírozza.
A leglázítóbb mûveket játssza. Olyanokat, amilyen volt.
Meg nem alkuvó, bele nem törõdõ, szemben a rettenetes
idõk diktatúrájával. Sosem adta fel. Ezért ment el korán.
Tíz évvel a halála után is friss virágok özöne borította
sírját.
– Tíz év után is?
– Igen. Tudom, ez hihetetlen, de így maradt meg az
emberek tudatában élõnek az én anyám.
Komótosan haladtunk tovább a kora õszben. Egy dalt
dúdolt, s elmerültünk mindketten a lenyûgözõ színekben. A dal így szólt: Egy szem kockacukor,/ ha már áll
ez a tor/ Havi adagunkat/ elnyalogattad/ Lányom, te
kedves/ mondd, hova tetted/ azt a csöpp eszed/ mondd
hova tetted?...
– Mi ez a dal?
– Egy improvizáció abból a korból, mikor a család havi
kockacukor adagját megettük, mi gyerekek, és ezért reggelente a szüleim keserûn itták az árpakávét.
– Egyedül? És mennyi cukrot?
– Csak pár szemet és mondom: nem egyedül. Adtam a
gyerekeknek is, hogy ne csúfoljanak engem azért, mert
magyarul beszélek.
– És nem csúfoltak azután?
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– De. Csak ritkábban és ez már jobb volt.
– Mamuci meg elvert, igaz?
– Nem. Nemcsak azért, mert sírtam, sirattam a kockacukrot, hanem mert megsajnált. Ölébe vett és simogatta a
fejemet. Gyere, mondta, csináljunk tört krumplit a halhoz.
Gyere, és ne szipogj. Semmi baj, hidd el!
– Hej, Trianon, Trianon! Nagy a te bûnöd! Milyen volt
Ilosva, Iluska, ukránul, Ukrajnában?
– Inkább magyar-ruszinul, Kárpátalján. Én így mondanám. Apám ugyanis ruszin volt. Ilosván akkoriban csak
két magyar család élt.
– A többiek meg a csúfolódók.
– Igen, a csúfolódók.
– Akkor te, egynegyed ruszin, hogy lettél ekkora magyar, ennyi népdallal, a nemzet megmaradásáért kíméletlenül lázadó. szervezõ, mára legendás szervezõ, hiszen
ezt bebizonyítottad most legutóbb Torontóban, a MAG TV
estjének összehozatalával.
– Hm. Legendás szervezõ. Ez jól esik. Csak voltam.
Odahaza. Ott, igen!
– Már a Kárpátalján legendás munkát végeztél e területen is. Hogyan?
– Talán apám-anyámon kívül a ruszin életvirtus, mint
életvírus tett azzá, ami lettem. Mert õk keményen küzdõ
nép voltak, hiszen õket is kiszemelte a bolsevik horda a
kipusztulásra.
Már órák óta zakatol alattunk az autó, kicsit hosszúnak
tûnt az út Hamiltonba, már meg kellett volna érkeznünk,
amikor észrevettük, a déli irány helyett északnak fordulhattunk, mert Cambridge-ben találtuk magunkat a Kossuth
úton, ahol két napja jártunk. Ez rossz hír,mert egy óra
múlva elõadást kell tartsak Kasza Marton Lajos költõ barátom meghívására, s az út addig 70 perc. Megszakadt
hát valami, elszakadt egy fonal, amely egyszerre kötött
össze minket Torontóval, Ilosvával, Ungvárral és Egerrel.
Már csak egy kérdésre futotta az esztelen rohanásban.
– Mit szólnál, ha írnék valamit az Arcélek sorozatban
rólad?
– Kérlek, ne tedd – volt a válasz. – Nem akarom, hogy
írjál ezekrõl. Csak hogy tudjad, mert ezekrõl nem igen beszéltem senkinek. Bõvítsd ki inkább a Kasza Martonról írt
anyagodat azzal a valósággal, hogy õ megjárta Afganisztánt. Ha ezt beleteszed, az emberek könnyebben megértik, miért ilyen kemény ember õ. Mert keménnyé formálta
a háború.
– Hiszek neked, mert tudom, sikeres interjúid láttak napvilágot az egyik kanadai lapban.
– Igen.
– És?
– Mi és?
– Miért nem írsz már?
– Figyeljük inkább az utat.
– Miért? – Hagyjuk ezt.
– Toroczkai miatt?
– Kérlek, figyeljük az utat, mert még téged is kirúgnak,
Karcsika. Rólam pedig ne írj, ha lehet.
– Lehet. Majd egyszer, ha megérik rá az idõ, itt, Torontóban.

B. Mester Éva

Muskátli
Vérvörös muskátli,
tüskétlen virágszál
kíséri életem.
Mindenhol rám talál.
Gyermekkoromban is
sokszor megcsodáltam.
Folyamatosan nyílt
házunk ablakában.
Amíg a fagy nem jött
õrizte a nyarat.
Fából tákolt láda
vigyázta álmukat.
Tavasszal feltámadt,
új erõre kapott.
Többfelé ültettük,
elszaporodhatott.
Sodortak az évek,
más faluban élek,
de az utca felé
muskátlin át nézek.
Szirmai közt lebeg
édesanyám lelke,
bársonyos lobogás
vérébõl vérembe.

Pocsai Piroska

Régi nyarak árnyéka
Negyven fok odakinn. A szoba jó hûs.
Szófán ülök. Köröttem fényképhalom,
hangulatom hol szomorú, hol derûs,
míg emlékeimet glédába rakom.
Õszülõ fejemben a gondolatok
letûnt napfénykoszorún szambát járnak.
Elõtörnek õsrégi lenyomatok,
vattába takarva sorsukra vártak.
Szeretlek, nyár, te gyorsan elillanó,
köszönet az itt hagyott árnyékodért.
Emléked töretlen, fel-felcsillanó...
Nem adlak másnak egy kupa óborért.

Szeptember végén

Fridél Lajos rajza

Drabon József

Álom és boldogság
Mélyen alszol, akkor alig élsz már,
a boldogságra azért van esély,
habár az álom egy kicsit halál,
hogy nem ébredsz fel, reális veszély.
Feldúlt éjszakák, derûs nappalok,
engem hol kínoz, hol boldog vagyok.
Fellobbannak még ifjú emlékek,
vágyteljes percek, majd valami más,
úgy érzem, sokszor nagyon is félek,
sorsom, végzetem olyan emberi,
ameddig élek, Isten rendezi,
Urunk tenyerén gyógyírt remélek.
Percekbõl lesznek órák és napok,
illékony léptû, szép pillanatok,
elfogadom mind, amit kapok.
Utánam mi marad? Csak adatok.
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Visszaemlékezés egy jubileumra

Amikor 200 éves volt
a templomunk
1970. június 28-án ünnepelte
a mezõkövesdi Szent László
egyházközség templomunk 200
éves jubileumát. 10 évig készültünk templomunk külsõ-belsõ
szépítésével e nagy ünnepre,
amelyre a Mezõkövesden született, még élõ 30 papot is meghívták. A külföldön élõ mezõkövesdiek közül is sokan hazajöttek e nagy napra. Az ünnepséget tridium (háromnapos lelkigyakorlat, ájtatosság) elõzte
meg. Csütörtökön este 6 órakor
a templom zsúfolásig megtelt.
Tóth István, mezõkövesdi születésû pap mondta a szentmisét az összes elhunyt mezõkövesdi hívekért felajánlva.
Szentbeszédében megemlékezett azokról az õsökrõl, akiktõl
örököltük hitünk szent hagyományait. Pénteken Fügedi István, szintén mezõkövesdi
tartotta a szentmisét és a szentbeszédet. Az élõ mezõkövesdi hívekért lett felajánlva ez a nap. Szent hitünkben
való megmaradásra buzdított. A napnak nincs egy perce
sem, hogy valahol a világon a szentmise áldozatban az Úr
Jézus meg ne jelenne az oltáron. „Itt él közöttünk, itt él
velünk. Ha Isten velünk, ki ellenünk!”
Csütörtökön Gulyás István tartotta a befejezõ tridiumot.
Lelkes beszédében emlékezett meg a matyó múlt szépségeirõl. Nem hiába volt ez a nép Mátyás királynak is kiváltságos népe. Legyünk hûségesek hazánkhoz, Istenünkhöz!
Napközben a templom díszítését végzõ szorgos kezek
munkálkodtak. Virágfüzéreket fontak az asszonyok. Mennyi
találékonyság emelte fényét ünnepünknek. Zöld gallyakkal volt körülrakva a templom. A plébánia bejáratát virágfüzér övezte. Kereszt volt az ajtó felett a virágfüzér között. A templom körüli rész zöld gallyakkal volt díszítve.
A templom fõbejárata fölött 1 m nagyságban a 200 év volt
rózsákból kirakva. A magasból nézve a földig érõ virágerdõben a színskála ezer virága volt képviselve. A keleti
bejárat fölött nemzeti színû zászlók lobogtak. Itt az „Isten
hozott” feliratú tábla körül virítottak a virágok. Ünneplõ díszt
öltött templomunk. A Községi Tanács az alkalomra a díszparkot elkészíttette. Üvegkavicsot szórtak a sétányokra.
Az ülõpadokat is lefestették, hiszen a templom jubileumi
ünnepe Mezõkövesd ünnepe.
A jubileum napján, vasárnap az ötórai hajnali harangszó
ünnepet hirdetõ szava elömlött a község fölött. Szorgos asszonyi kezek szépítették a templom környékét. Sürgés-forgás,
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mindenki akar valamit tenni, hogy ünnepünk szép legyen.
Tíz óra elõtt matyó ruhába öltözött leányok, lobogós ingû
legények, csavarítós kendõs menyecskék, sátoros kendõs asszonyok, idõs nénikék, korozsmát (a keresztszülõk ajándéka) öltött matyó kislányok, kisfiúk sorakoztak a
templom elõtt. A régi matyó népviseletnek visszatérõ szépsége, pazar színpompája egy fél évszázad múltjából most
föltámadt egy napra. A világot bejárta a matyó népviselet
híre. Kattogtak is a fényképezõgépek, hogy megörökítsék
e pillanat szépségét.
Fél tízkor megérkezett Dr. Brezanóczy Pál egri érsek. A
plébánia elõtti útvonalon matyó ruhába öltözött fiúk, leányok sorfala között vonult be. Majd a plébánia bejárata
elõtt ugyancsak a matyó ruhába öltözött legények, leányok, menyecskék, asszonyok várták. Boldog mosollyal
az arcán adta fõpapi áldását. A folyosón Varga Sándor
apát-plébános és a papság fogadta.
Tíz órakor megkondultak az összes harangok. A plébániáról megindult a menet. Elöl matyó ruhába öltözött legények vitték a lobogót, utána a népviseletbe öltözött csoport. Ministránsok vagy húszan. A kövesdi papok: Gulyás
István, Fügedi István, Tóth István, Barczi Mátyás, Kis
József, Pacza István, Pap József, Csirmaz István, Nyitrai
Péter, Póta Ferenc, Gáspár József, Hámori Gyõzõ, Bársony István, Nyitrai István, Vámos Antal, Tóth József diakónus, három szeminarista Somodi, Lázár, Kaló.
A templom körül ezres tömegek szorongtak. Elindult az
érseki asszisztencia és a XXIII. János pápa által ajándékozott miseruhában az érsek úr. Két karját lobogtatva a
nép felé adta áldását. Ajkán a mosoly ott tanyázott állan-

