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„ Szívesen látom a kultúra barátait . „ 
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Bieliczkyné Buzás Éva: Főnix-sarok -  Emlékszoba  

 

 

1./ Utam az „Emlékszobához” 

 

 

  

1937. október 31-én, vasárnap, a Reformáció Emlékünnepén születtem Konyáron, a Sorompó u. 

2. sz. alatti házban. Református vagyok és vidéki magyar, mert 35 évnyi gyönyörűséges-

fájdalmas budapesti lét után is visszavonzott Hajdú-Bihar. 

 

A budapesti lét gyönyörűséges volt, mert részem lehetett mindabból a magasrendű kultúrából – 

ami csak a fővárosban lehetséges: Zeneakadémia, Operaház, MTA Zenetudományi Intézete, 

hangversenyek, múzeumok, irodalmi estek, és harminchárom évig tartó munka a Magyar Rádió 

komolyzenei területén. Magamba szívtam Budapest és a Dunakanyar egyedülálló, szépséges 

panorámáját. Itt éltem át és nem feledem a meg nem ismételhető, boldog, eufórikus napokat.  

De itt éltem át a nagy fájdalmakat, lelki szenvedéseket, veszteségeket is.  
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 Négyen mentünk Budapestre szerencsét próbálni és egyedül jöttem vissza. Magammal 

hozva a hamvakat tartalmazó három urnát – hogy szeretteim szülőföldjükben, a Hajdúságban 

kapjanak örökös pihenőhelyet.  

 

 Hálás vagyok a Teremtőnek, hogy részem volt sok jóban, és hogy kibírtam a 

megpróbáltatásokat is. Egyszer azonban észrevettem, hogy az érdeklődésem, a figyelmem a 

Hajdú-Bihari városok, falvak, az ott élő emberek sorsa felé fordul, s a református lelkem imára 

hangolódik a Debreceni Nagytemplom, a hajdúszoboszlói-, a konyári- és a kismarjai templom 

láttán, jelezve, hogy vissza kell jönnöm a gyökereimhez. 

 

 Most már itthon vagyok Hajdúszoboszlón. A lelkem megnyugodott.  

Hátralevő életemben itt szeretnék még tartalmasan, mások számára is hasznosan élni. 

 

    
 

A konyári  és a kismarjai  református templom 
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2./ A Pünkösd üzenete 

 

Számomra a legszebb ünnep a Pünkösd. A természet megújulása magával hozza a változásra 

való vágyat: elhagyni mindazt, ami rossz az életünkben, vagy ami megoldatlan, azt igyekezzünk 

megoldani. Hogy hogyan, arra választ ad a Pünkösd üzenete. 

 

 A Pünkösdről szóló vallásos hit szerint:  

„Az Isten lelke árad azokra, akik képesek a befogadására.  

Befelé kell hallgatni, a lélek szavára, ezáltal belülről kapunk üzenetet a cselekvésre”. 

 

2000. június 12. Pünkösd hétfő különleges nap volt számomra, mert úgy éreztem, hogy valami 

sugallat szállt rám, amely tudatta velem, hogy férjem hagyatékát (verseit, újságcikkeit, 

irodalomtörténeti írásait) haza kell vinnem szülővárosába, Hajdúszoboszlóra. 

Az „üzenet befogadása” sok-sok megelőző tépelődésre tett pontot. 

 

 A változtatás tervének megvalósítása azonban csak négy év elteltével, 2004-ben 

kezdődhetett el. Rokonaimtól kaptam egy Hajdú-apró nevű újságot – azt böngésztem.  

Egy rajzzal ellátott hirdetés felkeltette az érdeklődésemet: „Hajdúszoboszlón, a fürdő közelében 

épülő társasházban kis alapterületű lakások leköthetők.”    

Pár nap múlva vonatra ültem, hogy minél hamarabb lássam. 1974-ben költöztünk Budapestre, és 

az eltelt harminc évben egyszer sem jártam ifjúságom kedves városában, ahol azóta igen sok 

változás történt.    

Elsőként a József Attila utcába siettem. Ott már csak két régi épület állt: az egyikben Angyalné 

Irmuska néni volt egykor a gondnok, és mellette a 10. szám alatt szinte változatlanul megvan 

anyósomék hajdani háza is! Az utcában előtte az új Gambrinus háztömb és utána a Hotel Korona 

látható. Az első fordulóban pedig a Szabó László zug van.  

A 6. szám alatt épülő társas apartman ház – éppen anyósomék egykori kertje végében van, ahol 

szerelmem az egyik legszebb versét írta hozzám: „Ének a szilvafa alatt” címmel. Megdobbant a 

szívem! A sors rendelhette így, hogy a valamikori kert közelében alakíthatom ki az 

„Emlékszobát”. Ott végre elhelyezhetem a család megmaradt tárgyait, valamint férjem irodalmi 

hagyatékát és a magam rádiós zenetörténeti gyűjteményét.  

Boldogan foglaltam le a földszint 1-es lakást. A teljes ár előteremtése azonban nagy feladat volt, 

el kellett adni a Leányfaluban lévő hétvégi házat. 
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A Debreceni Református nagytemplom és a hajdúszoboszlói református  templom 

 

 

A Kossuth adó vallásos félóra műsorában hangzott el a TÖRTÉNET  A  BÚZASZÁLRÓL 

című felolvasás. Elkértem a szöveget, hogy még többen megismerjék.   

  

 

„Mióta világ a világ, Isten létezésével kapcsolatban a legkülönfélébb magyarázatok kerültek 

napvilágra. Egyik, e témához kapcsolódó kedvencem a következő: 

 

Egy multimilliomos vállalkozó sajtótájékoztatót tartott, ahol az interjú végén a kíváncsi 

újságírók feltettek neki egy kérdést:  

- Miért hiszi, hogy van Isten?  

- Nézzék, nekem számtalan üzemem van. Az egyikben autókat, a másikban darálót, és sok 

egyebet gyártunk. Egy autó 140-150 ezer alkatrészből áll, de előbb 24 mérnököm tervezget, 

majd anyagpróbákat végzünk, és csak azután jöhet a gyártás. Ha nekem ezek után azt állítja 

valaki, hogy a több milliárdszor bonyolultabb világegyetem megalkotásához nem kellett a 

Teremtő, az nem normális.  

- Rendben van, de mivel tudná Ön kézzelfoghatóan bizonyítani a Teremtő létezését? 

A gyáros észrevette a gúnyos felhangot. Erre egy kérést fogalmazott meg.  
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 „Olyan építészmérnököt keresek, aki megtervez, majd kivitelez egy toronyépületet az általam 

felvázolt méretekben és minőségben. Alapméret: kör alakú, átmérője 4 méter. Magassága ennek 

legalább 200-szorosa, azaz 800 méter. (Természetesen bírnia kell a toronynak az elemi erők 

okozta bármilyen erős kilengést!) A fal vastagsága alaptól a felső szintig max. 25 cm. lehet. 

Ebbe bele kell szerelni a víz, gáz, csatorna, felvonó és minden egyéb kiszolgáló rendszer csöveit, 

vezetékeit. A torony belsejében nem lehet semmi. Kívül-belül teljesen simára, egyenletes 

felületűre kell készíteni, merevítés, kitámasztás nem lehet rajta. Ennek ellenére a torony tetejére 

legyen ráépítve egy önállóan működő komplett vegyi üzem, amely tápszereket állít elő, emberi 

fogyasztásra. Ha valaki tud ilyet tervezni, a honorárium összegét ő szabhatja meg, bármilyen 

magas összegben.” 

 

Természetesen senki sem jelentkezett, így a következő sajtótájékoztatón a gyáros bemutatót 

tartott. Titkárnője átnyújtott neki egy hosszú, cső alakú papírtekercset. Kibontotta az egyik 

végénél, és óvatosan kihúzott belőle egy ép búzaszálat, szép, tömör aranykalásszal. Aztán így 

szólt a jelenlevőkhöz:  

- Igazuk van uraim, ez a feladat az ember számára valóban lehetetlen! De a Teremtőnk 

mindenható, csodálatos  alkotásokat hozott létre, mint ez is, nézzék csak!  

Mérjék le, itt vannak hozzá a műszerek. Figyeljenek kérem, kör alakú a szára, átmérője pontosan 

4 mm., magassága ennek éppen 200-szorosa, azaz 800 mm. A falvastagsága mindenütt 0.25 mm. 

Kívül sima, belül üres, az összes táp- és kiszolgáló csatorna ebben a vékony falban fut, no és ez a 

csodálatos miniatűr vegyi üzem, a kalász itt a tetején önállóan működik. És tudják hogyan? 

Napenergiával! Ráadásul a Napot is Isten teremtette. Értik az összefüggéseket? Ez a kis vegyi 

labor 8-9 féle tápanyagot, vitamint állít elő vízből és a talajból felszívott árványi anyagokból, 

napenergiával.  Ezalatt szelek és viharok tépik, kényükre hajlítgatják, akár a földig. De a 

búzaszálak ezt is kibírják. Nos uraim az itt látható remekmű és a mi kontárkodásaink közötti 

különbség egyértelműen bizonyítja számomra a Teremtő létezését, és határtalan, számunkra 

szinte felfoghatatlan képességeit. Köszönöm hogy eljöttek ide megszemlélni Isten teremtő 

erejének egyik kézzelfogható bizonyítékát. Ha körülnéznek, ha tükörbe néznek, mindenütt az ő 

alkotásait látják. Ha pedig teremt, műveket alkot, akkor létezik! 
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     Konyári búzatábla 

 

 3./ Emlékezés a leányfalui kertre 

 

 Budapestre költözésünk után édesanyám gyakran sóhajtozva emlegette az elhagyott  

debreceni kertjét. Hiányzott neki a természettel való közvetlen kapcsolat. Gondoltunk egy nagyot 

és merészet: összetesszük a pénzünket, részlet fizetését is vállaljuk és veszünk Budapest 

környékén egy kertes kis nyaralót. Tájékozódás után a Dunakanyar egyik legszebb településére, 

Leányfalura esett a választásunk.  

Leányfalu közel fekszik a Pilis hegységhez, amelynek központja Dobogókő – ahol sokak hite 

szerint Európa szíve dobog – és a föld különleges energiát sugároz magából.  

