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Én + Te = Mi
III /2
BIELICZKY JOÓ SÁNDOR
élete képekben és dokumentumokban

Összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Bieliczkyné Buzás Éva

Gyermekkori

és utolsó fényképe
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„Utunk irányát magunkban hordjuk, és magunkban égnek az örök,
sorsjelző csillagok”

(Szerb Antal: Utas és holdvilág)

A tartalomból

1./ Gyermek- és ifjúkor:
1929-1936. A szülőföld, a család, az édesapa halála
1937-1949. Tüdőbetegség, az első versek, nevelő apa, (névváltozás), érettségi
1949-1952. Tovább tanulás – az egyetemet nem fejezhette be:
1949-1950 Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar
1950-1952 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Budapest (magyar-orosz szak)

2. Munkahelyek:
1952-1954 Villamos és Kismotor gépgyár Budapest
1954 december 1 – 1962. január 31-ig Kecskemét (Megyei Tanács népművelési osztály,
Petőfi Népe – ujságíró, Kiskunság irodalmi folyóirat szerkesztő)
1962 február 1-től 1974 szeptemberig Debrecen
(Hajdú-Bihar megyei Napló - újságíró, Hajdúsági Munkás – felelős szerkesztő)
1974. szeptembertől 1983. május 8-ig Budapest
(Hajó-Daru – felelős szerkesztő, Pesti Műsor - szerkesztő)

3./. Kritikák róla és tőle
4./. Betegsége, halála, temetése
*
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1./ 1929-1936. A szülőföld, a család, az édesapa halála

A szülők: Joó Sándor (1897-1936) és Nagy Ilona (1908-1993)
Házasságot kötöttek Hajdúszoboszlón: 1927. október 17-én. (A férj 30, a feleség 19 éves)
Fiuk: Joó Sándor Kristóf, született: 1929. december 12-én Hajdúszoboszlón
a Kossuth u. 33. sz. alatti házban.
Aszületési anyakönyvi kivonatban a december 11-i születési nap tévesen van írva, mert minden
iratában, mindenkor a december 12-e szerepelt. (Érdekes egybeesések: az édesanyja 1993.
december 11-én halt meg, fia születése után 64 évvel, temetése 1994. január 7-én volt.)
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Szülei: Joó Sándor református, városi adópénztári ellenőr, született Hajdúszoboszlón
1897. január 23-án, Nagy Ilona református, született Nagypaládon, 1908. augusztus 6-án
Joó Sanyika keresztelője: 1930. január 8.
Keresztszülők: Soós János orvos és Gáti Tóth Mária Hajdúszoboszló

Egész életében nagy hatással volt rá anyai nagyapja: B. Nagy Géza igazgató-tanító
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Ezen a strandképen kb. 1931-ben a család több tagja is látszik. Sanyika baloldalon édesanyja
ölében ül, mellette csíkos fürdőruhában az édesapja, mögöttük sapkában a nagyapa, jobb szélen
pedig a korán elhunyt nagybátyja. ifj. Nagy Géza áll.

Sanyika kisfiú korában.

Ez az egyetlen portrékép édesapjával.

Sanyika kisfiú korában. Ez a kép festmény formájában is megvan, sokszor emlegettem
játékosan, hogy „nem is volt zsebed” – pedig a kezét nagyfiúsan úgy tartotta, mintha lenne.
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Édesapja 1936. július 9-én 39 éves korában hashártyamirigy gyulladásban (ez is rák lehetett),
meghalt. (A fia 1983-ban hasnyálmirigy rákban halt meg.)

Joó Sándor temetéséről 1936. júliusában készült halvány fényképen jobb oldalon a fejkendős
id. Joó Sándorné Bézi Zsófi nagymama és a kis Sanyika látható a Bocskai-sapkában.

A helyi újságban megjelent a híradás és a nagymama köszönetnyilvánítása. Zsófi nagymama
ezután csak fekete ruhában járt. (Talán már előbb is.)
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A Független Hajdúság c. újság 1936. július 19-i számában jelent meg:
„JOÓ SÁNDOR TEMETÉSE.
Ma egy hete, vasárnap délután 4 órakor széleskörű, általános részvét mellett folyt le az oly
tragikus hirtelenséggel elhalálozott Joó Sándor városi adópénztári ellenőr, emléklapos főhadnagy
temetése a városi dalegylet működő karának részvételével. A megboldogultat szerénységéért,
szorgalmáért, a közönséggel szemben tanúsított lekötelező, szolgálatkész magatartásáért a város
népe általánosan becsülte. A temetésen a helyi társadalom részvéte impozáns mértékben
nyilvánult meg. A városi tisztikar tagjai, élükön dr. Márton Gábor polgármesterrel jelentek meg.
A megjelentek között láttuk Demjén Ferenc ref. lelkészt, Azlen Emil rk. esperest, dr. Bihary
Kálmán kir. jbir. elnököt, vitéz Kósa Vince állami polgári iskolai igazgatót, dr. Konyári Ödön
főtanácsos, kir. adó-hivatali főnököt, a ref. tanítótestület részéről Böszörményi Ferenc és Cseke
Gábor igazgatókat, a közbirtokosság részéről Cseke Gábor elnököt, Czeglédy József és Ádám
Samu földbirtokosokat, stb.
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A ref templom színültig megtelt gyászolókkal, rokonokkal, tisztviselő társakkal, jó barátokkal,
ismerősökkel, tisztelőkkel. Bélteky Lajos lelkész búcsúztatta a megboldogultat mélyen
megindító orációban, a városi dalegylet pedig gyászdalokat énekelt. Azután megindult a
gyászmenet a Kossuth utcai temetőbe, ahol a városi dalegylet újabb gyászdala és dr. Tóth Béla
városi aljegyző megható búcsúszavai után hamvait átadták a csendes temető örök nyugalmának.
KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS.
Felejthetetlen jó gyermekem Joó Sándor városi közpénztári ellenőr tragikus elhunyta és
gyásztisztesség-tétele alkalmából mindazoknak, akik mérhetetlen fájdalmamat
részvétnyilatkozataikkal és a temetésen való megjelenésük által enyhíteni és elviselhetővé tenni
szíveskedtek, e helyen is őszinte köszönetemet és hálámat nyilvánítom. Különösen hálás
köszönetemet fejezem ki Hajdúszoboszló megyei város nagyságos polgármestere dr. Márton
Gábor úr és a városi tisztikar mélyen tisztelt tagjai iránt, akik elhunyt fiam jó emlékét
tisztviselőtársi kegyelettel emelték ki

Id. özv. Joó Sándorné

Fia tíz év múlva írta meg ezt az édesapjára emlékező verset:

TEMETŐBEN
Éltet rabló temetőben jártam

Itt él az apám, rabok hazájában

Néma virágok integettek felém

Tíz éve alussza örök nagy álmát

Könnyes szemmel egy sír előtt megálltam

Lelke gyönyörködik halvány fiában

Gyász fekete kriptán nagy arany betűk

Én csak tíz év ködfelhőin látom

Hervadni vágyó nagy piros virágok

Halvány arcának őszi nagy rózsáját

Naptüzétől fonnyad daliás fejük

Míg csak ember él, róla szövöm álmom.

(Hajdúszoboszló, 1946)

A Kossuth utcai temetőt később felszámolták, beépítették, az édesapa sírjának nyoma veszett.
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2./ 1937-1949.
Az első versek, tüdőbetegség, nevelőapa, névváltozás, érettségi

Gyámsági igazolvány
Édesanyja Sanyikával együtt visszaköltözött a szüleihez, a Szilfákalja u. 48. sz. alatti házba.

Nagyapa kerti háza
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B. Nagy Géza nagyapa következő háza a József Attila u. 7. (ma 10) szám alatt volt.
A padlástérben levő manzárd-szoba lett Sanyi „otthona”. Ott kedvére olvasott, írogatott.
Talán a gyermekkori verseinek egy része is ott született. Íme az első olyan vers amely megjelent
a Független Hajdúság c. hetilapban :
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BORT IDE …
Bort ide a billikomba!
Bort ide az asztalomra
Hozzatok!
Hangját halljam a zenének
- Isten tudja meddig élekVigadok!
Míg tüzes vér lakik bennem,
Míg lesz nékem hű szerelmem
Udvarlok!
Míg lesz nékem áldott hangom
Én a nótát el nem hagyom
Dalolok.
Úgy is cudar ez az élet
Tőle semmit nem remélek
Búsulok!
Bort ide hát, hé legények!
Legyen mámoros"b" az élet
Mulatok!
(Hajdúszoboszló, 1944. június 25.)

"Ezt a verset Petőfi Sándor hatására nagyapáéknál írtam. (Hajdúszoboszló, József Attila u.)
A Hangya irodájában, (ahol nagyapa: Nagy Géza igazgató-tanító akkor dolgozott) legépeltem,
majd elvittem Kovács Kálmánhoz a hajdúszoboszlói "Független Hajdúság" c. hetilap
szerkesztőjéhez. Elolvasta és a következő vasárnap (június 25-én) le is közölte. Dicsérte a verset
és azt mondta, hogy vigyek máskor is. A megjelent vershez nagyapa is gratulált."
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A fiatal, szép özvegyasszonynak több kérője is volt. Ilonka néni mesélte később, hogy a kérők
fényképeit kirakta az asztalra, és arra kérte a fiát, hogy válasszon közülük, kit fogadna el nevelő
apjának. Sanyi Bieliczky Bélát választotta. Az esküvő 1940. január 6-án volt.(Újabb furcsa
dátum: 1994. január 7-én volt Ilonka temetése.)

Béla bácsi tisztességes, kulturált, kedves ember volt. (A nőkkel szemben „nagy lovag!”) Sanyit
fiaként nevelte minden szépre, jóra. 1948. augusztus 6-án pedig adoptáltatta, azaz nevére íratta.
(Az augusztus 6. nevezetes nap az életünkben. 1908-ban született Ilonka és 1956-ban ezen a
napon találkoztam én és Sanyi.)