dóan, hiszen, amit itt lát, az nem mindennapi. A templom
keleti bejáratánál Varga Sándor apát-plébános fogadja az
érsek urat. Bevonulás a templomba: áldást osztó keze az
érsek úrnak nem pihen. A kóruson az orgona hangja búg,
az énekkar lenyûgözõen szépen énekelt. Az érsek úr a
kórus felé is fölemelte áldást osztó kezét. A zsúfolt tömeg
sorfala között érkeztek az oltár elé. A kórus Varga Sándor
apát plébános matyó miséjét énekelte. Soha ilyen tiszta
szívbõl még nem szakadt fel ének a matyó nép keblébõl,
hiszen templomunk 200 éves jubileumát ünnepeljük. A
szentmisén még ennyi pap nem vett részt Kövesden. Az
érsek úr a szentbeszédet a szószékrõl mondta. Felejthetetlen nap ez számomra - kezdte beszédét -, hogy a mezõkövesdi híveknek ezen a szép ünnepén részt vehetek. Az
egyházhoz való hûségre és Isten szeretetére buzdított.
Szentmise után a menet ugyanazon az úton visszaindult. Festõi látvány volt az a hatalmas, több ezres tömeg
a templom körül. A nap fényesen sütött. A matyó népviseleti csoport még megjelent. Öröm volt nézni az õsi mezõkövesdi népviseletet. Ott tisztelgett a nép most Szent
László királyunk oltárképe elõtt, hogy ostromolja az eget
értünk e matyó népért. Az érsek úr búcsú áldását adja.
Megsimogatja a korozsmába öltözött csöppségeket. Szentképet osztogat emlékezetül azoknak, akik matyóba voltak öltözve.
A mise után a képviselõ-testület a plébánia fogadótermében üdvözölte az érsek urat. Az egyházközség elnöke,
Kovács Mátyás a következõ szavakkal köszöntötte:

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Fõtisztelendõ Érsek Atyánk!
A mezõkövesdi Szent László Fõplébánia Egyházközség Képviselõtestülete nevében hálás szeretettel köszöntöm abból az alkalomból, hogy eljött közénk templomunk
200 éves jubileumának ünnepségére. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy mint ennek az egyházmegyének feje
az országos egyházi ügyek és a világegyház gondjai között is tudott idõt szakítani, hogy a matyó nép iránt érzett
szeretetérõl tanúságot tegyen.
Felhasználom ezen ünnepélyes alkalmat arra, hogy Érsek Atyánknak megköszönjem erkölcsi és anyagi javakban nyújtott segítségét, amelyet a romokban heverõ templomunk felépítéséhez nyújtott. A templomunk kifestéséhez ingyen kölcsönzött állványanyagot. Orgonánkhoz ingyen szerzett be külföldrõl 3 sípsort. Egy olyan plébánost
küldött azokban a nehéz napokban, aki megrokkant templomunk újjáépítésének terhét magára vállalta. Bár az akkori idõk nem voltak kedvezõek az alkotásra, templomunk
mégis újjáépült, és most már régi szépségével mutat az
ég felé tûhegyû tornya.
Engedje meg Érsek Atyánk, hogy felsoroljam, az utóbbi
10 év alatt milyen munkát végeztünk: 1. A templomtorony
felépítése. 2. A toronyóra felújítása. 3. A templom belsõ
mûvészi kifestése, belsõ átalakítása. 4. Az orgona kibõvítése, modernizálása. 5. A nagy harang beszerzése, a
harangállványok kicserélése. Öt haranghúzó villanymotorral
való ellátása. 6. Nagyobb méretû állandó Betlehem létesítése. 7. A Mária-kápolna hitoktatási célra való kiképzése
és berendezése. 8. A temetõi Kálvária és Golgota felújítá-

sa, tatarozása. 9. A temetõben hidroforos locsolóberendezés létesítése. 10. A plébánia belsõ közmûvesítése. 11. A plébániai istálló külsõ tatarozása. 12. A kántorlakás tatarozása. 13. Különféle beszerzések a templom, plébánia és a kántorlakás részére.
A felsorolt munkálatok és beszerzések értéke 2 és fél
millió forint. További beruházó feladatok várnak ránk. Ezeket is vállaljuk. Jubileumunk alkalmából gondolnunk kell a
lelki eredményekre is. Ezek között elsõsorban emlékezzünk meg a kövesdi papi hivatásokról. Tudjuk, hogy a hivatás az isteni kegyelem dolga, de ennek útját mi is egyengethetjük. Minden hónap elsõ szombatján szentmise van
a papi hivatásokért. Büszkén állapíthatjuk meg, hogy egyházmegyénk városai és falvai között a legtöbb papot Mezõkövesd adja. Most is van újmisés teológusunk. Jönnek
haza leszerelõ kispapjaink, újak is jelentkeznek. Így Mezõkövesd enyhíti Érsek Atyánk gondját a papi hivatások
terén.
A lelki életünk ápolására évenként zarándoklatot vezetünk pap vezetésével a mátraverebélyi Szentkúthoz 200300 fõvel. Kisebb csoportokban voltunk Máriaremetén,
Máriapócson, Gyõrben, a könnyezõ Szûzanyánál, Pannonhalmán, a magyar kereszténység bölcsõjénél, Veszprémben, a püspöki várban. Szent Imre herceg, Árpádházi Szent
Margit emlékeinél. Budapesten a Bazilika búcsúján a Szent
Jobb elõtt tisztelegtünk. Sátoraljaújhelyen Csepellényi
György pálos vértanú sírja fölött három mezõkövesdi pap
mondott szentmisét. A vértanú életéhez sok mezõkövesdi emlék fûzõdik. Megnéztük Sárospatakon Szent Erzsébet szülõvárosának ritka szépségû templomát, ahol az
ország legrégibb szeplõtelen Szûzanya oltárképében
gyönyörködtünk. Megnéztük a Rákócziak várát, a kurucok sasfészkét. Egerben a fájdalmas-búcsún a kövesdiek
bõven vannak képviselve. Ha Érsek Atyánk hív bennünket, mint most pünkösdkor is, bármikor megyünk és ott
vagyunk.
A téli estéken az évszázados hagyományokat ápoljuk.
Szállást keres a Szentcsalád. Kánai menyegzõ. Lourdes-i
ájtatosság, Mária ünnepei és Szent Anna ájtatosságok már
hagyományossá váltak. Ezeken az ájtatosságokon kerülnek napfényre a nép ajkán bujdosó, apáról fiúra szálló évszázados énekek. Mint a Röpülj páva népdal-vetélkedõn
elõkerülnek a nép eddig nem ismert dalai, itt is így kerülnek elõ a fölbecsülhetetlen értékû, századokon át apáink,
anyáink lelki életét tápláló énekek és imák gyöngyszemei. Ugyancsak, mint ahogy századokon át õseink ma is
végzik házaknál a szentolvasót. A város különbözõ pontjain édesapák és édesanyák jönnek össze és ott csörgetik, morzsolgatják a szentolvasó tizedeit a kezükben. Ezek
a helyek, ahol összejönnek imádkozni, õrhelyei vallásos
életünknek. A kegyelemnek csörgedezõ kis patakjai beleömlenek egyházi életünk nagy kegyelmet osztogató folyamába. A matyó nép bárhová települt ki, az ország bármely részébe vagy külföldre, vallásos buzgóságát mindenhová magával vitte. Sziklahitû Szent László király a
mi védõszentünk! A matyók édesatyja templomunkban
lakik. Átöleljük most e nagy napon, akiben törhetetlen hit
élt. Õ itt térdel oltárképünkön a Szûzanya elõtt, eget ost(Folytatás a 28, oldalon)
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(Folytatás a 27. oldalról)