1980-ban találtuk meg a sors által nekünk rendelt helyet. Akkor még négyen voltunk: Anyósom, 

Anyukám, Sanyi (a férjem) és én. Derékig érő gaz és dúsan növő, színes vadvirág-tenger 

fogadott bennünket. A ház előtti területen megálltunk. A nap fénye különös módon sütött e 

helyre. Úgy éreztem, hogy az Isten áldása szállt reánk. Felejthetetlen pillanat volt.  

Később ide füge bokrokat ültettünk, és egy „asztalt” helyeztünk el, amely annak az ágynak a 

kemény oldal-deszkájából készült, amelyben Sanyi született 1929. december 12-én, 

Hajdúszoboszlón. 
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 Küzdelmet vívtunk a gyökerekkel teli, kötött talajjal, és gyümölcsfákat, dísznövényeket 

ültettünk.  Sanyi imádta a természetet és szűkebb környezetünket, a kertünket.  Munka közben 

gondolatait, érzéseit versekbe foglalta, az „utóiratok” pedig naplószerűen rögzítették az 

eseményeket. Sanyi utolsó éveinek legszebb versei születtek itt. E miatt érdemes volt 

„kerttulajdonosnak” lenni Leányfalun.  

 

 
 

Leányfalun 
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4./ Búcsú a kertünktől 

Nagy megpróbáltatást jelentett örökös búcsút venni  

a szerelmemtől, majd mind kettőnk édesanyjától.  

Magamra maradva megéreztem, hogy Leányfalu  

történetében 24 évig csak vendég voltam, ahol  

kiélhettem kertészkedő hajlamomat.  

De eljött a nap, amikor a külső és belső jelzések  

tudtomra adták: itt az ideje, hogy a ház javításának 

gondját, a kertészkedés fáradalmait átadjam másnak,  

aki erre alkalmasabb. Erre 2004 nyarán került sor.  

Meghatottan búcsúztam: köszönöm Istenem, hogy volt  

egy kertem, amely megerősítette hitemet, élni-

akarásomat! Az oda kötődő szép emlékek 

megmaradnak Sanyi verseiben és a fényképeken.  

A fenyőfák, bokrok, virágok színe, hangulata pedig 

tovább él bennem a feszült éjszakák megnyugtató meditációs képeiben. 
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5./ „Átváltozás” 

  

„Isten veled Leányfalu – köszöntlek Hajdúszoboszló!” című kis könyvecskében foglaltam össze 

az „Átváltozás” történetét, azaz e két helységhez fűződő kapcsolatunkat.  

A Leányfalutól való elválás után azonban még dolgoztam a Magyar Rádióban, készítettem a 

„Rádiófónia” műsoromat, amelyet 200 részesre terveztem. Ám a Kossuth Rádióban történt 

műsorszerkezet változása miatt az utolsó 15 adásra már nem kaptam időt. A sorozat tehát  

2007. május 20-án váratlanul véget ért.  

 Ahogy mondani szokás: „Minden rosszban van valami jó.” Nem szomorkodtam, hanem 

készültem a Hajdúszoboszlóra való végleges áttelepülésre. Vagy inkább: visszatelepülésre. 

 

6./ Az Emlékszoba tartalma: 

 

2009. pünkösdjére – azaz, az ötlet megszületése után kilenc évvel sikerült berendezni az 

Emlékszobát.  

Itt helyeztem el a férjem: Bieliczky Joó Sándor újságíró, költő irodalmi hagyatékát,  

valamint az én rádiós zenetörténeti gyűjteményem anyagát. Itt kapnak helyet egy jellegzetes 

hajdúszoboszlói polgári család megmaradt emlékei (fényképek, dokumentumok, festmények, 

dísztárgyak).   

A gyűjtemény megalapozói: Nagy Géza igazgató-tanító (a férjem nagyapja), 

Bieliczky Béla (az apósom), valamint Sanyi, Éva, és mindkettőnk édesanyja. 

  

Nagy Géza igazgató-tanító (1881. Hajdúszoboszló – 1970. ugyanott) 

1901-ben kapott tanítói oklevelet a Máramarosszigeti Tanítóképző Intézetben.  

(Gyémántoklevél tanúsítja). Az első világháború idején éveket töltött szibériai hadifogságban, 

mialatt felesége öt gyermeket nevelt egyedül. Géza nagyapa alapozta meg a könyvtárunkat,  

az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején megjelent igényes könyvekkel, lexikonokkal, 

sorozatokkal. Az övé lehetett két kisebb festmény, amelyen az ismeretlen művész a „hortobágyi 

csikós és gulyás” jellegzetes portréját örökítette meg.   
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 Fent: a „hortobágyi gulyás és csikós” portréja. (Szerzője ismeretlen) 

 A Pallas nagy lexikont 1893-tól kezdve adták ki 16 kötetben és 2 pótkötetben. 

 Nagy Géza igazgató tanító egyben a református egyház presbitere volt. 
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Nagy Géza igazgató-tanító úr „mezítlábas” tanítványaival (kb. az 1930-as években) 

 

Bieliczky Béla nyugalmazott százados  (1891. Nyitra – 1972. Hajdúszoboszló) 

 

Gyűjteményéből maradt meg „Ferenc József vadász 

szobra” (öntött kerámia, hideg festés), valamint  

a „Kínai figura” (terrakotta nyers kerámia, kézzel 

mintázott). Mind a két szobor a 2. világháború idején 

összetört, a megmaradt darabokat a Nemzeti Múzeum 

restaurátora rakta össze. Béla bácsi gyűjtötte a 

vadászati, földrajzi és történelmi témájú könyveket.     
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Bieliczkyné Ilona, Sanyi édesanyja (1908. Nagypalád – 1993. Budapest) 

Jó ízlésű, kitűnő háziasszony és szíves vendéglátó volt. Megmaradt tárgyai a polcon és a tálaló 

szekrényben láthatóak.  

 

 

 

 

Buzásné Emike, az én édesanyám (1912. Kismarja – 1996. Budapest) 

Szép kézimunkái maradtak meg.  Íme az egyik suba-faliszőnyeg a napraforgóval, azaz a 

napimádatom jelképével. 
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16 

 

 

„ Mint egy házi-oltár „ 

 
Assisi Szent Ferenc imája 

 

Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé, hogy 

ahol gyűlölet lakik – oda szeretetet vigyek, 

ahol sértés – oda a megbocsátás szellemét, 

ahol egyenetlenség – oda egyetértést, 

ahol tévedés – oda igazságot, 

ahol kétely – oda hitet, 

ahol kétségbeesés – oda reményt, 

ahol árnyék – oda fényt, 

ahol szomorúság – oda örömet. 

 

„KAROL WOJTYLA titokban járt Hajdúszoboszlón” 

 

A hajdúszoboszlói katolikus templom évkönyvébe 1977 nyarán a következő 

szöveget írták be: „Karol Wojtyla krakkói érsek inkognitóban Hajdúszoboszlón járt. 

Részt vett a 10 óra, majd a fél 12 órai lengyel nyelvű szentmisén. A plébánián tett 

látogatás után Kabára ment, ahol felkereste a lengyel vendégmunkásokat, akik a 

cukorgyárat építik.” 

 A mintegy háromezer lengyel vendégmunkás Kabán dolgozott, és 

Hajdúszoboszlón lakott. Karol Wojtyla személyesen látni akarta, hogyan élnek és 

dolgoznak honfitársai, de érkezését nem jelezte előre. Ajándékot is vitt nekik, a 

„Fekete madonnát”, amely a hagyomány szerint egy leégett templomból került 

Wojtylához. A munkások pedig e becses ajándékot a hajdúszoboszlói katolikus 

templomban helyezték el. 
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 Egy másik dokumentum szerint a szentatya 1978 nyarán ismét felkereste 

Hajdúszoboszlót, ám ekkor sem fedte fel kilétét, hanem turistaként mutatkozott be. 

Később ezt már nem tehette meg, hiszen néhány hónap múlva, 1978. október 16-án 

pápává választották.  

 1991. augusztusában már mint II. János Pál pápa – magyarországi 

látogatása során a debreceni református Nagytemplomban megrendezett 

ökumenikus igeliturgián vett részt. Minden magyar embernek azt üzente: 

 „Légy újra önmagad, újulj meg a keresztségkor kapott hitben!” 

Hajdúszoboszlón ma is szeretettel ápolják Karol Wojtyla krakkói érsek 

látogatásának emlékeit. Ahol ő megjelent, ott mindenki érezte a belőle sugárzó 

tisztaságot és jóságot. 

 

II. János Pál pápa áldásos élete 2005. április 2-án ért véget. 
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Bieliczky Joó Sándor, újságíró, költő, a férjem, akiért ez az Emlékszoba elsősorban létesült. 

(1929. Hajdúszoboszló – 1983. Budapest) 
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Többek között a Petőfi Népe (Kecskemét) és a Hajdú-Bihar megyei Napló (Debrecen) című 

napilapok, valamint a Pesti Műsor című heti magazin munkatársa volt. Az újságírás, szerkesztés 

mellett irodalomtörténeti kutatásokat folytatott és lírai verseket írt.  

A több mint ezer versének egy része megjelent napilapokban, folyóiratokban, valamint a 2008-as 

kiadású Ez maradt belőlem … válogatott versek és írások című kötetben. Számos újságcikket 

és irodalomtörténeti tanulmányt írt (Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor, Madách Imre, Jókai 

Mór, Ady Endre, Móricz Zsigmond, József Attila életéről, munkásságáról). Szívesen készített 

interjúkat képzőművészekkel is. Bozsó János kecskeméti festőművész barátjától vásárolta meg 

1959-ben az Erdei részlet és a Naplemente című festményeket. Sanyi minden kézirata itt van 

elhelyezve. 

 

    

 

A Termés című kis kötet 1959-ben jelent meg, benne öt kecskeméti költő verseivel,   

köztük Bieliczky Sándoré.  
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Bozsó János: Erdei részlet és Naplemente (1959-ből) 
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Kedves fényképeink 

    

           Édesanyámmal Galyatetőn (1962)         Debrecenben (1972) 

 

Budapesti otthonunkban (1982) 
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Bieliczkyné Buzás Éva: „Rádiófónia” címmel a Kossuth adó műsorában elhangzott 185 részes 

sorozat 1850 oldalnyi szövege és 185 hangzó CD-je maradt meg.  