ÖRÖKBEFOGADÁSI JEGYZŐKÖNYV
Készült Hajdúszoboszló megyei város árvaszékénél 1948. évi augusztus hó 6. napján kiskorú
Joó Sándor Kristóf örökbefogadási ügyében.

Jelen vannak alulírottak:

Megjelentek a fent írott helyen és időben Bieliczky Béla hajdúszoboszlói lakos, mint
örökbefogadó, továbbá Bieliczky Béláné Nagy Ilona mint kiskorú Joó Sándor Kristóf gyámja
hajdúszoboszlói lakos, mint örökbeadó és kérik jegyzőkönyvbe foglalni az alábbi örökbefogadási
szerződést.
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ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERZŐDÉS
Mely egyrészről Bieliczky Béla, mint örökbefogadó, továbbá Bieliczky Béláné Nagy Ilona
mindketten hajdúszoboszlói lakosok, mint örökbeadók között a következő feltételek mellett:
1./ Bieliczky Béla ezennel örökbe fogadom a Hajdúszoboszlón 1929. december 12. napján
született Joó Sándor Kristóf nevű fiúgyermeket, akit családomba felvenni óhajtok és akinek
tartásáról, gondozásáról és jó erkölcsben való neveléséről éppen úgy, mint saját gyermekemről
ezentúl gondoskodni fogok.
2./Családi nevemet, a „Bieliczky” családnevet reá átruházom olyképpen, hogy születési, családi
nevének elhagyásával a „Bieliczky” családnevet lesz jogosítva viselni.
3./ Részére halálom esetére a törvényes gyermeket megillető feltétlen öröklési jogot biztosítok
úgy meglévő, valamint ezután szerzendő mindennemű javaimban.
4./ A gyámságot felette elvállalom, az atyai hatalom gyakorlását pedig az 1877. évi XX. t.c.
15. §-s értelmében kezembe veszem.
5./ Bieliczky Béláné Nagy Ilona, mint kiskorú Joó Sándor Kristóf törvényes képviselője a
fentiekhez mindenben hozzájárulok és a fenti feltételek mellett gyámoltamat illetőleg
gyermekemet kiskorú Joó Sándor Kristófot Bieliczky Béla örökbefogadónak örökbefogadás
céljából átengedem. Az időközben megjelent serdült korban lévő kiskorú Joó Sándor Kristóf
előtt jelen örökbefogadási szerződés ismertetett, azt mindenben elfogadja és a maga részéről is
kéri annak gyámhatósági jóváhagyását. Ezzel az örökbefogadási szerződés felolvasás és
megértés után a felek által, mint akaratukkal mindenben megegyező helybenhagyólag
aláírattatott.
Az árvaszék ezt az örökbefogadási szerződést Bieliczky Sándor Kristóf kiskorú érdekében
gyámhatóságilag jóváhagyta. Hajdúszoboszló, 1948. augusztus 6.

aláírások

Ezt az örökbefogadási szerződést igazságügy miniszter úr 1948. évi augusztus hó 31. napján
kormányhatóságilag megerősítette.
*
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A családi ház néhány évvel később. Sanyi édesanyja a jobb szélen áll.

Sanyi iskoláskori képei (két helyen az édesanyjával)
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Ez a levél is mutatja, hogy Sanyi mindkét családnevét használta. Csak később,
újságíróként lett a neve Bieliczky Sándor. Halála után azonban úgy éreztem, hogy vissza kell
kapnia édesapja nevét is, így lett Bieliczky Joó Sándor. (Ezt még az életében megbeszéltük.)
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Fiatalkori tüdőbetegség
1948. szeptember 7-től október 23-ig gyógykezelésen volt a Debreceni Állami Tüdőbeteg
gyógyintézetben. Később így írt róla: „1948. szeptember 7-én beutaltak a Debreceni Auguszta
Szanatóriumba, ahol hat hetet töltöttem. A pavilonszárny 2-es számú szobájába kerültem.
A kétágyas szobában egy sovány, hosszú, szőke fiatalember ült az ágyban, és a Válasz című
folyóiratot olvasta. Ő volt 24, én pedig 19 éves. Kedvesen, barátságosan fogadott, majd
bemutatkozott: Váci Mihály vagyok. Az együtt töltött napok és hetek, az irodalomról,
költészetről való beszélgetések enyhítették a testi szenvedéseket, fájdalmakat.
dr. Pongor Ferenc a Tüdőgyógyintézet igazgató főorvosának többször is kellett igazolványt
kiállítani arról, hogy tüdőbetegsége miatt kezelésre, pihenésre van szüksége, ezért nem járhat
iskolába. Egy ideig magánúton tanult. Érettségi után, az egyetemi felvételi idején egészsége már
rendben volt.
1950. december 29-én a főorvos ezt írta:
„Igazolom, hogy Bieliczky Sándor 21 éves hajdúszoboszlói lakos 1948 év szeptember hó 7-től
1948. október 3-ig Intézetünkben kezelésben részesült. A jobb tüdőcsúcsban lévő forintnyi
szétesése miatt, jobb oldali légmellkezelést, majd Jacobeus műtétet kapott. A mai napon készült
Röntgen felvételen caverna nem látható, a régi üreg helye kitöltődött. A jobb felső lebeny lap
szerint lenőtt. Az alsó lebeny felett atelectázia látható. A légmell kezelés abbahagyását
javasolom.”
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A nevelőapa levele: Kedves Sanyi! Sándor napjára köszöntelek igaz szeretettel.
Adjon a jó Isten egészséget, erőt, hitet, jó szívet, így leszel boldog és megelégedett.
Tanulj szorgalmasan, s már úgyszólván csak hetek kérdése, s itt az iskolaidő vége.
Mindenkinek sok csókot küld: Apád
(Hajdúszoboszló, 1949. III. 16.)
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TANULMÁNYAI
A háború körüli rendezetlen iskolai helyzet, valamint a tüdő-betegsége nehézzé tették a
tanulását. E miatt rövid ideig magántanulóként készült fel a vizsgákra.

A hajdúszoboszlói fiúiskolában. Mellette: Pál János tanító úr, akit nagyon szeretett.
A tanító úr jobb oldalán ül a kopaszra nyírt Joó Sanyika. (Nagyapja ragaszkodott hozzá, hogy
lenyírják a haját. Talán ennek köszönhető, hogy felnőtt korában szép dús haja volt.)
12 éves korától kezdve az érettségiig több iskolába járt. Abban az időben még más volt az
osztályok beosztása, mint ma. A megmaradt iskolai bizonyítványok és igazolások szerint:
Karcagi ref. gimnázium I. oszt. (1941), Sátoraljaújhelyi piarista gimnázium II. oszt. (1942),
Karcagi ref. gimnázium II.-IV. oszt. (1943-44), Debreceni kereskedelmi középiskola I. oszt.
(1945), Sátoraljaújhelyi kereskedelmi középiskola II-IV. oszt. (1946-49). Érettségi bizonyítvány:
Sátoraljaújhely 1949. június 24. Ebben a középiskolában anyai nagynénjének (Nagy Margitnak)
a férje Kovásznay Rezső volt az igazgató. Ők fogadták be Sanyit és unokaöccsét Molnár Jánost
az otthonukba a tanulási idő alatt. Kedves tanárai voltak: Dankó István és felesége: Márta néni.
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Egy „dokumentum” a sátoraljaújhelyi évekből: „A sátoraljaújhelyi állami kereskedelmi
középiskola Diákszövetségének vezetősége igazolja, hogy Joó (Bieliczky) Sándor
IV. évf. tanuló, Diákszövetségünknek egész éven át kultúrfelelőse és a városi vezetőség
kultúrtitkára volt. Munkáját mindig lelkesen, pontosan és megbízhatóan végezte el.
Demokratikus gondolkodású, jó diákszövetségi káder. Különösen szívesen foglalkozott
a mai témakörrel, népszerűen és fegyelmezetten dolgozott. (1949. május 28.)
(Ez a véleményezés érettségi után, talán az egyetemi felvételihez kellett.)

„Drága jó szüleim! A ballagás 11-én lesz, azaz szerdán, melyre szeretettel meghívom mind a
nagy mind a kis szülőket. Szerető fiuk: Sándor.”
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Az első padban Sanyi mellett unokatestvére: dr. Molnár János ült.
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„Egymásért tenni” (Sátoraljaújhely, 1974. július 6.)
az Állami Kereskedelmi Iskola IV. A. osztálya 1948-49-ben végzett növendékeinek
25 éves érettségi találkozója. Bieliczky Sándor „ünnepi beszéde”:

Igen tisztelt tanári kar! Kedves osztálytársaim! Kedves vendégek!
Valami csodálatos, különös muzsika dallama hullámzik át a lelkünkön. Igen, a muzsika.
Nem véletlen, ha ezt mondom, hiszen a zene, a dal milliós közösségeket köt össze, kovácsol
egyet-akaró kollektívává.
A mi negyedszázados találkozónk is ennek az emberléptű, Holdat a Földdel összekötő
humanisztikus dallamnak jegyében zajlik. 25 évvel ezelőtt a férfivá-érés szelíd hamva ragyogott
tekintetünkön. Bőrünkön még ott égett a kamaszkor karcsú lángú tüze, tekintetünk felhőtlen volt,
akár a nyári égbolt. S most, ha végigpillantok lelkes osztálytársaim tekintetén a múlt történelmét
látom összeölelkezni a mával, a holnapot biztató jövendővel.
A valóság ecsetjével festem meg rövid tőmondatokban az önmagunkról alkotott képet.
Homlokunkat ráncok barázdálják, szemünkben a messzelátás fénye remeg, hajunk gyérül, a
fekete, barna színt finom leheletével befonja az ezüst, szájunk szögletén ott bujkál a mosoly, az
első szerelmes csókok vallomásos csendje. Együtt öregszünk a sorsunkat, hitünket,
emberségünket formáló Idővel.
Elérkeztünk a negyedszázados találkozó forró pillanatához. Bódító évek örömteli, kemény harca
zuhog bennünk. Egyénekké kovácsolódtunk a közösség, az életünket mindig szépítő társadalom
erejével. Nagy és küzdelmes utat tettünk meg az érettségi óta. Tiszta szívvel és nyugodt
lelkiismerettel mondom, hiszem és vallom, hogy sorsunk alakulásában meghatározó erőt
képviseltek kedves, a kezünket az értelem és a jóság partjára átsegítő tanáraink. Bizonyára
egyetértenek velem abban, hogy a minket körül-suhogó nyár ünnepi estjén a hála, a szeretet és a
tisztelet hangján kondítsam meg mindnyájunkban az emlékezés harangját, amelynek messze
zengő hullámverésében ott él a tanári szív melege és a diák tiszta-fényű tiszteletadása.
25 évvel ezelőtt az élet pályakezdői voltunk. Lassanként minket vált egy új, felnövekvő
nemzedék. Ez az élet természetes rendje. S ennek a rendnek csillaga a Béke, meghódított területe
a Kozmosz s minden jónak, szépnek és igaznak egyedüli alkotója-akarója: az Ember.
Karunk most öleléssé nyílik, amelynek gyűrűjében dallá lombosodik a mi közösségünk.
*
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Magyar Szabadságharcos Szövetség hajdúszoboszlói csoportja:
Igazolom, hogy Bieliczky Sándor (1929, Nagy Ilona) a hajdúszoboszlói csoport tagja.
(Tagkönyv száma: Z 1160). Nevezett csoportunknál mint rádiós aktív munkát végez.
Nevezett egyetemre való felvételét javasolom. (1949. szeptember 1.)

Bieliczky Joó Sándor úrnak, egyetemi hallgató. Engedélyt adok arra, hogy az egri Pedagógiai
Főiskoláról a debreceni Bölcsészettudományi Karra, a magyar-történelem szakra átiratkozzék.
Budapest, 1949. október 19. Miniszteri segédtitkár.
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A Debreceni Tudományegyetem bölcsész-hallgatója (1949. október 22.)

Budapesti Tudományegyetem – Egyetemi Orosz Intézet hallgatója.
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1950-1952 között az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen magyar, majd az Egyetemi Orosz
Intézetben orosz szakra járt.
Tanárai: Zsirai Miklós (finnugor népek és nyelvek), Koczkás Sándor (Bevezetés az
irodalomtudományba), Klaniczay Tibor (a magyar irodalom története 1772-ig), Ortutay Gyula
(magyar népköltészet), Trencsényi Waldapfel Imre (a világirodalom története).
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IRODALMI EMLÉKEK
1951. felejthetetlen év számomra. Mi, lelkes fiatalok ekkor kerültünk tűz-meleg közelbe az
irodalomhoz, a sorsunkat szépítő, gondolatainkat izgató művészethez. Egyetemisták voltunk, a
nyári szünidőt Budapesten töltöttük. Mindenki talált magának annyi elfoglaltságot, hogy
anyagilag átvészelje a nyári hónapokat. Egyik kedves barátommal, Tarján Istvánnal abban az
időben tagjai voltunk a Fiatal Írók Munkaközösségének. (Aki most a miskolci Déli Hírlap
helyettes főszerkesztője.) Pista nehézveretű prózát írt, én pedig versírással foglalkoztam. A
munkaközösség vezetője Földeák János bácsi volt, akinek életéhez úgy hozzátartozott a pipa,
akár a testhez a lélek. Rengeteg időt, energiát áldozott értünk, sokat foglalkozott politikai és
művészeti nevelésünkkel. Esténként rendszeres összejöveteleket szervezett a munkaközösség
vezetősége, amelyekben személyesen is megismerkedtünk legnagyobb élő íróinkkal, költőinkkel.
A társaságot két csoportra osztották: prózaírókra és költőkre.
A prózai csoporthoz neves, nagy tekintélyű prózaírók, a „versfaragókhoz” pedig élvonalbeli
költőink látogattak el. (Volt, amikor együttesen tartottuk a foglalkozásokat.)
A munkaközösségnek az volt a célja, hogy a fiatal írók a politikai képzéssel párhuzamosan
megismerkedjenek az írásművészet műhelytitkaival.
Hogyan is zajlott le ezeken az összejöveteleken egy-egy foglalkozás? A fiatal írók közül
néhányan, akik az adott alkalomra jelölve voltak, legújabb alkotásaikat felolvasták, ezt követően
pedig megkezdődött a vita. De milyen vita! Nem sokkal éjfél előtt még ott „csatároztunk” a
Magyar Írók Szövetségének székházában s haza is gyalog mentünk, hogy útközben is folytassuk
az eszmecserét. Nem voltunk fáradtak, mi még akkor nem ismertük a közönyt, a közömbösséget.
Szerettük az irodalmat és arra törekedtünk, hogy ki-ki tehetsége, szorgalma és képessége szerint
bővítse ismereteit, gyarapítsa tudását, növelje általános műveltségének színvonalát.
Áhítattal és tisztelettel néztünk az írókra. Ők is egyenrangú partnernek tekintettek minket és
önzetlenül, segítőszándékkal, baráti szeretetből „áldozták” értünk, a mi érdekünkben drága
idejüket. Hogy kikkel találkoztunk és tanultunk egyszerűséget, szerénységet, sok-sok művészi
szépet, hitet, szellemileg olyan értékes többletet, amit az egyetemen nem kaphattunk?
Alkotóműhelyünk titkaival is megismertettek minket, nem féltékenykedve, számukra ismeretlen
fogalom volt az önzés. A költők közül többször részt-vett a mi csoportunkban: Benjámin László,
Kuczka Péter, egy-két alkalommal Szabó Lőrinc, Somlyó György, Lányi Sarolta, a nemrégen
elhunyt Devecseri Gábor, Asztalos Sándor. A prózaírók tanítómesterei voltak: Szabó Pál, Veres
Péter, Déry Tibor, és még sorolhatnám.
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Tiszta akaratú, lelkes fiatal nemzedék sokat nyújtó fóruma, második otthona volt a
munkaközösség. Abban az időben a tehetségek élvonalát képezte: Csoóri Sándor, Abody Béla,
Sántha Ferenc, Szécsi Margit, Juhász Ferenc, Simon István és még sokan mások.
Rájuk azért emlékszem jobban, mert többször volt alkalmam találkozni velük. Aztán sokan
elkallódtak, de a tehetségesek betörtek az élvonalba. S mostani irodalmi életünk jeles
képviselői. A munkaközösségben tanultak és hallottak voltak az újabb sikerek, nekibuzdulások
forrásai. Úgy érzem, hogy jó kezekben volt a fiatal írógárda nevelése. A kemény és kíméletlen
kritikák ellenére is összetartott, egységet alkotott a jövővel ismerkedő társaság. És ott volt
közöttünk mindig nagy szívével és féltő szeretetével Földeák János bácsi, aki irányította a
fiatalok sorsát. Csupa tűz és jó akarat volt az általunk nagyon tisztelt és szeretett János bácsi.
Véleményét, kritikai észrevételeit nem rejtette véka alá, megmondta, kifejtette véleményét a
művekkel kapcsolatosan. De sohasem volt sértő, bántó, amit és ahogyan mondta.
Nem szeretnék szubjektivizmusba zuhanni, amikor írom e sorokat. Nekem, - és nyugodt
lelkiismerettel merem állítani, nekünk feledhetetlen élmény volt az az időszak, amíg működött a
munkaközösség. (Ha jól emlékszem, 1953-54 táján szűnt meg.) S ha netán voltak is hibái,
elhivatottságának lényege vitathatatlan: szervezője és irányítója volt a szárnyát bontogató fiatal
írónemzedéknek. „Nyugdíjba vonulása” nem feledteti a bennünk még most is frissen élő
emlékeket. Itt kerültünk eleven, pezsgő kapcsolatba az élő magyar irodalommal. (Db. 1971)
Tizenkilenc éve (1952-ben) történt. Nyár volt, feledhetetlen emlékű nyár. Akkori fiatalok telítve
voltunk belső feszültséggel, forrongó indulattal, az alkotás örömével. Lelkesen faragtuk első
verseinket, novelláinkat, lelkünk virágait gyűjtögettük csokorba, hogy asztalára tegyük az
irodalomnak. Egyetemisták voltunk, szerény sorsú, nagy ölelésű fiatal emberek, akik 21-22
évesen hordoztuk, cipeltük magunkban azt a forrongó akaratot, amely elengedhetetlenül
szükséges álmaink, törekvéseink megismeréséhez. S ez a forrongó akarat kísért, ösztönzött,
vezérelt, gyújtott minket, adott lendületet ahhoz, hogy merjünk alkotni, ne torpanjunk meg,
hitünkben legyünk szilárdak és következetesek. Hittünk a szó erejében, bíztunk a jövőben.
Láttuk a hibákat is, éreztük társadalmi kárát, összejöveteleinken beszéltünk róluk, többször is
felemlegettük, de sohasem kerekítettünk pitypang nagyságú – és könnyű problémákból sziklává
dagadó torzókat. Hittünk a magunk emberségében és józan vágyában s ehhez sok-sok segítséget
kaptunk a Fiatal Írók Munkaközösségében a magyar írók kiváló képviselőitől.
Feszített, nyugtalanított minket az a tudat, hogy vajon tehetségesek vagyunk-e, van-e
képességünk, szabad-e, merjünk-e tollat fogni gondolataink közlésére? Ha közülünk többen nem
is váltak országos hírű írókká, költőkké, de az irodalom iránt tanúsított szerelem, rajongás még
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azokban is megmaradt, akik különböző okok miatt más pályán keresik boldogulásukat. És ez a
művészet iránti ragaszkodás, szellemi és lelki belső kényszer, tudásszomj megszépíti, nemessé
acélozza az ember életét, formálja jellemét, kiapadhatatlan forrás a közgondolkodás alakításában.
Nem vesztek el nyomtalanul az indulás és a tovább folytatódás évei sorsunk sokrétű
alakulásában. (Hsz. 1971. 08. 20)
1952-ben az egyetemről „eltanácsolták” – származása miatt. (hivatalnok apa, volt katonatiszt
nevelőapa)

A katonaság alóli felmentés:: „Nem alkalmas” igazolvány . (Budapest, 1952. 09.01.)