romló szava esdeklõn értünk mond
most imát.
Felénk magaslik
térden imádkozó
alakja a sziklahitû
nagy királynak. Az
õ szívétõl lángra
gyúl szívünk, az õ
lelkétõl kapunk ihletet a következõ
századokra. E jubiláló 200 éves templomunk hûvös kövei között most forró szívek dobognak. A szent akarat
Fotó: Tóth Balázs
építette újjá, széppé a matyók tempIdén, 2020-ban ugyancsak szép, méltóságos ünneppel emlékezett Mezõkövesd katolikus
lomát. Messze
közössége templomunk immár 250 éves évfordulójára
nézõ tornyos keresztje, bármerre járunk, haza hív, vár bennünket, és matos hivatásával még sokáig szolgálhasson Isten szent
gához ölel minden matyót.
Dícsértessék a Jézus Krisztus!
ügyének.
Vigasztalásul mondtam el ezeket az Érsek Atyának, hogy
Terített
asztal várt a díszteremben. Bõséges gazdag
amely nép így él, az az egyháznak sírig tartó hûséges
lakoma.
A
papság és a képviselõtestület közül néhányan
gyermeke marad.
voltunk
hivatalosak.
Az Érsek Úr mondott üdvözlõ beszéA mi õseink e jubileumát ünneplõ templomunk megszendet,
majd
Varga
Sándor
apát köszönte meg mindenkinek
telt falai között imádkoztak évszázadokon keresztül az
a
jóságát,
akik
ez
ünnep
fényét
megjelenésükkel emelték.
egek Urához, innen merítettek erõt az Egyházhoz való
Sokáig
emlékezetes
marad
e
szép nap. A matyó ruhákhûségre, Krisztus követésére. Mi is az õ nyomdokaikon
ban
való
megjelenésnek
áldozatos
apostolai voltak: Dohaladva akarjuk szívünk utolsó dobbanásig szolgálni Egyhány
Mária,
Panyiné
és
Gari
Margit,
aki az unokáit öltözházunkat. Ehhez kérjük a jó Isten bõséges áldását, ketette
fel
az
ez
alkalomra
készült
matyó
ruhákba.
gyelmét. Most pedig arra kérjük a jó Istent, hogy Érsek
Atyánkat tartsa meg erõben, egészségben, hogy magaszIfj. Kovács Mátyás

Bereti Gábor versei

Sokáig haragudtam
Sokáig haragudtam rád Istenem.
Mert nem voltam se szép, se bátor,
s gyakran erõt vett rajtam a félelem.
Pedig hol is tudhattam volna máshol
viaskodni úgy, mint itt. Hiszen
annyiszor a becsületembe gázolt
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Magadban
találd meg magad
Magadban találd meg magad, ahonnan
érkeztél, s nézz szét itt, a sötétségben.
Hiszen ezer pávaszem mögül figyel
az Úr, s farkasszemet nézhetsz önmagaddal.
Láthatatlan vagy, akár az erõszak,
s ürességben élsz, mintha árva volnál,
mint múltjában a nincstelen, pedig csak
azt szeretnéd, hogy végül megmaradj.

a Sors, s figyelmeztet ma is, nem te vagy
kiért lehajolnom érdemes.
És Te nékem mégis mindig az maradsz

Míg parancsoló szegénység tart fogva
sorsod félelem és kétség uralja –
mindaz, mi nem te vagy. Ez a keringõ

akinek hittelek: a félelmetes.
Hiszen itt, ha minden így marad,
akkor már Te is csupán vesztes lehetsz.

szédít. A távlattalan vágy. Esendõ
magaddal szembenézni ez kényszerít.
És megmutatja, miként kell élned itt.

Dr. Pázmándy László

Apponyi gróf titkárának levele
A Nagy-Trianon palotából írom,
Keresztre feszítésünk levelét.
A papírt bánatommal telesírom,
Mert látom szép hazánk elvesztét.

Hangot adott annak mi nem tiszta,
Azt a történelem nem felejti.
A gyalázat annak fejére száll vissza,
Ki mûveli, s nem arra, ki elszenvedi.

A becstelenség tort ül fölöttünk,
A békétlenség békéjét diktálják.
Hiénák ülnek körülöttünk,
A gyõztesek jeleit várják.

Hiszem, megõrzi az emlékezet,
Ferdinánd Foch francia marsall nevét.
A háborús lovagi ellenfelet,
Ki nem dobta félre becsületét.

Nem hallgattak a marsall úrra:
Ez nem béke lesz, – csak fegyverszünet.
Emlékezzenek, hogy 20 év múlva,
A vesztesek elõveszik fegyverüket.

Ha megkapod, ezt a könnyes levelet,
Barátom, kérlek te is imádkozz!
Mária országa nem veszhet el.
A vesztesek bûneit el ne átkozd!

A világégés tovább folytatódik,
Milliók halálát hozza Trianon.
A békétlenség fel nem oldódik,
Századunk nem lesz más, csak siralom.

A Gróf beszédét, majd olvashatod,
Benne van Vörösmarty szelleme.
Szent hazánkért igaz szózat volt,
De körbevette a hazugság tengere.

Mert bosszút szül az igazságtalanság,
A megalázott nép, soha nem felejt.
Évek múltával is revansra vár,
Az urakat erre figyelmeztetem.

Ezer éves hazát nem feledheted,
Reméld, hogy benne él utól halálod,
Mert itt kaptad gyönyörû nyelvedet.
Érte szóljon minden fohászod!

Szavára nem figyeltek a hatalmak,
Bûnüket nem felejti a vesztes nép.
Ha igaza lesz a jós-marsallnak,
Háborúba sodródik egy új nemzedék.

Hallgatag harangok, ti némák,
Zúgásotokkal adjatok erõt,
Álljatok fel széketekbõl bénák,
Ne várjátok a fekete szemfedõt!
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Véletlenek sorozata,
...vagy mégsem?
Régi ismeretség - barátság és sok-sok közös ismerõs
köt össze Szendi Jenõvel.
Úgy gondoltam, hogy eléggé érdekes az élettörténete
ahhoz, hogy bemutassam a KAPTÁRKÖVEK olvasóinak.
Leültünk hát beszélgetni, természetesen egy pohár pálinka, majd egy pohár bor társaságában. (Különben nem is
Tibolddarócon lennénk!)
Az elsõ kérdésem az volt, hogy mi legyen a címe a
beszélgetésünknek? Némi gondolkodás és töprengés után
azt javasolta, hogy „GYÜTTMENT”!
Elfogadtam, mivel ismerem az ezzel kapcsolatos,
vidénkenként változó históriát. Azt is, hogy ebben az évben lesz 25 éve annak, hogy Tibolddarócon (is) tevékenykedik, és ugye, eddig csak idegen az ember.
A beszélgetésünk végére változtattam a javasolt címen,
csak remélni tudom, hogy az olvasó is egyetért, és nem
vár magyarázatot a miértre.
– Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba Tibolddaróccal?
– Egy debreceni barátom, ki Tibolddarócról származott,
1995-ben kért meg egy baráti szívességre, melynek az
lett a vége, hogy megvásároltam a Rókalyuk-dülõ 64 hektáros tábláját. Ekkor még csak „ideiglenesen” lettem a tulajdonosa. Két évig próbálgattuk mûvelni, mûveltetni, de
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szervezési, finanszírozási, és egyéb problémák miatt ez
nem ment, így végül 1997-ben végleg tulajdonba vettem.
Igazából ekkor szembesültem azzal, hogy „kiürült” a falu
gazdálkodásilag. A szántóföldek 80-90%-át 3 fõ vállalkozó mûvelte, más-más településrõl, akik csak felvonultak
egy-egy munka elvégzésére. Helyben mezõgazdasági
szolgáltatás nem volt. Mivel Vámospércs és Nagyléta
határában volt 10 hektár szántóm, így volt némi gazdálkodási elõéletem, onnan hoztam fel gépet és embert a 64
hektár megmûveléséhez.
Mindenesetre nem egy szokványos megoldás, fõleg nem
a mezõgazdasági vállalkozások terén.
– Biztos ismered a következõ közmondást: „Gyökértelen fának nem nõ koronája.” Mivel látom és tapasztalom, hogy Neked van „koronád”. ezért nagyon érdekelnek a gyökerek!
– Azt szoktam mondani, hogy nekem három helyen van
otthonom.
Az elsõ: Bucsu, a szülõfalum, Vas megyében.
A szüleimen kívül két meghatározó ember volt az életemben, a két nagyapa. Közös vonás volt bennük, hogy
használták a fejüket, gazdálkodtak és kulákok voltak, annak összes vonzatával.
Apai nagyapám az 1930-as évek vége felé hitelt vet fel
a Hangya Szövetkezettõl, melybõl vásárolt 2 db. Hoffer
traktort, 2 db. cséplõgépet elevátorral. Bérvállalkozóként,
az akkori gyakorlatnak megfelelõen járta az udvarokat,
szérûskerteket.
1945 után fokozatosan vége lett ennek a vállalkozásnak, de azt hiszem, hogy a vállalkozói szellemet tõle örököltem. Mivel a nagyapám „fõállású” kulák lett, a három
testvér közül az 1930-as születésû édesapám lett a családfenntartó.
Itt jegyzem meg, hogy idõsebb fiútestvére 1945-ben Kanadába disszidált, ahol fizikatanár lett, családot alapított.
Mellékesen a rokonság jelentõs része Kanadában és Svédországban él. Sajnos, az unokatestvérek egy része már
nem beszél magyarul.
Nagyapám a gépállomáson dolgozott, utána a helyi szövetkezet gépészetét vezette, majd vízmûgépész, emellett másodállásban bérfûrészes lett . Emlékszem egyetemista koromban sokat segítettem neki.
A mellékelt fotó érdekessége, amelyen édesapám látszik egy Lanz Bulldog traktorral, hogy 1954-ben készült,
azt követõen, hogy Puskásék elvesztették Bernben a döntõt. Vas megyébe 2 db került, az egyiket édesapám kapta. Azt beszélték, hogy ezt a traktort az NSZK az elvesztett döntõért (2:0 ról 2 : 3) fizettségül adta.”
Nos, érdekelt a történet, kicsit utána olvastam, és valóban országosan elterjedt ez a nézet, és a kor embereit
nem is tudták az ellenkezõjérõl meggyõzni.
Az országban több helyen is õriznek még ilyen traktort,
melynek a gyártását 1921-ben kezdték. A körmös trakto-