„Magyarország a XX. században” III. kötet „A Magyar Rádió zenei élete” című részében az 

1956-1998-ig terjedő időszak történetét írtam meg. Megjelent: „Lehel György karmester 

emlékezete” című könyvecském. Sárai Tibor, Soproni József, Szőllősy András, Hidas Frigyes, 

Láng István és Mihály András zeneszerzőkkel készített interjúk a Magyar Zene című 

folyóiratban is olvashatóak voltak. „A muzsika hullámhosszán” cím alatt a rádió zenei 

műsorairól írtam ismertetőket a Pesti Műsorban, és néhány zenei témájú beszélgetésem adta 

közre a Népszabadság.   
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RÁDIÓFÓNIA 

 

A rádiózás varázsa és a zenetörténet iránti érdeklődésem hozta létre a Rádiófónia című 

műsoromat. 1992. december 1-én – a magyar rádiózás 67-ik évfordulóján kezdődött el a sorozat, 

havonta egy alkalommal mutattam be, hogy a rádiózás hazai hőskorától kezdve milyen 

eseményeken, változásokon ment keresztül a Rádió zenei műsora. Adásonként 10 oldalas 

szöveget írtam, melyeket Korbuly Péter, az egyik legszebb férfihang tulajdonosa és az előadó-

művészet területén is kiváló rádióbemondó olvasta fel.  

A sorozat 185 (egyenként 55 perces) adásában 1850 oldal szöveg és esetenként közel 35 percnyi 

zene 185 db. CD-re lett rögzítve.  

 

Korbuly Péter és a RTV részletes oldala a 100. adás alkalmából 
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7./ Utóirat 

 

Az Emlékszoba neve: Főnix-sarok. 

Főnix a hitrege szerint önmagát elégető, majd hamvából új életre kelő madár, a halhatatlanság és 

a megújuló élet jelképe. Titokzatos vonzalom fűz hozzá, talán azért, mert lelkem mélyén 

férjemre és szerelmünkre gondolok. Sarok azért, mert egy hosszú épület egyik végében levő 

saroklakásban találtak otthonra családom száz éves emlékei, valamint férjem irodalmi hagyatéka 

és az én rádiós zenei gyűjteményem.  

 

A sorsunk úgy alakult, hogy két családnak én maradtam az utolsó tagja. Már pedig ha nincs 

utódunk, akkor az elődök emlékét kell megörökíteni. 

Ennek a látható és látogatható formája az Emlékszoba. 

A másik lehetőség: krónikásként kezdtem el írni a két család történetét Emlékmentés címmel. 
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A  SZÜLŐFÖLD  SZERETETE 

Bieliczky Joó Sándor versei 

 

CSENDES  VALLOMÁS 

 

Szép szülővárosom, 

Bocskai-léptű Hajdúszoboszló, 

csillagrendszerek alatt született 

történelem-vérű, forró csókú  

alföldi-barna akarat 

Hozzád neked vallok most 

felnőtt-gyermeki alázattal 

nap-szőke vággyal s gondolataimban 

kalászok tánca érik 

s vér-gyöngyös szederindák 

kígyósuhanású fanyar zamata 

ujjaim kölyök-gyengén tapadnak 

a körtefák vaskos törzsére 

és lopva-félőn szakítom emlékeimben 

gyümölcsét a harang-sárga körtének  

a csibe-arany szőlőnek 

a must-barna diónak 

hallom a gémeskutak zengő csobbanását 

a csordák és kondák hajnali ébredését  

a birkanyáj göndör-gyapjas kolompolását 

a szekerek lőcsének göröngyös lüktetését 

a Kösely-folyó végrendeletének 

nádsuhogását 

látom benne a halak rakéta-cikázását 

a vadkacsák zuhanásának árnyékát 

a havas puszták fácán-pettyes álmát 

nagyszüleim göcsörtös ujjai között 

a verejték-higanyos ekeszarvat 
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anyám mosolyát első lépteim 

kísérő mámorában 

érzem szívének lélekhangját 

midőn szép asszony arcára 

vadrózsás fájdalmat vésett érkezésem 

itt a zugokban, dűlőutakon 

a szőlőskertek napkalapja 

alatt cipelt nagyapám a nyakában 

hogy sorsközelségbe kerüljek a magassággal 

és levegő-tiszta fényt szippantsak magamba 

áldom emlékét és őrzöm emberségét 

hétköznapjaimban és álmaim tengerszemében 

délutánok alvó csendjében 

néztük egymást hitvesemmel 

a recsegő torkú 

gémeskutak hűs somolygású tükrében 

apró hullámok pendültek néha 

s mi néma mosollyal nevettünk 

nagy csendünk szerelmében 

 

napszítta bütykös ujjú öregek  

vihar-kormos sorsa lengi be szülőföldem 

Angyalházától egész a Citrahátig 

s ha hazatérek belemerítek szerelmemmel 

ifjúságom hőforrás mély tengerébe 

megmártózom az évtizedek 

ostromló zuhatagába 

és szemedbe nézve látom 

hajam bozontjában 

a zúzmarák indáit. 

 

Debrecen, 1971. január 11. 
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BENNEM  ÉRŐ 

 

Kalásza vagyok a tájnak 

szőke gőggel muzsikálnak 

bennem érő búzaszemek 

hordozom a Nagy Alföldet. 

Tátra-Lomnic, 1971. július 25. 

 

KALÁSZOS  MEZŐKRŐL 

 

Még alszik a feleségem. 

Álmában hajnal-kedvű madarak 

 énekelnek. 

Húsz évvel ezelőtti valóját idézem, 

szép-akaratú nyár termését. 

Csillagként gyúlt sorsomba 

és azóta ragyogja életem partvidékét. 

 Álmodó csend nyugalmában 

festem magamnak modelljét. 

Teste megőrizte lányos sugárzását 

karcsú szellők nyújtóznak bőrén 

s a fény szeplő-gyöngyöket perget 

 arcára. 

Lelke kalászos mezőkről  

 költözött belém, 

arról a tájról, ahol marhahajcsár 

őseink Bocskai vitézeivé szelídültek. 

Már ébred a kedves. 

Tekintetén holnap-beszédes 

 mosoly nyílik 

s amint nézem 

emlékködökből felsejlik ifjúságunk. 

  Hévíz, 1982. május 19. 
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NÉHÁNY KÉP A TABLÓKRÓL 

 

    ERKEL FERENC 
 

Erkel Ferenc zeneszerző, karmester és zongoraművész 

1810. november 7-én született Gyulán és 1893. június 15-én 83 éves korában halt 

meg Budapesten. 

1837. augusztus 22-én nyitotta meg kapuit a Pesti Magyar Színház (később 

Nemzeti Színház), 1838. január 17-től kezdve e színház karmestere. 

 

HÍRESEBB OPERÁI: 

1840-ben mutatták be első operáját: a Bátori Máriát, 1844-ben a Hunyadi 

Lászlót, 1861-ben a Bánk bánt, 1867-ben a Dózsa Györgyöt, 1874-ben a 

Brankovics Györgyöt. 

1853-ban megalakult a Filharmóniai Társaság, amelynek elnök-karnagya. 

1875. november 14-én nyílt meg a budapesti Zeneakadémia a Hal téren, 

elnöke: Liszt Ferenc, igazgatója: Erkel Ferenc. 

1844. július 2-án hangzott el először Erkel Ferenc - Kölcsey Ferenc versére 

komponált HIMNUSZa, amely a következő, viharos esztendőkben nemzeti imává 

magasztosult.   

 

„Kölcsey Himnusza, a Hunyadi, a Bánk bán zeneszerzőjénél akadhat még 

nagyobb zeneszerző, de nagyobb érdemű nem” – írta róla Vajda János költő. 
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   A MAGYAR HIMNUSZ 
 

 

 

A szövege: 

 

 

 

 

 

 

 

1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc hazafias költészetének egyik 

legnagyobb remekművét: a Himnuszt. Szatmárcsekei magányában januári estéken 

gyertya- vagy lámpavilágnál vetette papírra a nemzetet féltő gondolatait.  

 

Kölcsey Ferenc Himnusza egy kétségbeesett, balsors tépte, megbűnhődött népre és 

országára kérte Isten áldását. Nincs még egy nemzet, amelynek Himnusza ennyire 

komor, már-már reménytelen, mint a miénk.  

Kölcsey remekműve páratlan a világ nemzeti himnusz-költészetében: nem táplál 

gyűlöletet, nem becsmérel más népet, nem bontogat harci lobogót, nem hirdet 

bosszút, és az egyetlen, amelyben megszólal a bűntudat. 

 

A költemény írásának emlékére: 

1988-tól minden évben január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. 
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     HIMNUSZ 

 

Isten áldd meg a magyart Jó kedvvel, bőséggel, 

Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel. 

Balsors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, 

Megbűnhődte már e nép A múltat s jövendőt. 

 

Őseinket felhozád Kárpát szent bércére, 

Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére. 

S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, 

Árpád hős magzatjai Felvirágozának. 

 

Értünk Kúnság mezein Ért kalászt lengettél, 

Tokaj szőlővesszein Nektárt csepegtettél. 

Zászlónk gyakran plántálád Vad török sáncára, 

S nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára. 

 

Hajh, de bűneink miatt Gyúlt harag kebledben, 

S elsujtád villámidat Dörgő fellegekben, 

Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, 

Majd töröktől rabigát Vállainkra vettünk. 

 

Hányszor zengett ajkain Ozmán vad népének 

Vert hadunk csonthalmain Győzedelmi ének! 

Hányszor támadt tenfiad Szép hazám, kebledre, 

S lettél magzatod miatt Magzatod hamvvedre? 
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Bújt az üldözött, s felé Kard nyúl barlangjában, 

Szertenézett s nem lelé Honját a hazában, 

Bércre hág és völgybe száll, Bú s kétség mellette, 

Vérözön lábainál, S lángtenger fölötte. 

 

Vár állott: most kőhalom, Kedv s öröm röpkedtek:  

Halálhörgés, siralom Zajlik már helyettek. 

S ah, szabadság nem virul A holtnak véréből, 

Kínzó rabság könnye hull Árvánk hő szeméből. 

 

Szánd meg Isten a magyart, Kit vészek hányának, 

Nyújts feléje védő kart Tengerén kínjának, 

Balsors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, 

Megbűnhődte már e nép A múltat s jövendőt! 