2./ Munkahelyek:
1952-54-ig dolgozott a Villamos- és Kismotor gépgyárban. Igazolványába először az „s.m.”
(segédmunkás) lett beírva, majd bérelszámolóra átírva.
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KECSKEMÉT
1954. december 1-től kezdve két éven át Kecskeméten a megyei tanács népművelési osztályán
dolgozott előadóként. 1956. december 1-től a Petőfi népe c. megyei lapnál újságíró.
Közben tovább tanul.1957-58-ban MSzMP Marxizmus-Leninizmus esti egyetemén. Igazgató
Pozsgay Imre. 1958-59-ben Újságíró továbbképzésen vesz rész.
A Kecskeméten jelent meg 1955 és 1959 között a Kiskunság c. folyóirat, a Katona József
Társaság kiadványa. Megjelenése rendszertelen volt. Ez idő alatt Bieliczky Sándor a szerkesztő
bizottság tagjaként működött és az 1955 és 1957 között megjelent példányokban verseit is
közölték. (A Kiskunságban végzett munkáját csak itt idézem részletesen.)
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KISKUNSÁG Katona József Társaság 1955. I.
Köszöntjük az olvasót – (részlet) „Az újjászületett Katona József Társaság folyóiratának első
száma kettős évforduló fényében köszönti az olvasót: hazánk felszabadulásának 10., Katona
József halálának 125. évfordulójának ünnepi napjaiban.
A Kiskunság az alföldi táj embereihez szól, ahhoz a néphez, amely bátran küzdött a történelem
viharaival, s évtizedek verejtékével vonzóvá varázsolta otthonát, megszelídítette nemcsak a tájat,
hanem a talajt is. A felszabadulás után megváltozott az Alföld, megváltozott Katona József és
Kodály Zoltán városa is. Íróhoz és tudóshoz méltó, nagyszerű feladat e történelmi változások
megértése és megértetése.”
Bieliczky Sándor a szerkesztőbizottság tagja és két vers alkotója:
Vigasztalás, Ballada a nagyanyámról
1955. február hó 10-én tartotta ünnepélyes alakuló ülését a Katona József Társaság a Kecskemét
Városi Tanács dísztermében. A Társaság rendes tagja és a Választmány tagja: Bieliczky Sándor,
(stb.), Az alakuló ülésen ünnepi beszédet mondott: Veres Péter Kossuth-díjas író,
József Attila: Ars poetica. Előadja: Veszelei Mária, a Kecskeméti Katona József Színház
művésze.
KISKUNSÁG a Katona József Társaság kiadványa 1955. II.
Szerkesztőbizottság: Bieliczky Sándor, (stb.)
Bieliczky Sándor: Gondolatok a határban (vers)
A Katona József Társaság a Garai Állami Gazdaságban:
„Bozsó János a gazdaságban készített festményeit és rajzait mutatta be. Bieliczky Sándor
népművelési előadó a további kapcsolatot beszélte meg a DISZ fiatalokkal.”
KISKUNSÁG a Katona József Társaság, a társadalom és természettudományi ismeretterjesztő
társulat kiadványa – 1955. III. (November 7-ei szám) Szerkesztőbizottság: Bieliczky Sándor,
(stb.) Bieliczky Sándor: Nagyapám mesél (vers)
A kecskeméti középiskolák irodalmi matinéja:
A DISZ kezdeményezésére 1955. szeptember 30-án a kecskeméti középiskolák irodalmi
szakkörei találkozót rendeztek a Kiskunság szerkesztőivel és munkatársaival. A bevezető után
Bieliczky Sándor, (stb.) verseiket adták elő. A Katona József Színház művészei közül forró
sikerrel szerepeltek Veszelei Mária (stb.)
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Kiskunság – 1956. március 1. sz. Bieliczky Sándor: Árvíz után (vers)
(A példány és a vers is hiányzik!)
Kiskunság – 1956. október 3. sz. Bieliczky Sándor: Augusztusi beszélgetés (vers)
(A példány hiányzik)
KISKUNSÁG – a Katona József Társaság és a Társadalom és természettudományi
ismeretterjesztő társulat Bács-Kiskun megyei szervezetének irodalmi folyóirata
1956/4. Szerkesztőbizottság: Bieliczky Sándor, stb. Vers nincs.
Figyelő. Vidám Színház: Párizsi vendég
„Veszeley Mária Erzsi szerepét kedvesen, fiatalosan játszotta.”
Kiskunság – irodalmi és művészeti folyóirat 1957. augusztus
Kiadja a Bács-Kiskun megyei Tanács vb művelődési osztálya és a Katona József Társaság.
Szerkesztő bizottság: Bieliczky Sándor (stb.)
Bieliczky Sándor versei: Bizakodás, Április, Nagyanyám, Tavaszodik
Társaságunk életéből: „A kecskeméti írók első irodalmi estjét 1957. június 29-én rendezte a
Társaság, amelyre Illés Bélát és Jankovich Ferencet hívta meg. Illés Béla a hallgatók nagy
érdeklődése közben beszélt a magyar irodalmi élet időszerű problémáiról. Jankovich Ferenc
legújabb verseiből olvasott fel. Társaságunk tagjai közül saját műveikkel szerepeltek: Bieliczky
Sándor, Goór Imre, Fodor János, Nagy Istók István, Monori F. Dezső, Somogyi György, Varga
Mihály. Az irodalmi estet a budapesti vendégek és a kecskeméti írók meleg, baráti találkozója
követte.
Gereblyés László költőt, a Nagyvilág c. világirodalmi folyóirat felelős szerkesztőjét és Györe
Imre budapesti költőt hívta meg legutóbbi irodalmi estjére a Katona József Társaság. Gereblyés
László a Nagyvilág és az Élet és Irodalom célkitűzéseiről, valamint irodalmi életünk néhány
időszerű kérdéséről beszélt, majd néhány újabb versét olvasta fel a nagyszámú közönségnek.
Györe Imre szereplése után a kecskeméti írók közül saját műveikkel szerepeltek: Bieliczky
Sándor, (stb.)
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KISKUNSÁG – irodalmi és művészeti folyóirat 1957. október
Szerkesztő bizottság: Bieliczky Sándor, stb. Bieliczky Sándor: Alkony, Remény (versek)
Társaságunk életéből: Bajai és kecskeméti írók találkozójára került sor a közelmúltban Baján.
A kétnapos találkozó alkalmával a vendégek megtekintették a város nevezetességeit, kirándultak
a Dunára, közös felolvasó ülést tartottak, melyen keresztül jobban megismerkedtek egymás
munkáival. A Társaság részéről a találkozón rész vett Bieliczky Sándor, Csáky Lajos, Goór
Imre, Kórossy Artúr, Nagy Istók István, Monori F. Dezső, Tarján István, Varga Mihály és
Welther Dániel.

123

Kirándulás a Dunán (1957. október), a kecskeméti és bajai írók találkozója alkalmából.

A nyár folyamán meghirdetett Béke irodalmi pályázat eredményeként a bizottság az alábbi
díjakat osztotta ki a nyertesek között: (3 díj) A bizottság ezen kívül az alábbi pályázókat
részesítette jutalomban: Bieliczky Sándor: Szelíd kiáltás (200 Ft), Goór Imre: Barátaimhoz
(200 Ft).

Kiskunság – 1959. január-február
Bieliczky Sándor: Cseresznyéskertben, Hajnali gondolatok (versek)
KISKUNSÁG – irodalmi és művészeti folyóirat, 1959. március-április
Szerkesztő bizottság: Bieliczky Sándor, stb. Vers nincs
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TERMÉS
Bieliczky Sándor, Goór Imre, Madarász László, Nagy Istók István és Varga Mihály versei
Tóth László, a Katona József Társaság elnökének bevezetője: Baráti szívvel –(részlet)
„Ha elcsöndesül köröttünk a világ, ha pihentetjük az építés hősi erőfeszítéseitől ékes
hétköznapok gondjait, meg-megújuló reménységekkel áldott terveit s magunkra maradunk
érzelmeinkkel, gondolatainkkal, - szomjúságot érzünk, s legszívesebben költőkkel társalgunk.
(…) Magános óráink csöndességében költő-barátaink lehetnek azok, akik e kötetben együtt
indulnak a legszebb úton, az emberek szívéhez vezető ösvényen? Ott ragyog-e verseiken egész
egyéniségük gyümölcsein a költői alkotás valamelyes jele, állhatna-e, s milyen magas mérce alá?
A hivatottságról néhány szó is tanúskodhat.
Bieliczky Sándor aratóinak vállán a kaszák ezüst holdja szülőföldjét büszkén beragyogja, az égi
rónát körülhímezik fürge csillagok. Baráti melegséggel, nagyszerű verselési készséggel, friss és
formás dalokban beszélget madarakkal és emberekkel. A határban bizakodással szemléli élet és
jövendő sarjadását, a munkálkodó ember sorsát, a nép erejét. Minden sorában nyugalom,
egyszerűség és tiszta emberség ragyog. (…)

Kecskemét, 1959. január

Bieliczky Sándor versei: Bizakodás, Hajnali gondolatok, Boldog tavasz,
Ma tisztább, emberibb líra kell, Augusztusi beszélgetés, Nagyanyám,
Alkony, Így nyújtsunk poharat
Válogatás az ÚJSÁGÍRÓ munkájából:
Kecskemét Petőfi Népe 1956. december 1-től 1962. január 31-ig