A fotó érdekessége: édesapám látszik egy
Lanz Bulldog traktorron
rokkal szemben a gumikerekei és a kuplungos váltója miatt, gyors és fordulékony volt.
A 17 lóerõseket az állami gazdaságok, a 32 lóerõseket
a gépállomások kapták.
Csak érdekességként : a KITE most 4-tõl – 600 lóerõs
traktorokat forgalmaz.
A legenda ellen szól, hogy már 1953-ban is jöttek be
ilyen traktorok, az csak a véletlen és szerencsétlen egybeesés, hogy 1954-ben is hoztunk be.
– Következzen a másik nagyapa.
– Anyai nagyapám az I. világháborúban elvesztette az
édesapját, így 14 évesen gazdálkodó lett, kisbirtokos. A
gazdálkodást egészen a termelõszövetkezet megjelenéséig folytatta, aztán „önként és dalolva” beállt a szövetkezetbe, de továbbra is folytatta, a háztájiban mindig volt 34 tehén és egyéb jószága.
Azt hiszem a gazdálkodás szeretete Tõle származik.
Édesanyám a termelõszövetkezetben könyvelõ lett,
melyhez az akkor szükséges tanfolyamokat Karcagon, illetve Balmazújvárosban kellett elvégezni. (Vas megyébõl...!)
1956 és 1966 között négy gyermeket szült. Ha az elsõ
testvérem nem 1956-ban születik, akkor a család költözik
vagy Kanadába, vagy Svédországba, de így maradtunk,
és én 1959-ben Magyarországon születtem.
A Szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban érettségiztem, amelyrõl annyit tudni kell, hogy Vas megye híres
középiskolája, a Dunántúl kiemelkedõ gimnáziuma.
Érettségi után a Budapesti Mûszaki Egyetemre nyertem felvételt, ahol 1985-ben erõsáramú villamosmérnökként végeztem.
Az egyetemi évek alatt megismerkedtem a késõbbi feleségemmel, Évával, aki fõiskolára járt és 1982-ben
gyógytornászként végzett. Õ a fõiskola végeztével visszament Debrecenbe, majd 1984 nyarán összeházasodtunk,
és folytatódott az 1982-ben megkezdõdött ingázásom
Budapest – Debrecen és persze Szombathely között.
Kézenfekvõ volt, hogy a MÁV-val tanulmányi szerzõdést kötöttem, így biztosított lett a szabadjegy.
Ezért lett az elsõ munkahelyem a vasút, ahol elõször
mérnök-gyakornok lettem. Kötelezõ volt különbözõ iskolák elvégzése, így egy éven belül a mozdonyvezetõi vizs-

ga letétele, amely 1986 májusában sikerült is. Ekkor mondtam: „Mennék utazni”, ami a vasútnál azt jelentette, hogy
mozdonyvezetõ akarok lenni. A miértre – a kalandvágyon
kívül - egyszerû a válasz: míg a mérnök-gyakornok 4400
forintot keresett, addig a mozdonyvezetõ akár 15000 forintot is. Többnyire éjszakára osztottak be és volt olyan
utam, hogy annyira fáradt és álmos voltam, hogy nem emlékeztem arra, hogy Látóképrõl miként vezettem be a debreceni nagyállomásra.
Négy hónapnyi mozdonyvezetés után, mivel elõfelvételis
voltam, jött a jutalom: 6 hónapos katonai szolgálat. Szolnokra vonultam be, ahonnan- egy jogos panaszos levelem
után, hogy szeretnék Debrecenbe visszakerülni, hiszen
akkor már megvolt Péter fiam – „jutalomból” áthelyeztek
Székesfehérvár mellé, Börgöndre.
Leszerelés után, - mely 1987 februárjában volt – érlelõdött az új munkahely keresése.
– Mielõtt az új munkahelyrõl, illetve annak tudatos,
elõre jól megtervezett megtalálásáról beszélnék, jöjjön a„három helyen vagyok otthon”-ból a második!
– Debrecen-Józsa, amelyrõl mondhatnám, hogy azóta
jelzik és írják kötõjellel, amióta én ott vagyok. Még 1984ben Debrecenben beneveztünk egy társasház építésébe,
amely a szokásos nehézségekkel és tortúrákkal épült.
1986-tól 2000-ig laktunk ott. Jó volt, szép volt, de vágytunk egy családi házra.
A beszélgetésünk elején említett Tibolddarócról származó barátom, aki akkor már Józsán lakott – ma már Dunántúlon – mutatott egy félig kész eladó házat Józsán. Feleségem meg sem akarta nézni... megvettük. Nagyon sok
munka volt még rajta, végül 2002-ben lett teljesen kész.
– E józsai kitérõ után térjünk vissza a MÁV utáni munkahelyre.
– Az egyik debreceni barátom, aki Dubai-ban dolgozott
az áramszolgáltató vállalattól, hívta fel a figyelmem 1987
februárjában, a KITE (eredetileg: Kukorica és Iparinövény
Termesztési Együttmûködés) álláshirdetésére.
A társasházban az egyik szomszédom, mily véletlen,
éppen a KITE-ben dolgozott és õ szólt, hogy sürget az
idõ, azonnal lépnem kell, mert szombaton közgyûlés, elõtte
még állásinterjú, majd megállapodás és továbbképzés
Amerikában. Végül minden sikerült, csak az amerikai út
tolódott 1990 -re.
Szerviz-technológusként kezdtem a munkámat, egészen
1990-ig. A KITE 1990-tõl kereste a helyét és az utat, hogyan tovább? Minden területen a kereskedelem lett a választott út. Így kerültem a kereskedelembe és lettem a
KITE berkein belül a Valmont cég dealer képviselõje. 1993tól dolgozom az öntözési üzletágban, melynek 2016-tól a
mai napig az igazgatója vagyok. Ennek következtében az
ország minden pontján megfordulok, nagyon sokat kell
utaznom. Az egész ország területén építünk ki öntözõ
berendezéseket, ahol jelen kell lenni. Ahol van befogadó
készség, víznyerési lehetõség: ott lehet öntözés!
A napokban vettem észre, hogy néhány beosztottam
már fiatalabb, mint a fiam.
A feleségemrõl és az 1984-ben kötött házasságomról
már szóltam. Jöjjenek a gyerekek:
A fiam Péter 1986-ban született, diplomás, Debrecenben
(Folytatás a 32, oldalon)
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(Folytatás a 31. oldalról)

lakik és legnagyobb örömömre, párjával megajándékozott
két kislány unokával.
A lányom Nóri, szintén diplomás, õ Budapesten lakik és
dolgozik, a manapság divatos „szingli” életet éli.
– Ezek után térjünk át a harmadik otthonra: Tibolddaróc.
– Szóval 1995-tõl 2005-ig csak „bejáróként” gazdálkodtam. Ezután vált intenzívé a gazdálkodás és a faluhoz
való kötõdés. Ehhez az kellett, hogy Dósa József éppen
akkor jöjjön haza Németországból és összefogva elkezdjünk együtt gazdálkodni. Elõször fejlesztettük a gépesítést, 2009-ig a saját és a bérelt területeken gazdálkodtunk. Ekkor vásároltam az elsõ szõlõültetvényemet, a
Zenitet.
Ha már szõlõje van az embernek, akkor elõbb vagy utóbb
pincére is szüksége lesz, így én is vásároltam egyet,
melyet azóta is fejlesztek.
Jelenleg 220 hektár szántóföldön gazdálkodom, melybõl 150 hektár saját, a többi bérlemény.
A szõlõültetvényem területe is növekedett, melybõl 2
hektár új telepítésû, és 3 hektár jó termõképességû is van,
további 5 -6 hektár pedig arra vár, hogy érdemes lesz-e
újratelepíteni…
Kékfrankos, Olaszrizling, Szürkebarát, Zenit, Királyleányka, Medina, Kékoportó fajtákkal termelek, és már a
boraimmal is értem el sikert. Két állandó alkalmazottam
van és jelentõs számban foglalkoztatok idénymunkásokat.
– Meg kell kérdeznem, hogy miért Tibolddaróc, mi
fogott meg benne?
– Talán azért, mert fekvése nagyon hasonlít a szülõfalumra. Közel vannak a hegyek, azon is végigfut egy patak, csendes, nyugodt hely. Az is lehet, hogy titokban
vágyok a szülõfalumba!
De megfogott a légkör, a közösségek: Kultúrmûhely,
Borklub, amelyekkel itt találkoztam, és ahol sok tehetséges embert ismertem meg.
A munka, a szõlõ, a pince, a szép táj adott volt és természetesen egyre gyakrabban jöttek a baráti házaspárok
is. Elõször magunknak, majd részükre is kellett arra alkal-