* * * 

 

Bartay András, a Nemzeti Színház igazgatója pályázatot hirdetett Kölcsey Ferenc 

Himnuszának megzenésítésére. A pályázatra 13 mű érkezett be, amelyet 

művészekből álló zsűri bírált el. A bizottság egyhangúlag Erkel Ferenc 

megzenésítését díjazta. A díjnyertes művet maga a zeneszerző mutatta be  

1844. július 2-án, óriási sikerrel. Azóta nemzeti imává vált, olyan jelképpé,  

amely kifejezi valamennyi magyar összetartozását,  

erősítve a nemzet megmaradását. 
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   LISZT FERENC  (1811 – 1886) 
 

Liszt Ferenc zeneszerző, karmester, zongoraművész, tanár 

1811 október 22-én született Doborjánban (ma: Raiding), Sopron megye 

1821: Bécsben Czernyitől zongorázni, Salieritől zeneszerzést tanul.  

1823: Bécsi hangverseny Beethoven jelenlétében 

1824-től sikeres szereplés Franciaországban, Angliában, Svájcban 

1831: Találkozik Paganinival, Chopinnel, Mendelssohnnal 

1834: Kapcsolat Marie d’Agoult grófnővel. Három gyermekük: 

 Blandine (1835), Cosima (1837), Daniel (1839) 

1836-tól koncertek Európa nagy városaiban, Szentpétervárott (1842), 

 Kievben (1847) 

1839-40: Hangversenyek Pozsonyban, Pesten, Sopronban, Győrött 

1841: Találkozás Wagnerrel Párizsban,  

1849-től az év nagy részét Weimarban tölti, fontos bemutatókat vezényel 

1856: Liszt Esztegomi miséjének bemutatója a budapesti Nemzeti Múzeumban 

1863: Rómában kolostorba költözik és egyházi műveket komponál 

1867: Pesten bemutatják a Koronázási misét, I. Ferenc József és Erzsébet 

          koronázásakor  

1875: A budapesti Zeneakadémia megnyitása a Hal téren, elnöke: Liszt Ferenc 

1880: A Sugár úti új Zeneakadémia első hangversenye Liszt növendékeivel. 

 Életét megosztja: Weimar, Róma és Budapest között 

1886.  Bayreuthban tüdőgyulladás következtében július 31-én halt meg  

 75 éves korában 

Liszt Ferenc legjelentősebb művei: Esz-dúr és A-dúr zongoraverseny, Magyar 

fantázia, Haláltánc, Szent Erzsébet legendája, Krisztus oratórium, Magyar 

koronázási mise, Szent Ferenc naphimnusza. Szimfonikus költemények: Tasso, 

Les préludes, Mazeppa, Hungaria. Egyházi és világi kórusművek, dalok, 

kamarazenék, zongoraművek. Összesen: 700 mű!    
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Liszt Ferenc    (1811-1886) 
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY 

 

Vörösmarty Mihály költő, író, a magyar romantika egyik         

legnagyobb alakja, 1800. december 1-én született 

Kápolnásnyéken és 1855. november 19-én halt meg Pesten.  

 

 

 

A nemzeti önállóságért, a polgárosodásért küzdő reformkori Magyarországon 

Liszt Ferencet, a világjáró, ünnepelt, híres muzsikust szenvedélyes szeretettel, 

rajongással fogadták 1839-40-ben, amikor haza látogatott. Tőle várták, hogy 

művészetével, önként vállalt hazafiságával felrázza a bátortalanokat, hogy harcba 

szólítsa nemzetét. Mindezen érzéseket, gondolatokat Vörösmarty Mihály, a költő 

fejezte ki legjobban Liszt Ferenchez című, hatalmas költeményében. 

Emlékeztetőül a 14 versszakból csak hármat idézek: 

 

   Hírhedett zenésze a világnak,  

        Bárhová juss, mindig hű rokon! 

   Van-e hangod e beteg hazának 

   A velőket rázó húrokon? 

   Van-e hangod, szív háborgatója, 

   Van-e hangod, bánat altatója? 

 

Zengj nekünk dalt, hangok nagy tanárja, És ha hallod, zengő húrjaiddal 

És ha zengesz a múlt napiról,   Mint riad föl e hon a dalon, 

Légyen hangod a vész zongorája,  Melyet a nép millió ajakkal 

Melyben a harc mennydörgése szól,  Zeng utánad bátor hangokon, 

S árja közben a szilaj zenének       Állj közénk és mondjuk: hála égnek! 

Riadozzon diadalmi ének.   Még van lelke Árpád nemzetének. 
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LISZT FERENC és MAGYARORSZÁG 
 

Liszt Ferenc 1811-ben született Doborjánban, amely abban az időben 

Magyarországhoz tartozott, ma pedig az ausztriai Burgenlandhoz. Először németül 

kezdett beszélni, ám a legfogékonyabb ifjú éveit Párizsban töltötte, ezért igazi 

szellemi anyanyelve a francia volt. Magyar nyelvtudása még élete vége felé is csak 

passzív szókincsre szorítkozott.  

 1938 tavaszán, a pest-budai pusztító árvíz hírére felidéződött benne a rég 

elfeledett hazai táj. Egyik levelében így írt erről: „Magyarország az oly nemes 

fiakat szülő, erőteljes, termékeny föld. Az én hazám! Én is fia vagyok ennek a tőről 

metszett, féktelen nemzetnek, amelyre még bizonyára jobb napok várnak. Ez a nép 

alszik egyelőre. De ha egyszer egy hatalmas szózat felébreszti, szelleme meg fogja 

ragadni az igazságot! Dicsőséges jövő vár reá, mert bátor és erős – semmi sem 

tudta megtörni akaratát, semmi sem csalta meg reményeit.  

Ó, én vad, távoli hazám!” 

Magyar témájú művei: Magyar rapszódiák, Hungária c. szimfonikus költemény, 

„Funérailles” – az aradi vértanúk siratója, Magyar történelmi arcképek:  

1. Széchenyi István, 2. Eötvös József, 3. Vörösmarty Mihály,  

4. Teleki László, 5. Deák Ferenc, 6. Petőfi Sándor, 7. Mosonyi Mihály   

 

Liszt Ferenc szülőháza Doborjánban és sírkápolnája a bayreuthi temetőben 
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BARTÓK BÉLA   (1881 – 1945) 
 

1881. március 25-én született Nagyszentmiklóson 

1887. Első zongoraleckéit édesanyjától kapta 

1892. Nyilvánosan előadta A Duna folyása című zongora darabját 

1900. A Zeneakadémia zongora- és zeneszerző növendéke 

1904. Bemutatták a Kossuth-szimfóniáját és népdalokat gyűjt 

1906. Megjelent Kodállyal közös kiadványuk, a Magyar népdalok 

1907. Kinevezték a Zeneakadémia zongora tanárává 

1910. Kodállyal közös szerzői esten mutatkozott be  

1911. Elkészült A kékszakállú herceg vára című operája 

1917. Az Operaházban bemutatták A fából faragott királyfi c. táncjátékát 

1919. A Tanácsköztársaság idején a Reinitz Béla vezetésével működő zenei 

         direktórium tagja Kodály Zoltánnal és Dohnányi Ernővel együtt 

1920. Egyre többet szerepel külföldön mint zongoraművész 

1923. november 19-én bemutatták Táncszvitjét, Kodály Psalmus 

        Hungaricusával és Dohnányi Ünnepi nyitányával együtt  

1925. Elkészült A csodálatos mandarin c. táncjátéka, de a tervezett operaházi 

         bemutatója elmaradt 

1926 - 39. Új művei: I és II. zongoraverseny, Szonáta, vonósnégyesek,  

Cantata profana, Hegedűduók, Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára, 

Szonáta két zongorára és ütőhangszerekre, Kórusok, Hegedűverseny, Kontrasztok, 

Divertimento 

1940. október 8. Feleségével, Pásztory Dittával közös hangversenyen 

 búcsúzott el a budapesti közönségtől, és Amerikába távozott 

1943-45. Megírta a Concertót, a Hegedű szólószonátát (Yehudi Menuhin 

 számára), és a III. zongoraversenyt. A Brácsaversenyt már nem tudta 

befejezni. 

Bartók Béla 1945. szeptember 26-án 65. évében halt meg New Yorkban 
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Búcsúhangverseny a budapesti Zeneakadémián 1940. október 8-án 

Vezényelt: Ferencsik János 
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Bartók „hazatérése” 

Bieliczkyné Buzás Éva emlékei az újratemetésről 

  

Bartók Béla amerikai tartózkodása idején többször is jelezte, hogy: 

  „Szeretnék hazamenni, de végleg …” 

Ez a vágya azonban a háborús viszonyok, a betegsége, majd a halála miatt nem  

valósult meg. New Yorkban temették el. Csak 43 év múlva: 1988. júliusában 

hozták haza. A hamvait szállító autó 5-én délben jött át a magyar határon, és 

délután 4 órakor érkezett meg Budapestre, a Magyar Tudományos Akadémia elé, 

ahol már nagyon sok érdeklődő várta, köztük én is. Láttam, amikor az   

autóból kiemelték azt a barna ládát, amelybe a hamvait tartalmazó kettős koporsót 

helyezték.  

Az aulában ravatalozták fel, ahol másnap, a sok tízezer ember között én is fejet 

hajtottam. Július 7-én a Farkasréti temetőben megtartott gyászszertartáson névre 

szóló meghívóval közelről figyelhettem Bartók temetését, melynek emléke 

számomra - fáklyával írt felkiáltó jel volt! 
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Bartók síremlékét Borsos Miklós készítette, a svédországi Stockholmból hozatott 

fekete gránitból. „A fáraók óta nem faragtak ilyen gyönyörű anyagból” – 

nyilatkozta a szobrászművész. 

Bartók Béla hamvainak „hazatérése” a nemzet régen várt eseménye volt,  

sírhelye pedig zarándokhely lehet mindnyájunk számára. 
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  KODÁLY ZOLTÁN  (1882 – 1967) 
 

Kodály Zoltán zeneszerző, pedagógus  

1882. december 16-án született Kecskeméten 

1892. Megkezdi zenei tanulmányait (hegedül, zongorázik, csellózik) 

1900. Felvételt nyert a Zeneakadémia zeneszerzés tanszakára, ezzel párhuzamosan 

a bölcsészettudományi karon magyar-német szakot végzett, és felvették a nagyhírű 

Eötvös-kollégiumba is 

1906. Bartók Bélával közösen megjelenik a Magyar népdalok (20 dal) 

1907. Kinevezik a Zeneakadémia tanárává, zenét szerez, népdalokat gyűjt 

1919. A Tanácsköztársaság idején a Közoktatásügyi Népbiztosság direktóriumi    

tagja: Reinitz Béla, Bartók Béla, Dohnányi Ernő és Kodály Zoltán. E miatt később 

fegyelmi eljárás indult ellenük. Kodályt tanári állásából két évig felfüggesztették. 