1956: Csokoládéördög, Karácsonyi levél, Hangulatlámpa, Gyertyafény mellett, Tíz perc a
könyvtárban,1957: Váratlan ajándék, Hazátlan álmok, „Jelentés helyett”, Levél egy disszidált
karrieristához, Aranylakodalom, Drágakő a porban, Egymásért, Ballag már a véndiák, Radnóti
Miklós versének olvasása közben, Az emlékkönyv, 1958: A zúzmarás Tisza mentén (Bozsó
János), Télesti gondolatok, Fél délután finánc voltam, A munkások irodalmi nevelése,
1959: Száguldás az éjszakában, Beszélgetés Udvaros Bélával, Egy májusfa története, A kalács,
1960: Istvánka elindult az életbe, 1961: Emlékezés Kosztolányi Dezsőre, „Ady Endre
nagybátyjának fia vagyok”.
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ÚJ irány - a Szülőföld felé:
Debrecen, Hajdú-Bihari Napló, újságíró 1962. február 1-től 1971. január 31-ig
1962: Guba Tibor ismét boldog, 1963: Találkozás, 1964: Látogatóban, Ismét felcsendül a
citeraszó, 1965: Valóban késő?, 1966: Szalonnasütés közben, Homokbuckák között, Kilenc
évtized nyomában, Változó idők, változó emberek, Megismerni az embert, Zsellér-zugi történet,
1967: Papp László Hajdúszoboszlón, Jókai emlékek Tardonán, A Tragédia világkörúton,
Madách Alíznál Csesztvén, 1968: A debreceni villamos története, Egy méter, Szabadszállási
emlékek a fiatal József Attiláról, Miért „csonka” a debreceni Kistemplom?, Móricz-emlékek
nyomában, Mesél a gúti erdő, Hajógyári munkásból forradalmár,
1969: Ady Endre Debrecenben, Móricz Zsigmond lányainak dajkájánál, Mikor született
Móricz Zsigmond?, 1970: Dalok emlékével (a Barbóc-család), Csengetés éjfélkor,
A hajdúszoboszlói fürdő 45 éve, Két Ady Debrecenben, Kilencvenketten, Vasárnap a
Boldogkertben, Ady „párbajai” Debrecenben, Megszépítő emlékek, Első találkozásom Váci
Mihállyal
Téglás Hajdúsági Munkás, felelős szerkesztő 1971. február 1-től 1974. október 14-ig
1971: Nyílik az ajtó, Csendes vallomás, Ujjak játéka (Móré Mihály festőművész), Szerette az
embereket (Szabó Pál író), Kitépett versek (Radnóti Miklós költő), 1972: Késői ébredés,
Tűz és láng (Petőfi Sándor), Nyugdíjasok találkozója, 1973: Csokonai (születésének 200.
évfordulóján), 1974: Vadgalamb a cserépben, Munkásarcok, Szorosabb, egységesebb kapcsolat

Távolodás a Szülőföldtől
Budapest, Hajó-daru, felelős szerkesztő, 1974. október 15-től 1976. április 30-ig
1974: Tengerről fúj a szél, Csendes áhítattal, Híd a Keringőnél, 1975: 1919. március 21.,
A dörmögő unokája (József Attila), Májusi lobogók alatt
Pesti Műsor szerkesztő 1976. május 1-től
1976: Az első „premier”, 1977: Szenvedéllyel, tiszta hittel. (Emlékezés Veres Péterre), Az igazi
Mikszáth él tovább, Emlékezés Devecseri Gábor születésének 60. évfordulóján, Emlékezés
Kassák Lajosra, 1978: Görögországi képeslap, László Anna dokumentumjátéka a rádióban,
A Fehérlófia az ősidőktől Békéscsabáig, 1979: Bozsó János műtermében,
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Köszöntjük a Nemzetközi Nőnapot, A Tanácsköztársaság és a színház – 8 részben,
Michelangelo Galéria Kecskeméten, Száz éve született Móra Ferenc,
1980: Rendhagyó tárlat, Papp Gyula kiállítása a Nemzeti Galériában, Varsányi Pál
grafikusművész kiállítása, Nőnapi köszöntő, Makrisz Zizi kiállítása a Nemzeti Galériában,
Színház és történelem, Vers és grafika (József Attila – Varsányi Pál), „Ahol színház van, ott
béke van”, Ünnepi könyvhét 1980. József Attila útjain, Boromisza Tibor festőművész kiállítása
a Galériában, Buti István emlékkiállítás a Galériában, Balatonfüredi látcső, Hévízi látcső,
Tihanyi látcső (Borsos Miklós), Tiszakécske a képzőművészetben, Lövésztáblák Bajáról, A
kerámia reneszánsza, Egy téma, három műfajban (Móricz Zsigmond), Karinthy jelbeszéde,
1981: Hitvallás képekben (Sváby Lajos), Varietas Delectat, Negyedik Henrik király
*

3./ Kritikák róla és tőle
B.É. Munkahelyek. Mindenütt lelkesen, lelkiismeretesen dolgozott, mégis egy idő után
vagy ő „menekült” el, vagy a munkatársai igyekeztek „megszabadulni” tőle. Miért? Mindig volt
olyan „jóakaró” munkatársa, aki kiutálta, mert a helyére pályázott.
Kapcsolata munkatársaival. Sokan szerették, mások kihasználták. (Pénzt kértek kölcsön, amit
esetleg „elfelejtettek” visszaadni. Volt, aki az ő téli ruhájában, csizmájában ment a hegyekbe
havas kiruccanásra, másik kollegája az autóját rendszeresen használta „karban tartás” címén.)
Közben kigúnyolták – főleg a cirkalmas, modoros, szóvirágos írásmódja miatt. Vicceket,
sztorikat meséltek róla, még évekkel, évtizedekkel később is. (Napló, Ludas Matyi, Élet és
Irodalom).
Az írás ifjú korától kezdve létszükséglete volt. Sivár gyermekkorát, magányosságát talán így
akarta kompenzálni. (Kompenzáció: valamilyen alsóbbrendűségi érzés kiegyenlítése valamilyen
siker felé való fokozott törekvéssel.)
Írásai, versei sokszor a „túlcsorduló” érzelmei miatt lettek bőbeszédűek, túlzóak. Azok a versei a
legjobbak, amelyekben gondolatait, érzéseit tömören 8, vagy 4 sorban tudta megfogalmazni.
Írásai között pedig az irodalomtörténeti kutatásait közreadó dolgozatai értékesek.
Az örökös hiány: a Sors nem adott neki lehetőséget arra, hogy jó ötleteit befejezhesse,
és a javításra érdemes verseit korrigálhassa.
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A gúny tárgya

Középen a szemüveges úr Pallás Imre, a Napló főszerkesztője lelkesen tapsol. Mellette jobbra
B.S. testtartásában, arckifejezésében az érdektelenséget, nem tetszését fejezi ki.
Milyen különbség van két ember között, ugyanott, ugyanazon témára reagálva.

1965-ben Bulgáriába utaztunk Pallás Imrével és családjával, hivatalosan, az Újságíró Szövetség
meghívására. 1977 januárjában mi már Budapesten éltünk, amikor megdöbbenve hallottuk, hogy
56 éves korában Pallás Imre öngyilkos lett: otthonában, a fürdőszobában agyonlőtte magát. Az
egyik ok az lehetett, hogy 20 évi főszerkesztői munkája után nyugdíjba akarták küldeni. Mások
szerint talán rákbeteg volt. Ezt már soha sem tudjuk meg pontosan.
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Íme néhány írás a „kigúnyoltak” közül:
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Sanyi túl jó szándékú volt mindenkivel szemben, s ezt sokszor kihasználták. Volt olyan
kollegája, aki barátjának mutatta magát és a vásárlásához kezesnek kérte. Tartozását azonban
Sanyinak kellett kifizetni. Éppen ez a jó barát „jómadár” köszönet helyett a háta mögött gúnyt
űzött belőle. „Érzelgősre” sikerült írását elküldte a Ludas Matyihoz. Szerencsére a vicclap
főszerkesztője nem közölte az újságban, hanem jóindulatú levélben hívta fel Sanyi figyelmét a
valóban elkerülendő stílusra, amely okot adott a rosszízű gúnyolódásra.
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KRITIKÁK TŐLE:
Sanyi elsősorban lírai verseket írt. De jellegzetesek az ironikus versei, megjegyzései is.
„Válasz egy kispolgári kritikusnak” ez lesz a címe a legközelebbi mérges versemnek,
írta 1963 júliusában. A következő oldalakon olvashatóak ezek a „mérges”, kritikus gondolatai.

B.S. ironikus verseiből és jegyzeteiből

Kedves elvtársak! Hogy …..vannak? (1972. december)
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KISPOLGÁR BENEDEKHEZ

KISPOLGÁRI AGGODALOM

A minap hallottam fejtegetését

Gedeon úr napok óta

egy szimpla mellett a cukrászdában,

harsog mint a magyar-nóta

miegyébről lelkendezhetett volna másról,

társat keres, aki hallgat,

mint az irodalom hivatásáról

ő meg pedig szórakoztat.

és eszméi igazán megnyerők voltak

Öt éve hogy belevágott

minden harmadik mondatában utat

s útkereső messiások

keresett hősként, világot rengető tűzzel

elnökének választották

a szemében és párnás kezével hadonászott,

írt azóta három strófát

az útkeresés és a forma, vezényelt a levegőben

„Őszi levél” az a címe,

gyűlöli a sematizmust,

csak éppen a vers gerince

a lábujjhegyen les ő sémát

maradt ki a „tiszta” versből,

a kalickába bezárt témát,

ennyit csak a kísérletből …

és a Hruscsov közbe vágott …
mi lesz most a „kereséssel”,

Gedeon úr tegnap este

az érthetetlen versikékkel,

belekezdett egy szép „versbe”

a pártonkívüli írókkal,

tavasz van, hát ír is róla

elfojtódik a madárdal,

„megérkezett már a gólya”

vége a pacsirták énekének

kezdő sora kész a műnek

újra vörös lesz az élet.

rakosgatja a betűket,
a szavakat, a rímeket,
homlokáról a tincseket,
előtte egy üveg tinta
lesz már közéleti líra.
(Debrecen, 1963. március)

B.É. Ez a két vers kezdete volt az ironikus írásoknak. Kigúnyolta az irodalom messiásait.
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SZÍVED UTÁN BECSÜLNEK

NE ADD KÖNNYEN A LELKED

A jövőt szolgálni pajtás,

Nekem teszi a szépet

az lesz csak férfi-tett,

közben önti a mérget

mit munkálkodtál a mában,

koccintó kedve támad

e kérdést ne feledd!

tőre lékeli hátad

Süppedő fotelban halkan

teszi a szépet s közben

elnyúlsz, sopánkodol

áztat felső körökben.