mas lakást bérelni. Végül egy lakást a domboldalban, a
pincék lábánál megvettük.
Megkezdõdött az átalakítás, felújítás. Mára a saját lakrészünkön kívül 21 fõt (pótágyazva 25 fõt) tudunk kétágyas, korszerûen felszerelt szobákban elhelyezni. Az
áramot és így a melegvizet is napkollektor biztosítja, de
további fejlesztéseken is dolgozunk..
Büszke vagyok arra, hogy az összes építkezésemmel
(nem volt kevés) kapcsolatos munkálatokat – két speciális szaktudást igénylõ szakmunka kivételével – tibolddaróci
szakemberek végezték, kõmûves, burkoló, festõ, asztalos, víz, gázszerelés, stb...
Terveink között szerepel egy raktár és magtár építése
is. Öt évem van nyugdíjig, készülni kell az azt követõ
munkára.
– Ennyi munka és utazás mellett jut-e idõ sportolásra?
– 30 éve, minden szerda este Debrecenben foci. Apáról
fiúra száll ez az elkötelezettség. Pedig annak idején teljesen véletlenül jöttünk össze, csapódtunk egymáshoz. Ez
egy szent nap, mindent ennek alárendelve szervezünk. A
család is tudja, hogy ennek az estének prioritása van.
– Ha röviden összegezni kellene az elmúlt 25 évet,
mit emelnél ki?
– Nem bántam meg, hogy a véletlenek sorozata ide hozott, sõt ha véletlenül egy hétig nem tudok jönni, hiányzik!
Ha nyugdíjas leszek, valószínû ide költözünk. Egyébként
is 2014. október 30-tól állandó lakosok vagyunk a feleségemmel Tibolddarócon.
*
Beszélgetésünk végén eszembe jutott egy régi tanárnõm útmutatása:
„Valahol minden embernek ki van jelölve az útja. Igaz
néha hol jobbra, hol balra, hol rövidebb, hol hosszabb idõre letérünk róla, de mindig abba az irányba haladunk, és
végül célba érünk.”
Évtizedek alatt (és múltával) tapasztaltam, hogy mennyire igaza volt. Csak annyival egészíteném ki – ezt is a
szerzett tapasztalok alapján –, hogy néhány ember esetében van úgy, hogy valaki átállítja a váltót! De a nagyszámok törvénye alapján még igaz amit mondott!
Dósa Sándor

Megkezdõdött az átalakítás, felújítás. Mára a saját lakrészünkön kívül 21 fõt pótágyazva 25 fõt) tudunk kétágyas,
korszerûen felszerelt szobákban elhelyezni.
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Látogatás Pázmándi Antal
szobrász- és kerámikusmûvésznél
Szíki Károly színmûvész, a Trianont Tagadó Társaság vezetõje egy emlékegyeztetésre utazott Budára, hogy a tervezett mûvek megjelenésérõl beszéljenek.
Az összejövetelre Budán,Pázmándi Antal keramikus-szobrász szabadtéri és zárt mûtermében,
valamint lakásán került sor. A delegáció tagja volt
Dr. Pázmándy László költõ és lapkiadó, Kiss Mátyás népi fafaragó mûvész, Dólya-kutató, valamint
Sebe Imre vállalkozó.
Pázmándi Antal több ezer alkotásának bemutatója után egy belsõ terembe vezette a vendégeket,
ahol a Trianon-emlékmûvet õrzi. A rendkívül kifejezõ alkotást nem engedélyezte lefotózni az alkotó
mûvész, mivel még nem mutatták be sehol. Annyit
talán elõzetesben elmondhatunk, hogy egy hatalmas sajtot rágcsálnak a ragadozók.
Pázmándy László költõ, lapkiadó a Mezõkövesden kiadásra kerülõ Trianon könyv nyomdai elõkészületeirõl, a beszerkesztett írásokról szólt.
Sebe Imre bejelentette, hogy ezt a kiadványt õ saját
pénzébõl fogja támogatni, mert Trianon sebei benne is
sajognak, hiszen Vargyasról elszármazó családja fájdalmával él maga is.
Kiss Mátyás egy Trianon-áldozati településérõl,
Dólyapusztáról szólt, mely falut 1920-ban csatolták le
hazánkról és a 20-as évek végén Mezõkövesdrõl sokan
ide vándoroltak ki. A bihar-megyei faluban 187 ember él.
Sorsukról hamarosan könyvet ad ki Kiss Mátyás.

A kövesdi származású mûvész bemutatta már kész
és készülõ mûveit a vendégeknek

Mindenkinek volt egy-egy figyelemre méltó története a
munkájával kapcsolatosan. Pázmándi Antal például a Deb-

recen fõterén általa készített szökõkút bizarr történetét
mondta el. A zsûrizett és átadott munkája után a sellõt
levágták a szökõkút tetejérõl. A sellõ egy pincébõl került
elõ és aki állítólag levágatta, nem volt más, mint az akkori
polgármester felesége (K.L-né). Ebbõl aztán nagy sajtófelhorkanás lett. A sellõ pedig a szoborparkban pihen, a
mûterem-udvaron.
Szíki Károly készülõ könyvérõl szólt, majd kérte a jelenlévõket, hogy stílusosan ott, a szobrok között, a minap elhunyt szobrászmûvész, Kõ Pál elõtt hajtsanak fejet. Ezt követõen Szíki elmondta, hogy egy õszi Trianonbemutatót tervez Egerben, melyre mindenkit aktív közremûködõnek meghívott.

Egy jellegzetes Pázmándi alkotás

Koccintás a találkozás örömére
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Orvosbarátok
kultúrtalálkozója Poroszlón
A hosszú bezártság, karantén után már mindnyájan vágytunk a szabad mozgásra, a friss levegõre, napsütésre, no
és persze embertársainkkal való találkozásra, hiszen mi
társas lénynek születtünk. Különösen igaz ez azokra az
egyénekre, akiknek élete, tevékenysége nagy közönség
elõtt zajlik, akik azon kívül, hogy sokat veszítettek anyagilag, egyben elvesztették az emberek erkölcsi elismerését, mely sokkal többet jelent az anyagi veszteségnél.
Mi nem tartozunk a nagy mûvészek közé, de aktivitásunkkal, szerény képességünkkel több tervezett rendezvényt, kedves emberekkel való találkozás lehetõségét
veszítettük el. S bár a járvány veszélye még nem múlt el,
de az elõírások betartásával lehetõvé vált a barátokkal,
családtagokkal való találkozás, sõt, létszámkorlátok között, a közönség elõtti szereplés is.
Kedves volt évfolyamtársnõmmel, Poroszló „Magyar
Arany Érdemkereszttel” kitüntetett, 52 éve ott szolgáló családorvosával, Dr. Árvai Judittal a hét végén boldogan fogadtuk biofizikus professzor barátunkat, az 56-os Magyarok Világszövetségének elnökét, Dr. Vincze Jánost, aki
szakmai tudásán kívül a kultúrmunka lelkes híve és végzõje. Elég csak arra gondolni, hogy minden évben négy
alkalommal kerül sor az „Emlékezünk orvosainkra” c.
könyvsorozat egy-egy kötetének bemutatására és kiadására, valamint a Betyárvilág irodalmi antologia kötetének
elkészítésére, melyekhez nagy segítséget kap feleségétõl, Tiszay Gabriella klinikai szakpszichológustól. Boldogan
dicsekedhetek azzal, hogy már néhány éve, a könyvbemutatók mûfajkönnyítése érdekében, felkért a professzor úr
egy kis zenei mûsorra, mely hegedülésemet és éneklésemet jelenti. Árvai doktornõ irodalmi alkotásai pedig a Betyárvilág antologiát színesítik.
Külön örömet jelent számunkra, hogy felkérést kaptunk
a Kaptárkövek felelõs kiadójától, Dr. Pázmándy Lászlótól
egy beszámoló elkészítésére a találkozónkról. Ebben azt
hangsúlyozom ki, melyet már a 2018 március 10-ei Kaptárkövekben is kifejtettem,„Orvosok az irodalom és képzõmûvészetek mezsgyéjén” c. írásomban. Hogy az „orvosok is rajonganak a kultúráért, sõt nem csupán passzív