1923. november 19. Budapest Székesfőváros jubileumi hangversenyén (Buda, Pest 

és Óbuda egyesítésének ötvenedik évfordulóján) mutatták be: Dohnányi: Ünnepi 

nyitány, Bartók: Táncszvit, és Kodály: Ötvenötödik zsoltár, (később: Psalmus 

Hungaricus) című művét. 

Fontos bemutatók: Háry János című daljáték (1926. október 16-án, az 

Operaházban) a Székely fonó című daljáték (1932. április 24-én az Operaházban), 

a Budavári Te Deum (1936. szeptember 2-án a Mátyás templomban),  

a Missa brevis (1945. február 11-én az Operaház alsó ruhatárában). 

Egyéb művei: Nyári este, Marosszéki táncok, Galántai táncok, Felszállott a páva, 

Concerto, Szimfónia (zenekarra), kamaraművek, dalok, népdalfeldolgozások, 

kórusok (minden hangfajra), pedagógiai művek. 

 

Kodály Zoltán 1967. március 6-án hunyt el Budapesten, 85 éves korában. 

Temetését a Farkasréti temetőben hatalmas tömeg részvéte kísérte. 
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Kodály Zoltán és Debrecen 

1934. április 15. Debrecenben az Ady Társaság Kodály-estet rendez. A mester 

Népzene és műzene címmel tartott előadást, majd részt vett a műveiből összeállított 

ünnepi hangversenyen.  

1934. június 8-10. A „Debreceni Hét” nagy eseménye a Háry János című daljáték 

előadása a Református Kollégium udvarán. A szólisták és Ferencsik János 

karmester budapestiek, de a kórus és a zenekar debreceni! 

1937. május Háromnapos Kodály hangversenysorozat, Székely fonó előadással 

1957. június 23. A debreceni Zeneművészeti Szakiskola felvette Kodály Zoltán 

nevét. Az ünnepélyen beszédet mondott Kodály is, majd a vendégkönyvbe ezt írta: 

„A debreceni szakiskola jövője: példát adni a szolfézs- és hangszer-tanítás 

összehangolására, énekes alapon álló hangszertanítással új énekre hívni a 

hangszereket, a környékre kisugárzó működéssel hangzó életre bírni a néma 

berkeket.”  

Kodály Zoltán üzenete az I. Debreceni Zenei Hét megnyitásakor 1957-ben: 

„Debrecen dolga: nemcsak a saját zeneéletét fejleszteni, hanem a környezetére 

kisugárzó működéssel hangzó életre bírni a néma berkeket.” 
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1958. július 6-13. Llangollenben a Nemzetközi Kórusverseny első díját a Gulyás 

György vezette debreceni Kodály Zoltán Leánykar nyerte el. Kodály táviratban 

gratulált a kórusnak.  

      

Németh Kálmán Fóton élt szobrászművész:  A szőlőgyökér: 

„Békét fegyver nélkül”    az emberi erőfeszítés jelképe 

Egy régi emlék: kultúrfelelős voltam a debreceni T.Sz. üdülőben 

 

1963. októberében nyílt meg Debrecenben a Nagyerdei körút 1 szám alatt a T.Sz üdülő, 

ahol tíz napos turnusokban egyszerre százan pihentek, szórakoztak. 1963-1974-ig tizenegy éven 

keresztül dolgoztam ott, mint kultúrfelelős. Szép feladat volt megmutatni a vendégeknek 

Debrecen nevezetességeit, elkísérni őket a Csokonai Színházba, Hajdúszoboszlóra és a 

Hortobágyra. Az épület társalgójában pedig műsoros esteket, előadásokat, vetélkedőket, 

filmvetítéseket rendeztünk. A sok-sok köszönő levél bizonyítja, hogy ezt a munkát nemcsak 

szeretettel, hanem eredményesen is végeztem.  
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Az üdülő épülete, amely mára már csak emlék 

 

Látogatás a Déri Múzeumban 

UTAZÁSOK AUSZTRIÁBAN 

Bieliczky Joó Sándor: 

HAYDN  EMLÉKEZETE 

 

Húsukba belebarnultak 

     a századok 

gombás leheletük szívom 

     és álmodok 
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muzsikát ébreszt az Idő 

     Haydn szerelmét 

a sok elkorhadt tölgy sírja 

     az énekét 

lehet, hogy itt e fák alatt  

     ült a Mester    és a reggelekbe bele 

és dallamot szőtt a lepke        nyúlt a lépte 

     hangjegyekkel    árnyékát látta a füvön 

mosolygott Benne a rét, az erdő      messze nézve 

     sarlós fénye    együtt nőt a zenéjével 

           fel az égbe.  (Fertőd, 1973) 

 

    1973 nyarán jutottunk el a fertődi Esterházy-kastélyba. Az emeleti szállodai 

részben a legszebb, ú.n. „nászutas” lakosztályt kaptuk. Lelkesen jártuk végig a 

kiállító termeket, ahol Haydn és zenészei szolgáltatták a főurak számára a 

muzsikát. Olyan muzsikát, amely évszázadok multán is az igényes zenekultúrát 

jelenti. Másnap az épület előtt sétáltunk, ahol az évszázados korhadt fák az idő 

súlya alatt már kidőltek. Gondoltuk, hogy ezek alatt a fák alatt még Haydn is 

sétálhatott. A hangulat Sanyit vers írására ihlette, majd kiválasztott egy fadarabot, 

a korhadt részét kezével kivájta – s a papucsra emlékeztető maradékot emlékként 

vittük haza. Otthon belakkoztuk, ami megállította a további korhadást. „Haydn-

papucsa” otthonunkba varázsolta Fertőd egykori legendáját.  

JOSEPH HAYDN (1732 – 1809) 
 

Joseph Haydn 1732-ben született az alsó-ausztriai Rohrau községben. 

Gyermekkorában a bécsi Szent István templom gyermekkórusának tagja és 

szólistája volt. 1761-től 1790-ig 29 éven keresztül Kismartonban és Eszterházán  

(a mai Fertődön) az Esterházy hercegek szolgálatában állt mint karmester és 

zeneszerző.         
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Művei: 24 opera és bábjáték, oratóriumok és misék (A teremtés, Évszakok) 

104 szimfónia, 80 vonósnégyes, 38 zongora-, hegedű-, és csellóverseny, 

hangszeres kamaraművek, templomi énekszámok, stb.  

Joseph Haydn, a klasszikus bécsi zene nagy mestere, Mozart barátja, Beethoven 

mestere 1809. május 31-én halt meg 77 éves korában.  

2009-ben emlékezünk Haydn halálának 200. évfordulójára! 

 

ERNA BERGER (1900 – 1990) 
 

Erna Berger világhírű szopránénekesnő tanított 1973-ban a Salzburgi Mozarteum 

mesterkurzusán. Az alsó képen a Mozarteum bejárata előtt 

Bieliczkyné és férje köszöntötte a nagy művésznőt és kiváló pedagógust. 
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Séta a Mirabell-kertben 
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A Mirabell-kert – egy gyönyörű park – a Mozarteum épülete mögött terül el. 

Szabad időnkben élvezettel sétáltunk kedves zeneszerzőm: Wolfgang Amadeus  

Mozart szülővárosában.  

Mozart, a nagy osztrák zeneszerző 1756. január 27-én született Salzburgban.  

Szülőháza a látogatók kedvelt helye. Mozart 6 éves korától kezdve – mint 

csodagyermek beutazta Európa nagy városait, hogy bemutassa zongora tudását, 

majd zeneszerzői tehetségét.  

1781-ben Bécsben telepedett le. Rövidre szabott élete is itt ért véget  

1791. december 5-én. Mindössze 35 évet élt. 

Legismertebb művei: Operák: Szöktetés a szerájból, Figaro házassága, Don 

Giovanni, Cosi fan tutte és A varázsfuvola. Hangversenyáriák, Versenyművek, 

Szimfóniák, c-moll mise és a Requiem. 

Mozart az Isten kegyeltje – mindig emlékeznünk kell rá! 

MOZART temetőjében 
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Mozart életének utolsó szakasza az 1791-es esztendő.  

Ekkor komponálta A varázsfuvola című operáját. Az október 7-i  nagysikerű 

bemutatón még jelen lehetett. November 20-tól kezdve fekvőbeteg volt.  

A Requiem komponálásán utolsó percéig dolgozott, de nem tudta befejezni. 

December 4-én délután két órakor Mozart néhány barátjával együtt még elénekelte 

a Requiem addig elkészült részeit. 1791. december 5-én hajnalban meghalt,  

ám Wolfgang Amadeus Mozart csodálatos életművében tovább él!  

Jeltelen közös sírba temették el, a Bécs közelében lévő St. Marx temetőben.  

A jelenleg látható sír – csak jelképes. Így is sokan látogatják. Mozart jelképes 

sírjáról egy letört faágat hoztam haza emlékül. Talán e fa gyökerei átfonták 

hamvadó testét. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

SALZBURGI TALÁLKOZÁS 

Hans Carl ARTMANN osztrák író, költő, műfordító (1921 – 2000) 
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1973 augusztusában a Salzburgi Mozarteumban Erna Berger világhírű énekesnő 

mesterkurzusán vettem részt. Itt ismerkedtünk meg az Intézmény egyik magyar 

származású tanárával: Pogány Lászlóval. 1956-ban került ki Ausztriába, ahol neves 

karmester, zongoraművész és tanár lett belőle. Meghívott bennünket az otthonába. 

A szomszéd lakásban lakott Hans Carl Artmann osztrák költő, író és műfordító, 

aki csatlakozott hozzánk a baráti beszélgetésre. Megtudtuk, hogy ő az osztrák 

irodalom „fenegyereke”, amolyan „világcsavargó”.  

Neve felvett név – jelentése: art-mann = művész-ember. 

1960 óta életformája: világjáró. Egyik magyar méltatója írta róla:  

„Ez a kanyargós életpályájú, tucatnyi nyelven beszélő, számtalan országban 

otthonosan mozgó művészember azon fáradozik, hogy polgári önmagát 

felszámolva, újrateremtse a régi, romantikus eszményt, élet és mű, művészet és 

valóság egységét.”  

H.C.Artmann, az „új modernizmus” egyik legmarkánsabb képviselője - versei, 

írásai magyarul is olvashatók. Egyik versét idézem, Hajnal Gábor fordításában. 