.

sértve érzed erős magad,
hogy nem kormányozol …

Várj még a szóval: barát,

diplomád müncheni – mondod

válogasd meg a javát

s nem becsülnek téged,

ne add könnyen a lelked

az meglehet kedves pajtás,

mert nehéz visszanyerned,

szolgálod a népet?

egyszerre leszel árva

A diplomád az müncheni,

s csönd tornyába zárva.

ott tanultál érte,
hazajöttél mérnök uram,

(Budapest, 1978. 08. 27.)

s a szíved verése?
Az ott veszett, a padok között

KRITIKA

- kápráztató évek,
a szíved legyen a tudás

Hallgatom nyögő beszéded,

és becsülnek téged.

gyors halandzsád örök vétked,
remélem, hogy holnapután,

(Debrecen, 1963. május)

„emlék” leszel a katedrán.
(Debrecen, 1967. 10. 19.)

B.É. Valakinek a viselkedése
szigorú „erkölcsi oktatásra”

B.É. Vajon melyik „professzor”

sarkalta.

lehetett?

.
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MEDDIG …?
Végre már rám köszönt

Petőfi trágár,

a vers,

Ady szörnyűség!

lehet, hogy ódon, avitt

József Attila

avagy modernül nyers.

téboly-holtvidék.

Majd eldöntik a

Móricz úr – bugris

klikk-vezérek,

sosem volt modern

sznob-agyvelők

az élete földszagú,

mennyit érek

.

nem tudja mi a nyelv.

az értelem előtt.

Meddig tűrjük még

Összeülnek a

a bűn-komédiát?

mindentudók

Rántsuk ki alóluk

fontoskodástól

a kétágú létrát.

arcuk pufók.
A tekintetük

(Budapest, 1980. 07. 15.)

kispolgári báj,
üst-bendőjükön
szétreped a háj.
mindenhez értő
szellemi elit,
a lényeg-vallomást
elhessegetik.

JELLEMZÉS VERSBEN
Nézz a szemembe

Hüllő nyálka csend

és megtudom, hogy ellenségem

emberi voltod

vagy e vagy barátom.

halk hóhérságod
rút lelkedben hordod.

Fogj velem kezet
gerinc nélküli gyávaságod
elárultatásom.
(Budapest, 1982. 02. 12.)
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„Különböző hatások, sorsfordulók érik az embert s azok versírásra kényszerítik. Vannak
közöttük silányak, s talán jók is. Ennek elbírálása nem az én dolgom, hanem az olvasóké
és talán néhány tárgyilagos kritikusé. De vérből és nem kispolgári káposztaléből született
kritikusocskáé! Mert azok ne mondjanak se jót, se rosszat verseimről. Első kritikusom a
feleségem, mert neki van szíve, hallgatólagos türelme és nagy-nagy nyugalma, együttérzése
versírási türelmetlenségemmel.”

(Debrecen, 1963. 06. 15.)

„A kispolgárok azért irigyek a költőkre, mert nem veszik észre a szépet. A kritikus, ha
rosszindulatú, akkor kegyetlen. A kispolgári kritikus többet vár a szocialista költőtől, mint
amennyit önmagából adhat. Nem szeretem, ha a pók leszarja a gólyát. Jól megmondtam a
kritikusoknak. A szocialista költőket meg biztatom: írjatok fiúk szerelemről, hazáról,
tájról.”(Bükkszentkereszt, 1963. 08. 01.)
A PÓTOLHATATLANSÁGRÓL. Pótolhatatlan ember nincs. Gyakorta hangzik el e kijelentés
a munkahelyeken. Ha belegondolunk a pótolhatatlan szó gunyoros, farizeusi „bölcsességgel”
meghatározott fogalmába, kiderül, hogy irigység, tudatos rosszindulattal párosuló félreállítási
szándék húzódik meg e valóság-hamisító rideg-szófricska mögött. A rangra vadászó, suttyomban
gebeszkedő, lakkozott körmű, párnás ujjú dilettáns, kis- és nagy-polgáriságot fröcskölő, magukat
zsonglőr fúrással porondra verekedők kvartyogják a pótolhatatlanság „elméletét”.
De ők! Igen kedves barátaim, őket nem pótolhatja senki és semmi, nélkülük kihunynak a
csillagrendszerek, pusztulás sorvasztja a világot. Ugyanakkor homlokukkal a földet seprik az
önmaguknak javasolt kitüntetés fokozata miatt.
Mi és ki a pótolhatatlan? Az emberi jó-szándék, a szeretet, a megbecsülés, a jót művelők serege,
valamint az egyén, aki lelkével a szépet, a nemeset áhítja, cselekedeteivel fémjelzi emberi
hivatását, az pótolhatatlan. Még az a jó, hogy az emberek okos gyülekezete dönti el, hogy ki a
pótolhatatlan és ki nem. A diagnózis visszaüt. (Bp. ORFI, 1978. 02.16.)
„TÁPPÉNZES” SZOCIALIZMUS. Nyolcan fekszünk a kórházi szobában. Egymástól idegen
közösségekből érkeztünk fájdalomtól megviselten, bicegve, sántítva. Egy-egy nem tetsző
mozdulatnál nagyot jajgatva adunk hírt magunkról. A sok-hangú zenekar főtémája: a betegség.
A legsúlyosabb a legoptimistább. Türelme csodálatra méltó, pedig műtét előtt áll. A szimpatikus
fiatalembert Mészáros Lászlónak hívják. Három gyermeke van. Protézist kap mind a két lábába.
Talpra kell állnia? Meg kell gyógyulnia? És sikerül. Mert akiben oly erős az akarat, a bízó hit az
életben, annak újra kell járnia.
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De vannak köztünk „táppénzt” kedvelők, kétoldali munkaundorban szenvedők is.
Ők a követelődzők, az igényesebb gyógyszerfogyasztók, művészei a jajgatni tudásnak, a
sajnáltatásnak. Az örökös táppénz, a leszázalékolás apostolai, törhetetlen diagnosztái. Meddig
sütögethetik még pecsenyéjüket, „táppénzes” szocializmusukat humanista közösségünk
rovására? (Budapest, ORFI, 1978. 02. 18.)
AFORIZMÁIM
Hévíz, 1980. május 2. Este 10 órakor filozofálgattam, mert ehhez volt kedvem. Bocsáttassék
meg nekem, hogy bölcselkedni merészeltem. Nem akarok egyetlen filozófust sem megfosztani a
katedrájától. Én mindezt időtöltésnek, helyesebben a szabadidő kulturált felhasználásának
szántam. Ezeknek az aforizmáknak az élettanulság az alapja.
B.É.: Sanyi három nap alatt (1980. május 2., 3., 9.) 48 aforizmát írt!
1./ „Csak azt szeresd, aki másokat is tud szeretni.”
2./ „A ravaszság az önzés diplomáciája.”
3./ „A legnagyobb becsapás önmagunk áltatása.”
4./ „A bűnöző is volt büntetlen előéletű.”
5./ „A meggyőző elv holnap-teremtésre épül!”
6./ „Úgy gondolkodj, hogy másokat is gondolkoztass!”
7./ „Úgy dicsérd a tegnapot, hogy a holnap is értsen belőle.”
8./ „A műveltség egyik legnagyobb ellensége a félműveltség.”
9./ „Az igazi művészet az értelem politikája.”
10./ „Az érthetőség még nem egyenlő az értelmetlenséggel.”
11./ „Még mielőtt mikrofonba beszélnél, vedd fel gondolataidat magnószalagra!”
12./ „Az önkritika olyan fegyver, amely orvvadász kezében visszafelé sül el!”
13./ „A gondolat az agy reneszánsza!”
14./ „A mi korunk a bölcsességtudomány, a tudománybölcsesség kora.”
15./ „Az irodalom olyan politika, amely a valóságban mérettetik meg.”
16./ „Az irodalom kollektív műfaj, mert az egyénin át kollektív értelemre nevel.”
17./ „A sznobság kaszt-teremtő, tudálékos álnokság.”
18./ „Az igazi művészet ars poeticája az ember és a társadalom közti egyensúly
megteremtése, tovább fejlesztése.”
19./ „Az igazi irodalom politika, az igazi politika irodalom. A kettő együttes hatása
alkotja az irodalompolitikát, a politizáló irodalmat.”
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20./ „Ne bántsd a náladnál gyengébbet. Nézz át rajta mint az ablaküvegen és ezáltal
megméretik és megaláztatik. De nézésedben érezze azt, hogy jelleméről elkészítetted a röntgenfelvételt és olvassa ki a tekintetedből a leleplezés diagnózisát. Ezzel a magatartásbeli fölénnyel
„bántod” meg legjobban szellemi rosszakaróidat.”
21./ „A művelt embert az különbözteti meg az ártalmas butától, hogy szellemi fölényével lesepri
az Idő térképéről.”
22./ „A műveltség jövendő-ostromlás, a primitívség kérész-hervadás.”
23./ „Ahol műveltség, ott győzelem, ahol butaság, ott veszteség.”
24./ „Vigyázz! A gonoszság a jóság ikertestvére.”
25./ „A jó emberismerő rövid idő elteltével meg tudja állapítani a mosolyba öltöztetett rútságot.
Csak ehhez Ember kell!”
26./ „Ha olyan valakivel beszélsz, aki nem mer a szemed közé nézni, büntesd azzal, hogy
engeded rekedtségig dadogni.”
27./ „Nem az az igazi barát, aki mindenben egyet ért veled, hanem az, aki a fejedre olvassa
gyengeséged.”
28./ „Nem akkor teszel jót barátoddal, ha szemet hunysz hibái fölött, hanem akkor, ha idejében
figyelmezteted és visszavezeted a becsület mezejére.”
29./ „A felelősségvállalás olyan tudati tényező, amely csak erős hitű emberek sajátja.”
30./ „A gyávánál csak még egy gyáva gyávább.”
31./ „A haláltól az optimista fél a legjobban, mert attól tart, hogy elképzeléseit nem tudja ideje
korán megvalósítani.”
32./ „Gyógyítható halál nincs, de gyógyítható betegség van.”
33./ „Ne a protekció légpárnás vonatán száguldj a karrier útján, hanem saját emberségeddel,
tudásoddal vívd ki magadnak lelkiismereted rangját.”
34./ „A nem megérdemelt ranghalmozás – tekintélyed és becsületed lefokozása.”
35./ „A közösségben-gondolkozás – önmegnyugvás.”
36./ „Egyéniség és tiszta jellem akkor leszel, ha az igazságot még igazabbá, a jót még jobbá, a
valóságot még valóbbá építed.”
37./ „Ne restellj néha visszatekinteni a megtett útra, mert így eléd villan, hogy honnan indultál és
hova érkeztél. Az ember-alkotta történelem nem élhet emberi önvizsgálat nélkül.”
38./ „A történelem a társadalmi küzdelmek valósága.”
39./ „A történelem a társadalom lélekrajza.”
40./ „ A történelem a társadalom lelkiismerete.”
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41./ „Légy a társadalmi tovább-lépés higanyszála. Mutasd meg őszintén a fejlődés láztalan
állapotát és fölizzó hőmérsékletét egyaránt.”
42./ „A sznobizmus a művészet tartalmának politikai derékba-törése. Így tehát a sznob a
tartalom valóságának, a valóság tartalmának nemcsak álcázott ellensége.”
43./ „A művészet maradandósága politikumában él tovább.”
44./ „A művészet - a társadalom valóságtükre. Történelmi visszhangja a valóság társadalmának.”
45./ „A békét akkor kezdjük igazán becsülni, amikor a háború már a sarkában lépdel. Addig:
természetesnek vesszük virágzását. Csak akkor riadunk meg, ha a távoli földrészek felénk érkező
üzenetében puskapor szagot érzünk.”
46./ „Az emberiség békére és nem háborúra kárhoztatott.”
47./ „A diktátor közelebb áll az őrülethez, mint a józansághoz. Hatalmánál fogva szeretné magát
tűzön-vízen át zsenivé „koronáztatni”. S ha ez - az uralkodni, mindenkit és mindent eltiporni
akaró álma teljesül, akkor veszély fenyegeti a békét. A diktátor szellemi frontátvonulása
magában rejti a háború kirobbanásának a lehetőségét. Ha nem lépünk fel keményen vele
szemben, akkor milliók esnek áldozatul vesztes hadjáratának. Ő pedig gyávább annál, hogy
vesztett háború után végezzen önmagával. Önmagát is hóhér kézre adja.”
48./ „A diktátor milliók és önmaga hóhéra.”