A hegedû ez alkalommal is elõkerült
élvezõi annak, hanem maguk is alkotóan gazdagítják kultúréletünket.
Jelen találkozásunk sem múlhatott el Juditka doktornõ
egy-egy írásának felolvasása, illetve az én hegedûm megszólaltatása és közös éneklés nélkül.
Poroszló csodáinak bemutatását kiegészítette beszélgetésünk, mely során boldogan tájékoztattam Vincze professzor urat arról, hogy mekkora megtiszteltetést jelent
számomra az „Orvosírók és Képzõmûvészek Köre” új elnökének, Dr. Misz Irisznek a felkérése – aki már hallotta
néhányszor szereplésemet – arra, hogy tartsak egy sorozatot a híres magyar nótaszerzõkrõl rövid életrajzi bemutatóval, s melyet kiegészítek a jelentõsebb, ismert szerzeményeinek elõadásával. Abban egyeztünk meg az elnökasszonnyal, hogy a sort Dankó Pista, a híres szegedi nótafával kezdem, aki lelkileg is közel áll hozzám, mivel édesanyám Kiskundorozsmán, (ma már Szeged városrésze)
született s a Hungária Szálló elõtt álló Dankó szobrot is jól
ismerem.
Vincze professzor úr nagyon örült az elnöknõ javaslatának, mert õ is aktív résztvevõje az „Orvosírók és Képzõmûvészek Körének”.
Írásomat Dankó Pista szerzeményével zárom, melyet a
hétvégi találkozásunkon el is énekeltünk:
„Még azt mondják nincs Szegeden boszorkány,
Pedig annyi, mint a réten a fûszál!
Engemet is megrontott egy boszorkány,
Mégpedig egy kökényszemû barna lány.”

Kellemes környezetben zajlott a találkozó
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Dr. Szedresi István

Zene, zene, zene
Azt gondoljuk vannak véletlenek, pedig talán nincsenek
is. Alig több, mint két éve telefonon beszéltem Drotár Gabriellával a testvérem halála kapcsán. A beszélgetés egy
részlete arról szólt, hogy a mi korosztályunk, (a testvéremmel együtt én is) az elsõ tanítványai között voltunk a
zeneiskolában a Szomolyai úton, ezért mindig jó szívvel
gondol valamennyiünkre.
E beszélgetés után is visszagondoltam zenetanulásom
kezdeteire. Többször a múltban kalandoztak gondolataim,
Gaál István, Hancsók Kálmánné, Dr. Vinkovits Sándor és
persze Drotár Gabriella is a történet része volt. Kellett azonban egy lökés, egy elfelejtett emlék megelevenedése ahhoz, hogy végre „tollat ragadjak”. Ez az inspiráló élmény a
régi Tûzoltóságon tett képzeletbeli utazásom volt, mert
bizony oda is jártunk zongoravizsgára. Van azonban egy
másik ok is, az pedig a félelem a felejtéstõl. Feleségem
keresztanyja mondta idõsebb korában egy közös hozzátartozónk halála után, hogy nagy a baj fiam, már nem lesz
kitõl megkérdezni, ha nem jut eszembe valami fontos név
vagy esemény. Ahogy a zenetanulásomat átgondoltam,
már nem jut eszembe jó néhány dolog nekem sem, hogy
pl. fizettünk-e érte, mennyit és kinek? Arról is csak annyit
tudok, hogy valamiféle munkaközösség létezett mint szervezeti forma.
Egy lényeges kérdés (jókor, 70 év felett), hogy miért is
jártam én zongorázni? Abból ítélve, hogy anyám már nagyobbacska koromban porolóval, fakanállal ösztökélt a
gyakorlásra, inkább szülõi elvárásnak gondolom, mint a
zongora iránti rajongásomnak. Én is zongoráztam, csináld te is.
Apropó zongora. Az elsõ zongoránk bérelt volt, Bobcsi
nénitõl. Õ a Felvidékrõl származott, befogadottként élt Pesti
Jóska bácsiéknál, mondta ezt Bobcsi néni státuszát tisztázandóan nekem Dr. Pesti Ferenc nemrég. Egy hatalmas,
inkább hosszú dióbarna fatõkés zongora is volt. Késõbb
Egerbõl vett anyám drága pénzen egy rövidebb fekete
páncéltõkés Lauberger&Gloss zongorát, amely mindennap
megmutatja magát nekem ma is. Szóval járnom kellett az
órákra, meg tessék-lássék gyakorolnom is kellett, mert
sokszor hallottam, hogy drága volt a zongora.
1954-ben Gaál István, akinek apja is híres kántor volt, õ
volt a zongoratanár. A Gazdakörbe a Mátyás út felõl jártunk órára. A kapun bejutva rögtön balra és fel az elsõ
szoba volt a helyszín. A pianínóra emlékszem. A vizsga
meg ugyanott, a színpad teremben volt. Jártunk a mostani Matyótáj áruház helyén egykor volt államosított házban
is, talán vizsgázni, mert a fénykép, – ami az udvaron készült – tanulsága szerint mindenki ki van öltözve. A vezénylõ kiscsávó én lennék, de nemcsak e szerint, voltam
egyik kedvence Pista bácsinak, hanem egész életemben
én is szeretettel gondoltam Rá. Volt egy jellegzetes illata,
amihez hasonlót vagy 20 éve egyszer éreztem, és rögtön
Õ jutott eszembe. ’56-ban disszidált, egy kofferral ment
el, elõzõ este eljött hozzánk elbúcsúzni. Széles karimájú

A vezénylõ kiscsávó én lennék
kalap, kétharmados viharkabát volt rajta. Már javában dolgoztam, de még akkor is kevés embernek volt vezetékes
telefonja, ezért apámék nem hívhattak fel, hogy gyere
azonnal, mert temetõbe menet bekopogott az ablakon Gaál
Pista bácsi a feleségével. És itt ülnek a középsõ szobában. Akkor jöttek elõször haza. Itthon nem boldogult, de
az akkori Nyugat-Berlinben operaénekes lett.
Hurrá! Elõkerült az elsõ két év értesítõje. Elsõ év: pecsét: Mezõkövesdi Járás Tanácsa Végrehajtó Bizottságának Oktatási Osztálya, felügyelete alatt mûködött a Mezõkövesdi Zenepedagógus Munkacsoport. Második év:
pecsét: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Zenepedagógus
Munkaközösségének zenetanfolyama Miskolc.

Kik vannak a képen? Középen Gaál István, guggolnak:
jobbról Barláné tûzépes fia, Szabó Pali, Kosztin Laci (disszidáltak ) Gáspár Gáspár, én. Állnak balról: Farkas Erzsi,
Füzessy Kati , Kriston Franciska, Váradi Valéria, nem tudom, Szabó Éva,nem tudom, Gáspár Mari.
Alig bírom folytatni. Nem is folytattam az írást pár napig. Nem a történet hiányzik, hanem pontosítani szerettem volna. Gaál Pista bácsi disszidálása után el kellett
valahogy kezdeni vagy inkább folytatni a következõ évet,
és ebben Füzesiéknek lett nagy szerepük.
(Folytatás a 36, oldalon)
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(Folytatás a 35. oldalról)

A Fõ utcán a mozitól visszább laktak pár házzal. A ház
az udvarban hátul volt, mély elõkerten át lehetett hátra
jutni, meg pár lépcsõn fel. Náluk volt a zongoraóra. További támpont, hogy az édesanyja lengyel volt, erõs akcentussal beszélte a magyart, s persze Kati meg perfekt lengyel volt. Gondoltam beszélek vele, mert egy Miskolcról
járó tanárnõre emlékszem bizonytalanul, – reméltem Õ tud
segíteni ebben, de nem volt az interneten egy olyan szám
sem, amivel közelebb kerülhettem volna hozzá. Ezek után
kitaláltam, hogy az osztálytársától és néhai barátnõjétõl,
Bukó Katitól próbálok számot kérni. A Gyógyszerészkamara honlapján meredtem rá a nekrológjára, április 2-án
meghalt. A letaglózó része a dolognak az számomra, hogy
rajtuk kívül volt egy harmadik Katalin is a „csapatban” Patai
Kati, akivel a barátaimmal együtt a gimnáziumi évek alatt
nagyon jó barátságban voltunk, függetlenül attól, hogy nem
egy osztályba jártunk.
Füzesiéknél eltöltött valamennyi, azt hiszem fél évnyi
idõ után a munkaközösség vitt tovább bennünket, és
Hancsók Kálmánné lett a tanárnõnk. Hozzájuk jártunk órára
a Gyula utca sarkára, az egykori Körmendyék házába. A
vizsga azután a Tûzoltónál volt, a Tûzoltóság szomszédságában. Kép készült a vizsga után 1957 június, ezt írta a
kép hátoldalára anyám.