 

 én hattyúm, énekelj (singt, meine schwane, singt)  

én hattyúm, énekelj,   a bor a vörös égben 

a lomb már egyre hull,   bús ízű, mint a levél, 

mi hárs alatt hevert,   mit tegnap lemosott a fáról 

szerelme rég kihunyt.   végtelen eső s a szél. 

ablaknál álldogáltam   én hattyúm, énekelj, 

hajítottam kis kavicsot,   a lomb már egyre hull, 

darvak szelik át az estet,   mi hárs alatt hevert, 

a keserű fekete bort.   szerelme rég kihunyt. 
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H.C. Artmann: a magas, szőke, bajszos, kékszemű úriember, kezében a nekünk 

dedikált könyvével. Mellette Pogány László, Bieliczky Sándor és Bieliczkyné 

Buzás Éva.   
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IRMGARD SEEFRIED lírai szoprán (1919. X. 9. – 1988. XI. 24.) 

 

1976 augusztusában a Bécsi Zeneakadémián Irmgard Seefried, világhírű szoprán 

énekesnő mesterkurzusán vettem részt, mint vendéghallgató. A búcsúestet egy 

grinzingi pincében tartottuk. A hangulatos vacsora után Sanyi verset írt. Íme: 

 

A SZÉP GRINZINGBEN 

 

A pince mélyén bizony jó volt,  

kóstolgattuk a vörös óbort, 

dallamok futó örömében 

izzott az arcunk gyertyafényben. 

Csillagreszketőn szólt a lelkünk, 

a századoknak énekeltünk, 

kis társaságunk volt a Béke, 

az egyetértés nemzedéke, 

a szépre-vágyók hajnal-álma 

a szárnyait lebbentő pálma. 

Beethoven is megfordult itten, 

oltotta szomját szép Grinzingben. 

Őrzi a sétány lába nyomát 

a táj varázsa költősorsát. 

Zenével indult örök útra, 

áldását adva Schubert úrra. 

 

     (Bécs-Grinzing, 1976.)   
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ÉLET  HAJDÚSZOBOSZLÓN 

 

2009. tavaszán a Magyar Televízió sorozatában emlékeztek meg Radnóti Miklós születésének 

100. évfordulójáról. Felhívást tettek közzé, hogy akinek van emléke, verse, írása 

 a költővel kapcsolatban, küldje el.. Én a Sanyi Radnótiról írott versét küldtem, amelyet a 

Televízió honlapján tettek közzé 2009. április 24-én. 
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AUSZTRIA NEKÜNK  Hangulatok versben és prózában  címmel pályázatot hirdettek. 

Az 1973-ban Salzburgban  és 1976-ban Bécsben írott versek közül kettő jelent meg a 

2009. novemberében kiadott könyvecskében.  
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A SZÓKIMONDÓ Hajdúszoboszló kulturális havi folyóirata  2009. decemberi számában  

három verset közölt. 
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2010. januárban megjelent SZÓKIMONDÓ Bieliczky Joó Sándor-emlékszám lett. 
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A „Hajdúszoboszló kulturális havi folyóirata” Vida Lajos felelős szerkesztő jóvoltából 

meglepetésemre nyolc oldalon mutatta be férjemet és családját, valamint az Emlékszobát. 

Néhány részletét idézem: 

   

Többek között a Petőfi Népe (Kecskemét) és a Hajdú-Bihar megyei Napló (Debrecen) című 

napilapok, valamint a Pesti Műsor című heti magazin munkatársa volt. Az újságírás, szerkesztés 

mellett irodalomtörténeti kutatásokat folytatott és lírai verseket írt.  

A több mint ezer versének egy része megjelent napilapokban, folyóiratokban, valamint a 2008-as 

kiadású Ez maradt belőlem … válogatott versek és írások című kötetben. Számos újságcikket 

és irodalomtörténeti tanulmányt írt (Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor, Madách Imre, Jókai 

Mór, Ady Endre, Móricz Zsigmond, József Attila életéről, munkásságáról). Szívesen készített 

interjúkat képzőművészekkel is. Bozsó János kecskeméti festőművész barátjától vásárolta meg 

1959-ben az Erdei részlet és a Naplemente című festményeket. Sanyi minden kézirata itt van 

elhelyezve. 

 

1929. december 29-én Hajdúszoboszlón, a Kossuth utca 33. szám alatti házban született, apja  

révén régi hajdúszoboszlói családban, nagyapja Joó Sándor, nagyanyja Bézi Zsófia. Apja Joó 

Sándor városi hivatalnok 1936-ban elhalálozott, haláláról megemlékezett a Független 

Hajdúság 1936. július 19-i száma. Édesanyja, Nagy Ilona, Nagy Géza igazgató tanító leánya. Őt 

hosszú élettel áldotta meg a sors, 1993-ban halt meg, tíz évvel élte túl a fiát. Édesanyja 1940-ben 

férjhez ment Bieliczky Béla nyugalmazott katonatiszthez, aki 1948-ban adoptálta, ettől kezdve 

viselte a nevelőapja nevét.    

1949. június 24. Érettségi bizonyítványt kap a sátoraljaújhelyi kereskedelmi középiskolában, 

ahol nagybátyja: Kovásznay Rezső irodalomtanár volt az igazgató. 1950-51-ben a Debreceni 

Kossuth Lajos Tudományegyetemen tanul magyar szakon, majd a következő évben Budapesten 

az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, itt veszi fel a magyar mellé az orosz szakot. Ekkor éri 

az első sérelem, származására hivatkozva (hivatalnok apa, katonatiszt nevelőapa) eltanácsolják 

az egyetemről. Később: esti egyetemen általános szakon, majd drámatörténeti és esztétika szakon 

szerez diplomát, újságírást tanul, tördelőszerkesztői tanfolyamot végez.  

Fizikai munkásként kezd dolgozni 1952-54-ben a Villamos- és Kismotor-gépgyárban, 

Budapesten. Ezt követően 1954. december 1-től Kecskeméten a Megyei Tanács népművelési 

osztályán előadó. Pontosan egy év múlva Kecskeméten a Petőfi népe c. megyei lapnál újságíró. 

Kecskeméten él és dolgozik egészen 1962. elejéig, február elsején lesz munkatársa Debrecenben 

a Hajdú-Bihar megyei Naplónak. Közel tíz évet tölt a Napló mezőgazdasági rovatánál. Ezt 
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követően is Debrecenben marad, a Hajdúsági Munkás című üzemi lap szerkesztője lesz. 

Életének utolsó évtizedét Budapesten tölti, előbb a Hajó-Daru című üzemi lap szerkesztője, 

majd haláláig a Pesti Műsor című heti magazin szerkesztője.  

 

A 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. 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 képei egymásba kapcsolódása teszi élménnyé a Te vagy 

bennem … című versét (Budapest, ORFI, 1978).  

 

A betegségek igen korán megtámadják, még nincs húsz éves, amikor a debreceni Állami 

Tüdőbeteg Gyógyintézetben gyógyítják.  
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1960-ban májgyulladást kap. Április hónapban a Kecskeméti Honvédkórházban kezelik. 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).  

 

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. 

 

  Vida Lajos: Új kiállító-terem 

 

Új kiállító-terem nyílt Hajdúszoboszlón a Szabó László zug 6. szám alatti társasház földszintjén. 

A kiállítást Buzás Éva nyitotta meg férje, Bieliczky Joó Sándor és családja gyűjteményéből.  



61 

 

 

Elhelyezte benne a család megmaradt tárgyait, valamint férje irodalmi hagyatékát és a maga 

rádiós zenetörténeti gyűjteményét. Budapestre költözésük után 35 évvel, férje halála után 26 

évvel költözött vissza Hajdúszoboszlóra. „Hálás vagyok a Teremtőnek, hogy részem volt sok 

jóban, és hogy kibírtam a megpróbáltatásokat is. Egyszer azonban észrevettem, hogy az 

érdeklődésem, a figyelmem a Hajdú-Bihari városok, falvak, az ott élő emberek sorsa felé fordul, 

s a református lelkem imára hangolódik a Debreceni Nagytemplom, a hajdúszoboszlói-, a 

konyári-, és a kismarjai templom láttán, jelezve, hogy vissza kell jönnöm a gyökereimhez.” – írja 

a www.fonix-sarok.hu címmel nyitott weblapján.  

Nemcsak kuriózum vagy érdekesség a kiállítás, hanem kultúrtörténeti jelentőségű, 

Hajdúszoboszló esetében művelődéstörténeti jelentőségű kiállításról van szó. 

 

A kiállító-terem könyvanyagát Nagy Géza, Hajdúszoboszlón igazgató-tanító a 19. század végén 

és a 20. század elején vásárolt könyvei, lexikonjai alapozták meg. Bieliczky Béla nyugalmazott 

katonatiszt birtokából való „Ferenc József vadász-szobra” (öntött kerámia, hideg festés) és a 

„Kínai figura” (terrakotta nyers kerámia, kézzel mintázott). Mind a két szobor összetört a II. 

világháború idején, a megmaradt darabokat a Nemzeti Múzeum restaurátora rakta össze. 

Bieliczky Béla gyűjtötte a vadászati, földrajzi és történelmi témájú könyveket is. Megtekinthető 

Bieliczky Joó Sándor minden kézirata, cikke, irodalomtörténeti írása, verse, két festménye, 

melyet 1959-ben vásárolt Bozsó János kecskeméti festőtől. 

 

Bieliczkyné Buzás Éva munkáiból itt kerül megőrzésre „Rádiófónia” címmel a Kossuth adó 

műsorában elhangzott 185 részes sorozata, 1850 oldalnyi szövege és 185 CD-je.  

„Magyarország a XX. században” III. kötet „A Magyar Rádió zenei élete” című részében az 

1956-1998-ig terjedő időszak történetét írta meg. Megjelent „Lehel György karmester 

emlékezete” című könyve, Sárai Tibor, Soproni József, Szőllősy András, Hidas Frigyes, Láng 

István és Mihály András zeneszerzőkkel készített interjúi, melyek a Magyar Zene című 

folyóiratban is olvashatóak voltak. „A muzsika hullámhosszán” cím alatt a Rádió zenei 

műsorairól írt ismertetőket a Pesti Műsorban, és néhány zenei témájú beszélgetését is közreadta 

a Népszabadság. Ezek most összegyűjtve mind ott találhatók a gyűjteményben, nem is szólva a 

több száz fotóról, melyek egyszerűen, hitelesen és őszintén mesélik el a két család történetét.  