(Hévíz, 1980. május 2., 3. és 9.)

GONDOLATOK A „FRAKCIÓZÁSRÓL” . A szocializmuson belüli frakció az egység
megteremtésének ellen reakciója. Tartalma és célja a legtöbb esetben politikai töltetű.
Lelepleződése még nem egyenlő megszüntetésével. A frakció, sokkal nagyobb veszély, mint
amilyennek hisszük. Alattomban, szinte a szemünk előtt szerveződik és ravasz diplomáciával
csápjai ott forgolódnak a központi fontosságú helyeken is. Ez is mutatja, hogy a frakció az
ellenségnek az a típusa, amelynek taktikája a beépülés, stratégiája a hosszan tartó szellemipolitikai „erjesztés”. Azért nehéz leleplezni, mert megtévesztő szólamaival politikai karakternek
tünteti fel magát, holott ez részéről cselszövés, könnyen átbillen egyik végletből a másikba, de
mindig negatív irányban. Célja a személyeskedés, a vádaskodás, a rombolás, az egységbontás,
továbbá: a szemfényvesztés, az önző törtetés. A frakció hőn óhajtott vágya: a hatalom
megszerzése, birtoklása. Ennek érdekében mindenre képes, az osztály megtagadásától a
hazaárulásig. Egyénieskedő ideológiai torzulásában megtalálható a kapitalizmus, a
revizionizmus, a narodnyikizmus és a nacionalizmus „modern” keveréke, egyvelege.
A leghatásosabb fegyver ellene az éberség, a mindennapos eszmei hadüzenet,
szellemgyökereinek könyörtelen feltárása, kiirtása. (Hévíz, 1980. 05. 07.)
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POLITIKAI ÍRÁSOK – ELVEK
A HITRŐL. „Feltárom az élet titkát, S meglátom, kik hitem fúrták.”(1976. 10. 08.)
B.É. Három jellemző idézet, amelyeket olvastam valahol: „A fiatal kommunista erősen hisz, tele
van illúziókkal, idealizmussal. A kommunizmus bukásának oka, hogy nem sikerült az embereket
egyformán gazdaggá tenni, felemelni.” „A kommunisták mindig jót akartak, az eszme szép volt,
csak a kivitelezésben akadtak hibák”. „Ma egyszerűbb az élet, szabadon lehet utazni, van
lakásunk, munkánk, valutánk, de hiányzik az erkölcs, a becsület.”
Sanyinak nem sikerültek a szoc-reál, aktuál-politikai írásai. Túlzóak, „vonalasak”, hosszúak.
Sok időt, energiát fektetett a „pártmunkába”, mint aktivista. Debrecenben dokumentum
anyagokat készített az egykori veteránokról, kommunistákról, akik sokszor eltúlozták
szerepüket, működésüket. Egymást „igazolták”.
A történetekben volt tiszta hit, az „eszme” iránti elkötelezettség, de sok-sok torzulás is.
Sanyi igazság-szeretete ezt nehezen tűrte. Persze tenni ez ellen nem lehetett, beszélni sem róla.
Budapesten az utolsó elismerést mégis a kulturális aktivista munkájáért kapta.
A végén ez a feladat maradt a „megbecsült” menedék?
LEVÉL LÁSZLÓ ANNA ÍRÓNŐNEK (részlet) „Én az embert és az írót együtt szeretem és
tisztelem Önben. Kemény őszinteséget kértem. S ezt meg is tette. Néhány mondatba zárt
gondolatával csak jót tett nekem. Figyelmeztetett, ablakot nyitott továbbhaladásom útja elé.
Kritikája, baráti segítségnyújtás, ösztönzés arra, hogy kutatómunkámmal szolgáljam irodalmunk
ügyét. Szeretem az elmélyülést, az alaposság szenvedélyét, a szellemi erjedés ideglázát, a
nyughatatlan nyugtalanságot. Gyűlölöm a káoszt, a mesterkéltséget, a krokodil-mosolyt, amely
mögött ott fénylik a gonoszság tőre.
Amit és ahogyan írt Móricz-dolgozatomról, nagyon megörvendeztetett, sőt boldoggá tett.
Megkínlódtam irodalmunk Dózsájával, míg végtére is lekottázhattam magamnak
sorsszimfóniáját. Biztatására és kritikájára alapozva megpróbálom valamelyik folyóiratnál
elhelyezni Móricz-anyagomat. Gondolom, nem lesz könnyű. Nem tartozom egyik klikkhez
sem, márpedig a tagság hiánya csak nehezíti a helyzetet. Nem baj! Ha nem kellene esetleg, az
íróasztalom előtt nem kell gerincet hajlítanom. Az Ön szava, véleménye most lelkesít, buzdít, ez
a hosszú levél is már annak a nyitánya.”