A kép közepén Hancsókné, a két szomszédja kijáró tanár, a szemüveges talán a vizsgabiztos volt Miskolcról,
de még nem Újhelybõl? A képen jobbról Juhász Norbi,
Hancsók Ildi, Kriston Mihály, Kriston Franciska, Füzesi
Kati, Valyon Ani, Farkas Erzsi, Valyon Kati, Szedresi István, Szabó Éva, nem tudom, Váradi Vali, nem tudom,
Hancsók Gyöngyi. Zavar, hogy a két leányt nem ismerem
fel, talán Füzesi Kati ebben is segített volna.
Így ment 1961-ig. Talán a vendégtanárok változhattak,
Hancsókné maradt, majd jött, Szomolyai út és a Sátoraljaújhelyi Állami Zeneiskola Fiókintézete, és nekem meg
jött a zongora mellé a klarinét Vinkovits Sándor bácsival,
a szolfézst pedig Drotár Gabriella tanította.
Visszagondolok szegény Hancsóknéra. Hogy szenvedhetett az óráinkon. Legalább egyszer mondhatta volna

anyámnak, hogy inkább hagyja abba ez a fiú, mert látom,
hogy nem csak én szenvedek, hanem Õ is. Errõl ma azt
mondom, hogy így utólag sem sajnálom a zenével töltött
idõt. De… a szülõnek látni kell, hogy van-e tehetség és
van-e kedv is hozzá, és egy percig sem szabad erõltetni.
Mondjuk tanulhattam volna helyette németet. Kitõl? Nagymamám testvérétõl, aki velünk élt és aki temesvári német
nyelvû Zárdában nevelkedett. De nem, – ma szinte el sem
képzelhetõ, hogy a félelem korszaka mit tett a családokkal, –…. inkább zongorázz fiam, nehogy baj legyen belõle.
Térjünk vissza: klarinét. Akkor már engem ugyan a szaxofon érdekelt, viszont nem volt ilyen hangszeren oktatás, ámbár Sándor bácsin nem lehetett volna kifogni, mert
minden fúvós hangszeren játszott. Magam hallottam fuvolázni, fagottozni, oboázni. A klarinét csak némi rokonságot mutat a szaxofonnal, mondjuk a nád, meg a billentyûzet, - gondoltam ismeretszerzésnek jó lesz. A csevegõ szaxofon címû szám bolondított meg. Egy jó félév után
kértem elõször kölcsön Murányi Misi B tenor szaxofonját
gyakorolni. Azután még jó párszor, mert alakítottunk a
gimiben egy zenekart, amiben volt már egy gitár is. Nem
igazán lett hosszú életû a zenekar. Két fellépést azért még
én is megéltem Egerlövõn, meg Borsodivánkán a Kultúrházban egy-egy bálon. A kulturügyekben felelõs Zádori András volt a meghívó, akinek a nevére azért is
emlékszem, mert Rózsa Ica volt a felesége.
Õ dédapámék mellett lakott Kovács
Szabolcsék után.
Ezen idõben indult a Ki-mit-tud elõselejtezõje, addigra én és a szakszofon egy másik
gitárra és gitárosára lett cserélve. Nem sértõdtem meg igazán, de hogy ezt érezzem, a
kiesésük is segített. (Ez egyébként velem is
így történt volna.)
Mi lett ezután? Tóth Marci elhívott kosarazni, életem sportja lett, 8-as Greminger mezben játszottam, fekete trikó, zöld számmal.
Marcin kívül Kovács Tibi, Komiljovics Jóska,
Riczkó Attila, Murányi Misu, Ficzere András
(Fister) tanár úr, Gellért Pali, Vámos Tibi (fiatalon elhunyt), Domán Anti és mások voltak
csapattársak. Így hát könnyû volt elhagyni a
zenét olyannyira, hogy amikor énekkarhoz toborzás volt a gimiben, a színpadon az elsõ
emeleten, eléggé el nem ítélendõ módon félreénekeltem
én is azt, hogy
l, t. d, t, d, r, d, l, l.
Nincs happy end, vagy van? Késõbb sokszor leültem a
zongorához, mert magam kedvére gyakorolgattam és blattoltam jó néhány slágert. Azután jött az orosz tankönyv
elsõ oldala PAPA RABÓTAET (apa dolgozik), szabadidõmben a sportot, az edzõséget, majd az egyesületi elnökséget választottam. Úgyhogy szinte minden kiment a kezembõl, de a szolmizálás, meg némi zenei ismeret az
megmaradt, hogy segíthessek az unokáimnak:
D-dur##
sz, d, d, r, r, m, sz, sz.sz, l, sz, m, d, l.

Dr. Kriston Mihály
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Fecske Csaba versei

Öreg kandúr
nyávogása
ó azok a régi szép idõk
mosolyba öltözött drága nõk
a nyarat bõrükön viselõk
a szégyenlõsök a nagymenõk
mellük ficánkol a blúz alatt
mint zsákban a fürge kismalac
ó mellbimbó-barna éjszakák
mikor huncut hold kacsint le rád
cserepes száj kiszáradt torok
hajnalig érõ sörök borok
akár a végsõkig menni el
nem tartozni soha semmivel
csörgõóra hangú reggelek
a tükörbe nézni nem merek
bordáim mögött szívem úgy lapul
mint bokor alatt a gyáva nyúl
az egykor élt napok már dögök
a falra festem az ördögöt
ó félrevert szív ó Istenem
mindennek csak hamuját lelem

Nyúlcipõ
Völgyön innen, hegyen túl,
bokor alatt három nyúl.
Bokor alatt három nyúl
összebújva meglapul.
Lemegy a nap, alkonyul,
közel, távol csönd az úr.
Hold-kalapban jõ az est,
mindent feketére fest.
Szív remeg és fog vacog Sunyi róka sompolyog;
gyorsan föl a nyúlcipõt!
Nyúlegyenest futnak õk.
Valahol a dombon túl,
eltûnik a három nyúl.
így igaznak bizonyul:
nem lesz vacsorára nyúl.
Szerencsére hiába
csurog a róka nyála.

Csecslyuki pincesor

Mezey István rajza

Csorpa Piroska versei

A lift lázadása
Megelégelte az egyhangúságot,
hogy mindig ugyanonnan ugyanoda,
az egytõl-tízig emelet kényszerû robotját.
Minden porcikáját átjárta a szabadság
vágya. Beszüntette a munkát, elromolva
sztrájkolt, de megszerelték.
Tébolyult tiltakozását észre se vették.
Egy napon, mikor a tizedikre hívták,
nem állt meg, továbblökte magát,
túl a lapostetõn.
A beton reccsenve darabokra tört,
és a lift megmámorosodva
a szabadságtól
emelkedett tovább és tovább.
Még most sem állt meg,
egyre száll.
Utánaküldtek egy szerelõt.

Mókuskerék
1964-ben felült a 2-es villamosra a Tiszai pályaudvari
megállóban,
s azóta utazik.
A sín régebben a Marx térnél,
ma az Újgyõri fõtérnél elkanyarodik.
A név változik, a
pálya nem.
Kicserélték már a villamost alatta többször.
Néha a síneket is. De õ csak utazik,
körbe-körbe.
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Írások az asztalfiókból
Akarsz-e játszani?
Május! Nekem az év legszebb hónapja, amikor az újjáéledt természetet teljes pompájában élvezhetem. Csodálom az ablakom elõtti dús lombozatú fákat, a fûben megbúvó színes, apró virágokat. Õket nem érdekli a világon
átsöprõ látható vagy láthatatlan kór, a természet körforgásaként ilyenkor a legszebbek. A fák mögött látni a játszóteret, ami több hónapos csend után a gyerekek vidám nevetésétõl újra zajos. Nézem õket, ahogyan önfeledten kergetõznek, hintáznak, csúszkálnak a színes játékokon, és
bevillan Kosztolányi versének A játszótársam, mondd,
akarsz-e lenni? pár sora:
„Akarsz játszani kígyót, madarat,
hosszú utazást, vonatot, hajót,
karácsonyt, álmot, mindenféle jót?”
Ha belegondolunk, az élet is egy nagy játék. Játsszuk
egyénileg, a magunk által kitalált, elképzelt, vágyott szerepet, néha komolyan, néha vidámabban élvezve, és
játsszuk közösen, még nagyobb felelõsséggel, hisz életünk játéka ez! Boldog lehet az a gyerek, akinek képességeit figyelve, szülei és tanárai olyan tanácsokkal látnak
el, hogy majd az életben munkáját is hobbiként élvezze.
Játszva keresse meg kenyerét. Mint ahogy boldog ember
az is, aki hivatásában találja meg a valamikori játékának
hangulatát.
Eszembe jutnak kislánykori játékaim. Majd hatvan évesek, de mégis jó felidézni, utólag felnõttként megfigyelve,
utaltak e késõbb tevékenységeimre? Egyke voltam, és
sokat egyedül, de soha nem unatkoztam. Ha testvért akartam, elképzeltem. Karinak hívtam, neki meséltem. Magam mellett érezve nyugalmat, biztonságot adott. Szüle-