Az idősebb szoboszlóiak megtalálhatják rajtuk barátaikat, jó ismerőseiket. 

 

 

http://www.fonix-sarok.hu/
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Az Emlékszoba neve: Főnix-sarok. Névmagyarázatként ezt írja Buzás Éva: „Főnix a hitrege 

szerint önmagát elégető, majd hamvából új életre kelő madár, a halhatatlanság és a megújuló élet 

jelképe. Titokzatos vonzalom fűz hozzá, talán azért, mert lelkem mélyén férjemre és 

szerelmünkre gondolok. Sarok azért, mert egy hosszú épület egyik végében levő saroklakásban 

találtak otthonra családom száz éves emlékei, valamint férjem irodalmi hagyatéka és az én rádiós 

zenei gyűjteményem. A sorsunk úgy alakult, hogy a két családnak én maradtam az utolsó tagja. 

Márpedig ha nincs utódunk, akkor az elődök emlékét kell megörökíteni. Ennek látható és 

látogatható formája az Emlékszoba. A másik lehetőség: krónikásként kezdtem el írni a  

két család történetét Emlékmentés címmel.” 

 

A Szókimondó mindenkinek ajánlja a kiállítás megtekintését, és a cikkben említett weblap 

meglátogatását. 

(Megjelent: Szókimondó, Hajdúszoboszló, 2010. január) 

 

 

 

 

Bieliczky Joó Sándor: 

SÉTA  SZÜLŐVÁROSOMBAN 

 

Jódszagú délután, brómfényű alkonyat 

percenő színek takarják arcodat, 

a kapuk előtt korhadó kispadok 

itt formálódtak az induló sorsok 

Lidi néni a csillagokból jósolt, 

a szívünkben tágult a messze égbolt, 

csak lányok szépülnek oly tiszta hittel, 

mint az én városom fiatal szívvel. 

 

Hajdúszoboszló, 1970. április 4.       Kedvenc virágom : a Búzavirág 
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Kosztolányi Dezső születésnapjára 

Kései találkozás a kis Méreyvel 

 Átvett interjú egy Kosztolányi-regény valós szereplőjével (2.) 

 

Az ifjú Kosztolányi 

    A véletlen úgy hozta, hogy a Szabadkán megjelenő Bácsország c. honismereti szemle egyik 

bácsalmási munkatársa, Szénasiné Harton Edit e sorok írójának nemrég átadott egy kiollózott 

régi újságcikket. Egy interjúról van szó, mely 1961. február 5-én jelent meg a Petőfi Népe c. lap 

16. évfolyamának 51. számában. Címe: EGY ÉVBEN SZÜLETTÜNK, EGY ISKOLÁBA 

JÁRTUNK ... Alcíme: Emlékezés Kosztolányi Dezsőre. Az újságcikk aláírója Bieliczky Sándor. 

    Olyan beszélgetésről van szó, amelyet érdemes szóról szóra közölnünk. 

    - 1885-ben születtünk mindketten. Szabadkán együtt kezdtük az elemi iskolát. Innen 

származik első emlékem. A negyedik osztályból vizsgáztunk, s Dide (Dezső beceneve) 

idegeskedett, mert még nem látta a szülők, nagyszülők és ismerősök gyűrűjében a nagymamát. 

Közben megérkezett a nagymami, de mivel rövidlátó volt, így hát nem láthatta, hogy melyik 

padban ül kedvenc unokája. Tudta, hogy jelen van a vizsgán, s bekiáltott a terembe. 

    - Didikém, légy nyugodt, Mariska sokkal jobban érzi magát! (Mariska, Kosztolányi húga, aki 

épp akkor beteg volt). 

    További emlékei már a középiskolás diák lelki szemei előtt elevenednek meg. 

    - A szabadkai városi gimnáziumban folytattuk tanulmányainkat. Dezső édesapja (Kosztolányi 

Árpád) volt az igazgató. ĺk a Damjanics, mi pedig a Lenkey utcában laktunk. A két család között 

jó baráti kapcsolat alakult ki, s így Dezső és én szinte elválaszthatatlanok voltunk egymástól. Így 

volt alkalmam Kosztolányit megismerni. Érzékeny lélek volt, a külső hatásokra erősen reagált. 

Már középiskolás korában kivált közülünk irodalmi tudásával. Rengeteget olvasott. Shakespeare-

t rajongásig szerette. A hajnalt olvasással kezdte. Az idegen nyelvek iránt is nagy érdeklődést 

tanúsított. Fáradhatatlan szorgalommal tanulta az angolt. 

    Teltek-múltak az évek. S mi már hatodikos gimnazisták voltunk. Mai szemmel nézve: - a szó 

nemes értelmében - nagyfiúk. Ekkor kezdett bontakozni Kosztolányi költői tehetsége. Toncs 

Gusztáv irodalomtanárunk különös figyelemmel kísérte Dezső fejlődését. Magyar dolgozatait 
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többször felolvastatta, s dicsérte ragyogó stílusát. 

    1901-ben rendkívüli esemény történt. Kovács Gyula osztálytársunk tréfából felírta ezt a 

mondatot: ''Ki járt itt, ki volt itt, kinek a pipája maradt itt?” Az iskolában uralkodó ''puritán” 

szellem ezt az egyszerű kis csínyt hallatlanul felnagyította. A tanárok impertinens 

fegyelmezetlenségről beszéltek. Vizsgálatot követeltek, ami be is következett. A ''nagy ügy”-et 

konferencia elé vitték. A méltánytalan üldözés annyira elkeserítette osztálytársunkat, hogy 

tragikus módon maga vetett véget életének. Óriási port vert fel a város közvéleményében 

osztálytársunk halála. A Bácskai Hírlap ''Tanbetyár” címmel cikket írt, melyben keményen 

ostorozta a tanári kar szívtelen magatartását. Az újságot kézről kézre adtuk, s elhatároztuk, hogy 

beverjük a latintanár ablakait. A kiszivárgott hírek szerint ő volt, aki a legerélyesebben követelte 

Kovács Gyuszi megbüntetését. Dezső is ott volt a lázadók között. Csörömpöltek az üvegek, s 

amikor munkánkat befejeztük, valaki elkiáltotta magát: menjünk az igazgatói lakás elé! Úgy is 

történt. Dezső is velünk tartott. A rendőrség értesült haditervünkről, kiküldte futárait, akik 

szétzavartak bennünket. 

    1903-ban kormányhatározat született, melynek értelmében a jövőben nem március 15-e, 

hanem április 11-e lesz a magyar szabadság ünnepe. A burzsoázia most sem tagadta meg 

önmagát. Április 11-ét azért kiáltották ki a nemzet ünnepévé, mert 1848-ban e napon 

szentesítette az uralkodó a magyar ''alkotmány”-t. Az iskolában méltóságteljes alázattal adták 

tudtunkra a változást a tanárok. Alig vártuk az óra végét. A szünetben rögtönzött gyűlésen 

beszéltük meg a hazafiúi érzésünket mélyen sértő rendelkezést. Kosztolányi Dezső volt az, aki 

legizzóbb szavakkal ítélte el a hallottakat. Dezső gyújtó szavainak hallatára úgy döntöttünk, 

március 15-ét a tilalom ellenére megünnepeljük, azzal tüntetve, hogy nem megyünk iskolába. 

Titkos fogadalmunk valahogy mégis kiszivárgott. Az igazgatóság körlevélben tudatta velünk, ha 

rebelliskedünk, lázító cselekedetünk súlyos következményeket vonhat maga után. A fenyegető 

hangú tanári fellépés miatt inunkba szállt a bátorságunk. Elálltunk tervünktől, március 15-én 

csaknem hiánytalanul megjelentünk az iskolában. - Egyedül Dezső maradt otthon mint egyetlen 

dacos tüntető - a gyáva nyulak közül.  

    Ezen a napon Kosztolányi Árpád, Dezső édesapja, a nagy tekintélyű igazgató tartotta az első 

órát. Mint mindennap, akkor is az volt az első: ki hiányzik? Megszeppentünk. Az akkori napos, 

Fenyves Ferenc, méhdöngicsélésnél alig hangosabban lehelte: Kosztolányi Dezső. Az igazgató 

felütötte a fejét. Szúrós szemmel végigmért bennünket, de mintha a szigorúság villámai közé 

szelídebb sugarak is vegyültek volna.  

    Megkérdezte: - Hol van? Fenyves verejtékezve válaszolta: - Úgy tudom, beteg. 

    Kosztolányi Árpád felcsattant: - Ne beszéljen bolondokat, hiszen reggel láttam a fiamat, kutya 

baja sem volt!  

    Az igazgató tehát nem igazolta fia távolmaradását, és az osztályvizsgán Dezső négyes 

érdemjegyet kapott. (Vannak esetek, amikor a fiúk bátrabbak, mint az apák)... 

    ,,...Érettségi után még többször találkoztam Dezsővel, Pesten lakott a Sándor utcában. Nagyon 

szerette közös iskolatársunkat, Hajagos Károlyt, akinek szép bariton hangja volt. Dezső 

kívánságára operarészleteket énekelt náluk, amikor vendégként odaérkeztünk Dezső lakására. 

Karcsi később a Pozsonyi Nemzeti Színház közkedvelt énekes színésze lett.  

    Pesti otthonában többször felkerestük Lányi Saroltával, Lányi Viktorral és Lányi Gézával. 

Karinthy Frigyes is sűrűn kopogtatott Dezső ajtaján. 

    1915-ben találkoztam vele utoljára Szabadkán. Attól kezdve csak a verseit, novelláit olvastam 

nagy gyönyörűséggel, de már nem szoríthattam kezet egykori diáktársammal, Dezső 

barátommal.  

    Mint sorsának távoli szemlélője, aztán jóleső érzéssel tapasztaltam, hogy barátom nem felejtett 

el. Az Esti Kornél egyik tárcájában utat egyengetett nekem is az ''irodalmi hírnév” felé, 

megemlítvén a nevemet az első fejezetben, melyben az író bemutatja és leleplezi Esti Kornélt, a 

könyv egyetlen hősét. Kosztolányi édesanyjával mondatja el véleményét a rosszra csábító Esti 
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Kornélról, akit kitiltottak Dezsőéktől lehetetlen magaviselete miatt. Kosztolányi ebben az 

írásában gyermekkori életének kettősségét mutatja be a jó és a rossz közötti ellentét harcában. A 

szerető édesanya éles különbséget tesz a tartalmatlan, lelketlen Kornél és a becsületes barátok 

között. Dezsőt így kérleli az imádott mama: - Jobb ez így, fiam. Barátkozz te más fiúkkal... A kis 

Méreyvel (dr. Mérey Jenő ügyvéd), Horváth Andrissal, Ilosvayval. Azok szeretnek téged. Ez 

nem is szeretett (mármint Esti Kornél).  