(Bp. 1980.07.07.)
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Az „utókor” kritikái közül kettőt idézek
B.É. 2008-ban összegyűjtöttem és nyomtatásban megjelentettem: „Ez maradt belőlem …
Bieliczky Joó Sándor válogatott versei és írásai” című kötetet. Ezt már a kezébe lehetett adni
hivatásos kritikusoknak is. Elsőként az általam legnagyobb szaktekintélynek tartott: Lator
Lászlónak vittem el, kérve, hogy írja le véleményét. Íme a válasza:
„Kedves Asszonyom, kedves Éva! Először is hadd mondjam: vállalkozása, férje hagyatékának
összegyűjtése, válogatása, a kötet megszerkesztése, fényképekkel való illusztrálása megindítóan
szép munka. Fájdalmasan szép, hogy egy, úgy tetszik, kivételes, kikezdhetetlen társ-kapcsolat
érzik benne, de mögé oda kell képzelnem egy eleven, rokonszenves szellem testi bajait,
nyomorúságát, korai halálát. Jól tette, hogy ezt a gyűjteményt kapcsolatuk emlékére közzétette.
Az írások azt sugallják, hogy férje eleven szellem volt, mindig megnyilatkozni vágyó gazdag
érzelmi életet élt, s hogy szükségét érezte, hogy érzelmeit, gondolatait nyomban kifejezze.
Mondhatnám, napi szükséglete volt az írás, a vers. Akadálytalanul jött ki belőle a líra.
De éppen ebben van a gyengéje. Én legalábbis kevésnek gondolom a vallomásos költészetet.
Nagyszerű sorok, részletek, képek keverednek olcsóbb, közhelyesebb megoldásokkal. Az sem
szerencsés, hogy csak a magyaros, ütemhangsúlyos formákat használja. Könnyű szavú énekes
volt, ez is jó, de még jobb lett volna, ha jobban megmunkálja a verset, ha nem enged egy-egy rím
csábításának, ha nemcsak egy dallamot akart volna megszólaltatni, hanem többszólamúságra
törekszik. Cikkei, különösen a Debrecenhez, Debrecen irodalmi múltjához kötődő írásai, a
Csokonairól, Adyról szólók, a Móricz arcképét felvázolók nagyon tetszettek. Örültem, hogy a
képzőművészetre is volt figyelme.
Kezét csókolja tisztelő híve: Lator László (Budapest, 2008. 08. 18.)
*
Hajdúszoboszlón jelenik meg egy nagyszerű kulturális havi folyóirat a SZÓKIMONDÓ.
2010 januárjában Bieliczky Joó Sándor emlékszámmal adóztak a város költő-szülöttének.
Vida Lajos felelős szerkesztő, író nyolc oldalt ajándékozott férjem emlékének. Ebből idézek:
„Bieliczky Joó Sándor költészet iránti érdeklődése korán kezdődött, már 15 éves korától költő
akart lenni. Abban az időben a fiatalok számára a költészet Petőfi Sándorral kezdődött és vele is
ért véget. 1944. július 25-én a Független Hajdúságban jelent meg egy versikéje Petőfi stílusában.
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Ő azonban nem ragadt meg Petőfinél, igen rövid idő alatt már Ady lett a kedvence, s úgy látszik,
hogy Ady súlyosabban hatott rá (A szenvedés örök nagy asszonya, Hajdúszoboszló, 1946).
Ady képei és jelzői vannak a versben: örökké égő csók, boldog éjszaka, szenvedés asszonya,
örök titkok hazája. Az ifjú költő azonban mohó vággyal birtokba akarja venni az egész magyar
irodalmat, igaz, most már lassabb tempóban (Anyám, Debrecen, 1964). Ebben a moccanásban
már ott van József Attila, a másik példakép. A Dunánál, a Kései sirató, a Mama c. versek
szerzője. De itt már nemcsak a közelség, hanem az eltávolodás, az önálló útra való rátalálás is
szerephez jut. Kevés verset ír, így az önmagára, eredeti hangjára való ráismerés, ráérzés is időbe
telik. Egyéni hangját éppen ezért szerelemélményében és a természet csodálatában találja meg.
Hiányzik belőle a forradalmi álságosság, a sematizmus, a forradalmi rutin, amit a rendszer
annyira szeretett, de amikor igazi forradalomról van szó, akkor kinyílik lelkében a szabadság
zsilipje (Levél a bátyámhoz). A verset 1956 novemberében közölte a Bács-Kiskun Megyei
Ideiglenes Bizottság lapja, a Petőfi Népe. A költemény később bekerült az 1956-os forradalmi
versek antológiájába, a Piros vér a pesti utcán című kötetbe.
1962-ben kötött házasságot Buzás Évával, ennek a szerelemnek az élménye szárnyal szerelmi
költészetében. A szerelmes ember boldogságát a természetből vett képek sokaságával dalolja,
zengi el (Jó égni a magasban, Dunaújváros, 1973). A költemény ritmusa, zenéje a magyaros,
tehát a hangsúlyos és rímes versek között kiválóan érvényesül, s dinamikája, lendülete van,
építkezik: A fák között az ég alatt / a szelek násza átszalad / a gallyak ódon boltívén / moccan a
hideg kontyú fény. Ilyen központozás nélküli verseket a francia Apollinaire és a magyar Szép
Ernő írt. Ebben a versben egyetlen nagybetű és egyetlen pont van, a kezdés és a lezárás.
Ugyanez, a szerelem és természet képeinek egymásba kapcsolódása teszi élménnyé a Te vagy
bennem … című versét (Budapest, ORFI, 1978). Először csak szelíden lopózik be költészetébe az
elmúlás: Magányomban te vagy az élet, / fájdalmamban hozzád beszélek. / Rekkenő vággyal
lesem lépted, / hajnalcsillag az érkezésed. Írja az Öleljük egymást című versében.
Aztán, ahogy erősödnek a fájdalmak, kezd szembenézni a halállal (Kezem az ütőereden,
Budapest, 1981). Ekkor erősen támadja a kór ezt a 184 cm magas, fekete szemű, barna hajú
férfit, aki méltó akar lenni önmagához, szerelméhez s férfias verset ír, melyben a végszó a halálé.
Ötvenen felül / az Ember készül, / hogy a halálra / csikósként felül. / Nem mintha annyira vágyna
/ a földi-mély agyagos ágyba. / De romlik a szív, az idegtornya / hullatja falát a fáradt porba. /
Nem voltam s nem vagyok búimádó / de érző sorsom sok-mindent látó. / Éppen ezért, ha
kopognak értem / a búcsúzáskor nem roggyan térdem. / Szeretnék szépen, suhanni halkan, / a
címzett én leszek, hogy meghaltam./ (Szeretnék szépen – Férfi vers, Budapest, 1982).

145

Bieliczky Joó Sándor 1983. május 8-án hajnalban elhunyt, s felesége, Buzás Éva, ahogy a költő
kívánta („terítsd rám gyóntató szerelmed”), ha nem is tudta gyógyító szerelmét ráteríteni,
megőrizte és megőrzi őt az örök életnek, a halhatatlanságnak.
Írnék még, de valami nyugtalanít, csak lassan fedezem fel magamban a kérdést, vagy talán
inkább szomorú tényt. Nem érzem kiteljesedettnek ezt a költészetet, csak a lobogást érzem
benne, aztán a csendet, a boldog kacagást, mely keserves sírásba torkoll. Hiányzik ebből az
életből a teljesség, s ezt nem az élet minőségére értem, hanem ennek az életnek a terjedelmére,
de ugyanígy hiányzik ebből a boldogságból a tartósság. Vádolom a sorsot, hogy elhallgattatta a
dalt, hogy emlékké tette a szerelmet, hogy nem érhettek aszúra Bieliczky Joó Sándor
költészetének szép gerezdjei. De szárnyal az így is, ível, emelkedik a magasba, hogy
megismerjük, legalább mi, akik itt élünk e tájon, a szülőföld ölelésében. Íme, ő is hazajött, hogy
a családi sírboltban nyugodhasson.”

B.S. tréfás fényképeiből
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B.S. betegségei
B.S. számára a Budapesten töltött kilenc esztendőben – a Sors csak ennyit adott számára –
legjobban a Pesti Műsornál érezte magát. Éles Tibor hívta maga mellé szerkesztőnek, majd
főszerkesztő helyettesnek. Itt végre kultúrával foglalkozhatott: irodalommal, képzőművészettel
és színházzal. Igaz, hogy az írás terjedelme egy - másfél, legfeljebb két oldalra korlátozódott,
de azért nagy lelkesedéssel, boldogan végezte munkáját. De a jó után a rossz, majd a legrosszabb
következett.
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Porckorong sérvet állapítottak meg, ami szörnyű fájdalmakkal járt. Meg kellett műteni. A már
szétroncsolódott idegszál továbbra is fájt, utókezelésekre kellett járni. Sokat volt kórházban és
táppénzen. Ez pedig a munkaközösségnek nem tetszik, mert helyette is dolgozni kell.
A Lapkiadó Vállalaton belül könnyebb beosztásba helyezték. (Magyar Hét, Sajtó archívum.)
Nem lehetett tudni, hogy a fájdalom – amivel együtt tudott élni – mennyire fedte el a még
nagyobb bajt. Alig evett, mégis dagadt a hasa. Vese cisztára gyanakodott az ismerős főorvos.
Maga vitte a hozzá tartozó urológiára,
hogy megműtsék. Ekkor vált láthatóvá,
hogy szervezetét teljesen behálózta a
gyomormirigy rák. Gyorsan intézkedtek,
hogy átszállítsák a rákbetegek kórházába.
Tíz nap múlva meghalt.

B.S. halála és temetése
Expressz távirat:
„Sajnálattal értesítjük, hogy férje Bieliczky Sándor (született 1929. december 12., anyja neve
Nagy Ilona) intézetünkben május 8-án éjszaka elhunyt. dr. Szántó János.
A Lapkiadó Vállalat saját halottjának tekintette. Ők intézték a temetést is.
Temetése: 1983. május 31.
Budapest Farkasréti temető, Makovecz-terem
IV. parcella, 64. sír
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A temetésről készült képeket Balogh P. László készítette.
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Dísztávirat: Drága Évikénk mélységes gyászodban szerető szívvel osztoznak debreceni öreg
barátaid Marcsa néni és Zoli bácsi
*
Pálffy József újságíró:
Kedves Asszonyom, egymást követő több külföldi utam után most tudok csupán tollat ragadni,
hogy megírjam: Sanyi barátom halálának híre megdöbbentett, szörnyű dolog, hogy ily fiatalon
kellett távoznia … Tudom, hogy a mégoly szép szavak sem tudják a fájdalmat enyhíteni, de hadd
osztozzam részvevő szívvel mély gyászában, s hadd kívánjak vigasztalódást. Pálffy József
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Dr. Bényei József a Napló főszerkesztőjének leveléből az utolsó sorokat érdemes kiemelni:

„A halottak megpihennek. Az élőnek tovább kell őrizni emléküket.
Ezt tegye, ezt kérné talán ő is.”

2004-ben eladtam a gazdátlanná vált leányfalui kertet és az árából megvettem Hajdúszoboszlón
egy társasházban az Emlékszobának szánt sarok lakást. 2005-ben elkezdtem berendezni az
Emlékszobát, ahol elhelyeztem Bieliczky Joó Sándor irodalmi hagyatékát: verseit, újságcikkeit
és irodalomtörténeti írásait, valamint az én rádiós zenetörténeti gyűjteményemet.

Férjem 1980. karácsonyán-névnapomon VELEM GYÖTRŐDVE című verse után ezt írta:

„Tied a vers velem együtt. Vigyázz ránk, őrizz minket!”
Az őrzés helye: a szülővárosában megteremtett EMLÉKSZOBA.

***