im hamar felismerték szép hangomat és, hogy szeretek
szerepelni. Játszottam zongorán, balettozhattam, színjátszó kõr is volt meg népi tánc. Kis xilofonomon kottáztam
le a kedvenc dalaim. Énekeltem nagyapám baromfiudvarán a tyúkoknak, kacsáknak, és az eperfa legmagasabb
ágain, hogy a fõutcán elmenõk meghalljanak.
A lepedõnek is bûvös szerep jutott. Vagy az asztalt terítettük le vele, és alábújva, babakuckót varázsoltunk alatta. /mekkorák lehettünk, ha az asztal lába óriásinak tûnt/
… Lepedõ volt a függöny is, amit a padlásfeljáratra feszítettem, ahol én voltam az elõadó. Az utca gyerekeinek
meghívót készítettem, idõpont, székek kikészítve. Jöttek
is idõre, pontosan, de a jegyárat csak nagynéném fizette…
Voltam tanító néni is, az ágyra sorba ültetett babáknak.
Kaptak is a fejükre a fakanállal, ha nem tudták a leckéjüket. Két barátnõm volt, Évi és Zsuzsi, akikkel eltemettünk
egy legyet. Homokból formáztuk a sírját, két faágból a
keresztet, amire ráírtuk: Itt nyugszik Laci légy!
Volt Pufi farkas kutyám és Cili cicám. Õk is barátok
voltak, sokat nevettük játékukat. A cicát puha párnák közt
sétáltattam, de sajnos beöntést, és bajuszvágást is kapott, amit most felnõttként szégyellek. A cicafajtákhoz nem
értettem, amikor megkérdezték milyen a cicám, azt feleltem büszkén: - az anyja sziámi, az apja meg kandúr…
Csodálkoztam, miért nevetnek.
Bántott, hogy nem tudok rajzolni, de a színezés az ment
nagyon. Milyen érdekes felnõve, kozmetikusként pont ezt
teszem. Adott az arc, csak finoman színezem, kiemelve
rajta ami szép. Játék lett a munkám, amit élvezek.
Figyeljük, tanuljunk az õszintén, önfeledten játszó gyermekektõl és legyünk mi is homo ludens, játszó emberek!
Játékosan végezve munkánkat higgyék el, sokkal élvezetesebb!
Gál T. Olga
Tiszaújváros

Egy öreg orvos bölcselete
Fiatal nõs koromban egy bükkaljai kisfaluban, Cserépfaluban éltem.
A faluban volt körzeti orvos is: Dr. Kaucsek Ferenc.
Egy alacsony ember (de az ember nagyságát nem centiméterekben mérik!). Barátságos, közvetlen, jó orvos volt,
de nemcsak az orvostudomány foglalkoztatta. Foglalkozott lóval, bricskával, mert azzal járta a körzetét. Késõbb
motorral, majd az elsõ Trabanttal és még Wartburggal is.
Társasági ember volt, (nem úgy, mint a mai orvosok!) még
azt is kiszámította, hogy a Bükk déli lejtõjén mennyi a
verõfényes napok száma és ezáltal kiváló szõlõtermõ terület, amellett, hogy üdülõövezetnek is kiváló!
Vidám, humort szeretõ ember volt, társaságban szívesen hallgatta a vicceimet. /már akkor is szerettem nevettetni az embereket/.
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Egyszer aztán influenzával felkerestem a rendelõjében.
Amikor sorra kerültem s beléptem azonnal rámköszönt:
– jó napot Gál úr, hozott e új vicceket? – Doktor úr beteg
vagyok – válaszoltam. Õ tromfolt: nem számít, mondja az
új vicceket, – s ezzel megfordította a receptömböt és megfogta a tollat. Doktor úr, miért mondjam? – akadékoskodtam kissé elesett hangulatomban. Õ megindokolta: azért
mondja Gál úr, mert a humor, a nevetés gyógyszer: - nem
kerül pénzbe,– nincs mellékhatása, – bármikor használható és aki sokat nevet az sokáig él!
Ezek ellen az érvek ellen már nem volt részemrõl ellenvetés. Mondtam neki hat jó viccet, s õ írta a receptömb
hátuljára. Mikor befejeztem nevetve, õ is befejezte az írást
és annyit mondott: három nap elég lesz Gál úr? Elég Doktor úr – válaszoltam. Azzal írta is a receptet, majd a táp-

pénzes papirt. Hazafelé ballagva arra gondoltam: elég jó
„üzletet” kötöttem, hat viccért cserébe kaptam három nap
betegszabadságot.
Egyszer aztán egy falusi ünnepélyen a közelébe húzódtam beszélgetni. Megkérdeztem, honnan származik és
hogy került a Bükkaljára?
Elmondta, hogy gyöngyösi születésû és az egyetem után
ide irányították, erre a szegény vidékre gyógyítani.
Amit ezután mondott nagyon emlékezetes maradt: – tudja
Gál úr, Magyrországon kétféle gyümölcskukac van: az
egyik az édes almába esik, a másik pedig a savanyúba!
Hát nekem ez a savanyú alma jutott!
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Cseppnyi kis forrás buggyan a földbõl,
hûsítõ nedût kínál a mély.
Erecskévé nõ, álmodik völgyrõl,
folytatva útját csermelybe ér.
Kis patak partján zöldellõ élet,
- barkák, akácok - jövõbe néz.
Duzzad a sodrás, növekszik szépen,
kavicsmederbõl folyóba lép.
Illatok szállván sóhajok szárnyán,
friss fuvallattal megérkezik.
Duzzadó cseppvíz tengerré vált már.
Nélküle élet nem létezik.
Becsüld hát, ember, nagyon nagy érték,
létet fenntartó, folyékony kincs!
Hitelét százszor cafatra tépték,
pedig földünknek betétje nincs.
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Szüret

Tenkács Tibor festménye

Csokonai két évszázaddal korábban kimondta az
igazságot: az is bolond, aki
poéta lesz Magyarországon. Népnyelvre fordítva
ez annyit tesz: aki ír, az nem
egészen normális ember.
Minimum éhenkórász. Az
éhenkórászokat viszont nem szereti sem a hatalom, sem
azok, akik a hatalomból kívül rekednek. Tulajdonképpen az
éhenkórász firkálgató minden baj forrása – vélik minden oldalon a szappanoperáktól maximálisan kielégülők.
S mégis mindig akadnak, akik Isten tudja miért, másokat
felbosszantó makacssággal és csökönyösséggel írnak és írnak. Verset, prózát, szomorú történeketek romantikus lelkületű hölgyeknek, pszichológiai tanácsokat, horoszkópokat, ami éppen jön. Meggyőződésem, ezek a grafomán emberek nem evilágiak. Szerintem ufós fazonok, akik valamilyen távoli bolygóról tévedtek ide, s fogalmuk nincs róla,
hogy ebben a világban mi az értékrend, mire van szüksége a
jónépnek és önmagunknak ahhoz, hogy legalább elviselhetőnek érezzék ezt a „siralomvölgyet”.
Ellenkező esetben tudnák, hogy itt könyvre nem igen van
szükség! Legfeljebb Horváth Rozi receptgyűjteményre. Ma
már Jókai is legfeljebb szobadísz, persze csak bőrkötésben,
s a Vörösmarty összesért legfeljebb két nagyfröccsöt ad az...
irodalombarát kocsmáros. Márpedig az félórányi mámorra elegendő. A gyerekek egy része pedig csak nyolcadik osztályos korára jut el a szótagolva olvasás tudományáig. Még
szerencse, hogy a szexlapok vizuálisan sűrítik a mondanivalót, így csak tudatosul bennük az „élet értelme”.
No, de maradjuk az éhenkórász íróknál, ezeknél a gyanús
személyeknél, akiknek egészen nincs ki a kerekük. Mert nem
elég, hogy vért és verejtéket izzadnak, mire megszületik az
opus, képzeljék el, vállalják a második Golgotát is, a valódi
megaláztatást, az igazi keresztutat. S elindulnak pénzt kunyerálni. Mert ha már kiszenvedték magunkból a gondo-

latot, szeretnék azt másokkal is megosztani. Abban a
hitben, hogy ez a tömeg az
igét úgy várja, mint a bibliai
népek a Messiást.
Ilyenkor mindig eszembe jut hajdani kedves író-újságíró barátom, a lapát tenyerű, az életét aprópénzre váltó Holdi János, aki egyszer
megírta ennek a pénzszerzésnek, nevezzük nyugodtan koldulásnak az igaz történetét.
„Az író ott állt – vagy újságíró-író – és várt… Talán arra,
hogy hellyel kínálják, de nem kínálták. Télikabátja alatt már
izzadt, s arra gondolt: jó néhányszor kilincselt és állt ehhez
hasonló irodába – hivatali helységbe, alapítványoknál –
eredmény nélkül…
- Csak röviden barátom – mondja a teljhatalom. – Nekem
rengeteg a dolgom. Tehát?
A hang cseppet se barátságos.
- Szeretném a tisztelt társaság támogatását kérni a kötetem kiadásához - harminc – húsz - esetleg tízezer forint…
Talán ötezer.
- Ne folytassa, jóember – pöfékel a teljhatalom – Mi befutott emberekkel operálunk, lehet, hogy ők kevésbé rászorulnak, de ez van, magából mi nem profitálunk semmit.”
Miközben ezeket olvastam, megmondom őszintén, borsózott a hátam, s közben a bicska kinyílt a zsebemben. Legszívesebben a képükbe vágtam volna ezeket a pöffeszkedő
hájtömegeknek, ezeknek a magabiztos menedzsereknek,
akik úgy gondolják lesajnáló, gúnyos mosollyal, nem több
az, aki ír, mit madzaggal rángatható bábfigura.
Persze jól tudtam, nem vágnék én senkinek a képébe. Ellenkezőleg! Nekem is, az ilyen megalázó pillanatokban torkomon akadna a szó, az arcomat pír öntené el, s legszívesebben ott azonnal a föld alá süllyednék szégyenemben.
Hát nem rettenetes, hogy még nekünk kell szégyenkezünk!?

Daruszögi H. Imre

Mit meg nem tesz az ember
a „halhatatlanságért”!