    Így igaz. Mi szerettük is. Akik még élünk a régi diáktársak közül, szeretjük ma is a mi kedves, 

feledhetetlen barátunkat, Kosztolányi Dezsőt. Homlokára hulló szelíd fürtjeit ma is látom, ha 

emlékezem az egykori szabadkai diákra. 

    Bieliczky Sándor 

    Eddig a 48 évvel ezelőtt készült interjú a Bács-Kiskun megyei napilapból, a Petőfi Népéből, 

melyet az újság Kosztolányi osztályának 1923-ban a szabadkai Arany Bárány Szállóban 

megszervezett húszéves érettségi találkozója és Kosztolányi Dezső az író kinagyított fotójával 

illusztrált. 

    Mérey Jenő azonban nem volt a találkozón, mint azt az idézett interjúban említette, Didével az 

első világháború idején, 1915-ben találkozott utoljára.  

    Trianon után a Délvidékről sokan elhagyták e vidéket, és Magyarországon telepedtek le. Sok 

református család Bácsalmáson talált új otthonra, közöttük a jogot végzett dr. Mérey Jenő is, aki 

már 1930-ban a bajai református anyaegyházhoz tartozó bácsalmási fiókegyház gondnoka lett. 

Ottani tevékenységéről a Református Híradó 1935. februári számából idézünk: ,,A bácsalmási 

130 lélekszámú református és evangélikus keresztyén, akik alig egy százalékát teszik a község 

lakosságának, a jugoszláviai menekült magyarok javára műsoros teaestélyt rendezett jan. 5-én a 

gróf Teleki Józsefné által mindenkori használatra átengedett helyiségében. Ez az est is sok 

tanulságot adott. Összefogással, odaadással, a hit bátorságával lehet sikert elérni és várni Isten 

nem késő áldását. A két kis helyiségben százon felül jelentek meg a meghívottak Bácsalmás 

minden néprétegéből és felekezetéből: római katolikusok, izraeliták, s természetesen 

protestánsok, a járási főbíró h., közs. főjegyző vezetésével, hogy a szép önkéntes műsoron 

keresztül érezzék meg a magyarság egységét mesterséges válaszfalak dacára is, amelyet egyesek 

saját érdekükben szeretnének az égig emelni. A műsoron közreműködtek 

    dr. Mérey Jenő ügyvéd, főgondnok, dr. Albert Józsefné (zongora), Vécsey Dezsőné (ének), dr. 

Vitányi Ivánné (hegedű és zongora), Nagy Lídia és Vitányi Attila (szavalat), akiknek ezúton is 

köszönetünket fejezzük ki. Illésy Károly ref. lelkész a Krisztus egyedüli hazát megtartó erejére 

mutatott rá.”  

    Magyarországon 1955-ben törvény szabta meg, hogy az ügyvédek kötelesek 

munkaközösségekbe tömörülni. Dr. Mérey Jenő a Bácsalmási Ügyvédi Munkaközösség tagja 

lett, és nemcsak tagja, de az ötvenes évek végén meg a hatvanas évek elején a közösség vezetője 

is volt. Méreyék családi házát sajnos lebontották. Helyén ma a bácsalmási városháza áll.  

    Kosztolányi Dezső osztálytársa, a kis Mérey harmincegy évvel élte túl Didét. Utódok nélkül 

1967-ben halt meg. A bácsalmási temetőben nyugszik. 

    Szabadkán, 2010. március 10-én 

    Köszönet Szénásiné Harton Edit és dr. Sövény Mihály bácsalmási helytörténészeknek 

KUNKIN Zsuzsanna 

 
Forrás : http://www.hetnap.rs/uj/index.php?zg=4928&no=290 
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A SZÓKIMONDÓ 2010. májusi számában megjelent kilenc vers: 
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Fórum - Keressük meg együtt a legszebb verseket (33. oldal) 

 

3531. gyula 2010-10-14 14:34 
 

Radnóti 100 éve 2009  

 

Bieliczky Joó Sándor: Egy szemtanú zsoltára  

 

 

 

Bús fekete fagyos sóhajok  

örvénylő sodrában hallgatok  

az eclogák visszhangja éled,  

fájó-didergős üszkös élet  

némajajában égtünk ketten  

az emlékező görcsös csendben  

tekintetében rőzse-lángok  

lobbantak gyújtva zord világot  

halált idéző dermedtséget  

szívekben sajgó messzeséget  

golyó lyuggatta tarkók vérét  

a gyáva-gyilkos hóhér-vércsét  

a bori kövek piros gyászát  

Radnóti élni vágyó álmát.  

Együtt rettegtek a halálban  

üvöltő kínok áramában  

látta a költőt verset írni  

könny nélkül szép szerelmet sírni  

a holdfényben messze merengve  

beleizzva a reggelekbe.  

A hazatérés volt az álma  

a zord ébrenlét mécsvilága  

csillagai voltak a versek  

fényükkel írta a szerelmet.  

A barát él, a költő halott  

álmaiban az Idő ragyog.  
 

http://www.hoxa.hu/?p1=forum_tema&p2=22822&p4=32 

 

http://www.hoxa.hu/?p1=adatlap&p2=6476
http://www.hoxa.hu/?p1=forum_tema&p2=22822&p4=32
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Gyülekezeti hétvége Mátraházán. 

 
Decemberben (10-11-12.) ismét Mátraházán lehet eltölteni egy szép, kellemes és 

tartalmas hétvégét a gyülekezettel. 

 

„Mátraháza közigazgatásilag Gyöngyöshöz tartozik, ahonnan a 24-es számú főúton 

a központja 15 km-re található. Az egyik legjobb túra-kiindulópont a Kékes 

és a Mátra belső része felé. 

Keletkezése 1930-ra nyúlik vissza, ekkor emelték első állandó épületét, amelyet 

a Mátra Egylet közakadozásból épített az eredetileg Rózsa-dombnak nevezett 

határrészen 1927 és 1930 között, amelynek pagodára emlékeztető épülete 

ma is látható (és szállodaként üzemel). Az akkor menedékháznak szánt épület 

neve a „Mátra Egylet menedékháza” nevet kapta. Ennek rövidítéséből kapta a 

Mátraháza nevet.” 

 

Bieliczky Joó Sándor: 

 

Patak vizébe mártalak 

 

Megfürdetlek a patakban 

harsánydalú hűvös habban 

rád terítem tekintetem 

úgy vigyázlak szép kedvesem 

ezüst kígyó a kis patak 

cipel hátán hullámokat 

valamennyi ringó bölcső 

dajkájuk a messze zengő 

mohás sziklák zúgó dala 

benne érik arcod hamva 

fürödj kedves a patakban 

szivárványszínt játszó habban 

rád terítem tekintetem 

úgy vigyázlak szerelmesen. 

 

                                            (Mátraháza, 1963) 
 

A fenntiek nem kifejezetten téli gondolatok, de nekem tetszenek. Ezzel szeretnék 

kedvet csinálni minden kedves olvasónak, és invitálni a kirándulásra. 

Nagy Gábor 

http://frangepan.hu/gyul_elet/ujsagok/2010-03-web.pfd 

http://frangepan.hu/gyul_elet/ujsagok/2010-03-web.pfd
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Vendégek az Emlékszobában 

 

   

Tisztelet a görög és római kultúrának 
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Mellettem Papp András (a Szókimondó új szerkesztője) és Budai Gyuszi unokabátyám 

2011. augusztus 6. 

 

Jobbról mellettem Kovács Zsolti vers és novella mondó 

2011. szeptember 3. 
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Bálint Csilla ajándéka  

9. Baráti találkozó  2011. december 3. 
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12. Baráti találkozó : 2012. március 3. 
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Hajdúszoboszló Városi lap , 2012. január 27. 
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Kedves vendég! 

 

 Szeretettel köszöntöm e kis hajlékban, melynek neve Főnix-sarok. 

 

Főnix – a hitrege szerint önmagát elégető, majd hamvából új életre kelő madár, a 

halhatatlanság és a megújuló élet jelképe. Titokzatos vonzalom fűz hozzá, talán 

azért, mert lelkem mélyén férjemre és szerelmünkre gondolok. Sarok azért, mert 

egy hosszú épület egyik végében levő sarok-lakásban találtak otthonra egy 

Hajdúszoboszlóhoz kötődő házaspár életének, munkájának emlékei.  

 

Itt kap helyet: 

1./ Emlékszoba jelleggel Bieliczky Joó Sándor újságíró, költő hagyatéka, aki 

1929. december 12-én született Hajdúszoboszlón és 1983. május 8-án halt meg 

Budapesten.  

2./ Bieliczkyné Buzás Éva zenetörténeti sorozata, amely Rádiófónia címen 185 

adásban hangzott el a Kossuth adó műsorában (1850 oldalnyi szöveg és 185 CD) 

3./ Itt láthatók a családi emléktárgyak. A könyveket a 20. század elején kezdte 

gyűjteni  Nagy Géza (nagyapa) egykor hajdúszoboszlói igazgató-tanító, és 

Bieliczky Béla nyugállományú százados. A gyűjtést folytattuk: 

Bieliczky Joó Sándor az irodalmi -, jómagam pedig a zenei témájú könyvekkel.  

A tervek szerint a Főnix-sarok megtekintését baráti találkozókkal egészítjük ki. 

Az Emlékszoba és kiállítóhely megtekinthető május 1-től október 31-ig 

naponta 15-18 óráig. 

 

Hajdúszoboszló, 2009. május 1.   Bieliczkyné Buzás Éva 

      a Főnix-sarok kitalálója és működtetője 

                - amíg a jó Isten engedi   
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A jövő? – az ifjúságé, amely az összegyűjtött múlt emlékeiből 

építkezhet.  

Az Emlékszobát ajánlom kedves unokaöcsém: Budai Ákos  

és három tündéri kislánya, Zsófi, Juli és Kamilla figyelmébe.  

 

Készítette: Budai Zsófi óvodás korában 

 



88 

 

 

 

Bejelentkezés: 

(52) 272-048 

bieliczkyne@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:bieliczkyne@gmail.com

