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„Ez maradt belőlem …”
Bieliczky Joó Sándor válogatott versei és írásai
Összeállította: Bieliczkyné Buzás Éva
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Férjem emlékének

Születésekor Joó Sándor volt – 1929. december 12-től 1948. augusztus 6-ig,
amikor felvette nevelőapja családi nevét, így lett:
Bieliczky Sándor – 1983. május 8-án bekövetkezett haláláig.
Az örökkévalóságban azonban vegye vissza édesapja nevét is, és neve legyen kettős:
Bieliczky Joó Sándor
*****
Bieliczky Joó Sándor újságíró, költő
(1929. december 12. Hajdúszoboszló – 1983. május 8. Budapest)
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.
*****
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ELŐSZÓ

Hajdúszoboszlón tettem közzé a következő szöveget:
Ezúton értesítem az egykori jó ismerősöket, hogy

Bieliczky Béláné Nagy Ilona (1908 - 1993) és fia
Bieliczky Joó Sándor (1929 - 1983) hamvait a budapesti temetőből
áthelyeztük a hajdúszoboszlói családi sírboltba.
2007. június 15.

Bieliczkyné Buzás Éva

Ám mielőtt a családi sírboltba elhelyeztük volna férjem: Bieliczky Joó Sándor urnáját,
hamvaiból néhány maréknyit egy üvegbe zártam és hazavittem. Gondolatban azt kérdeztem:
„Szép szelíd szerelmem, csupán ennyi maradt belőled?” De az irataiddal teli szekrény mást
sugallt, mintha üzented volna: „Itt vannak a verseim és írásaim – az maradt belőlem!”
Az újságíró a napi történések krónikása, amelyek másnapra már elvesztik aktualitásukat.
De az egykori újságíró - a rutinmunkák után - érzéseit, gondolatait versekben,
az irodalom és képzőművészet iránti rajongását pedig egyéb írásaiban fejezte ki.
Ezek közül választottam ki a számomra legkedvesebbeket.
*****
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A szülők: Joó Sándor (1897-1936) és Nagy Ilona (1908-1993)
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Nagyanyám
Ezüst hajának

Gyermekkoromban -

szemfedője volt

tűnődve néztem

frissen vasalt

lisztet szitáló

suhogó fejkendője.

hervatag kezét,

Szoknyája korcán

s a kemencepadkán

az idő foga fénylett,

mohón kóstoltam

míg vasárnaponként

leveles, illatos

ment a temetőbe.

cseresznyés rétesét.

Zsoltáros kezével

A sírja fölött mély,

virágot palántált

kopott már a fejfa,

s lelkéből kicsordult

vén betűk kígyózzák

a siratóének,

egyszerű nevét:

és emlékeinek

az őszirózsás szél

tisztult horizontján

a hant könyvét lapozza,

kéklő nyárként szöktek

s én feldobogni érzem

a pergamen-évek.

porladó szívét.
(Kecskemét, 1959.)

Apai nagymama: Joó Sándorné Bézi Zsófia – született: 1878. január 19-én Hajdúszoboszlón
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NEM FELEJTEM
Nem felejtem,

s az erőt és jobb sorsot jajduló

mert szívem van, eszmém

parasztok néma ajkát

és emlékem

feszítő éneket, amely himnusszá

s e hármas rend sorsidéző

viharzott, a kertaljak naplementében

történelmében égek

vagy hajnalban, amikor

mint a város utcáin

a vendégoldalas szekerekre ráfeszült

a holdszínű neonfények.

a hűsbőrű fény ébredése

Nem felejtem,

és a dűlőutakon harmatos ló-paták

mert nem felejthetem emberségem

taposnak utat az elcsigázott test

és sajgó, nem bocsátó

fáradt robotja felé

érzékenységem

nem, nem felejtem a nagyanyámat

a kezek kérges zsoltárát

és nagyapámat, akik összeölelkező

a szemek árkában megbúvó könnyeket

bánattal túrták a címeresek földjét

a fellázadó lendület

és megfáradt, elgyötört életükben

nekiiramodását

csak egyszer vallhattak a szerelemről …
(Debrecen, 1967.)
ILYENNEK LÁTTAM
Súlyos a lépte, a háta hajlott
kezén a robot erei nyílnak
fájó virággá, égő indákká
soha nem fárad, mert nincs megállás
két szeme parázs, ajka cserepes
kinyílik rajta a láz rózsája
hervatag virág arcán a bánat
mosolyában is könny remeg félőn
fojtott mély sóhaj csak lázadása
- ilyennek láttam a nagyanyámat
ki tudja volt-e egy boldog álma?
(Debrecen, 1965.)
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Nagyapám ölében
(Gondolatok egy régi fénykép láttán)
Éveimből kettőt már megértem
kemény-dacosan, kemence lángban.
Büszkén ülök nagyapám ölében:
a sorsához kötözött világban.
Tuskó fejem mellkasán pihent meg,
dobhártyámban zengett szíve hangja.
Pajzs-tenyere vállamon keringett,
védett, égbolt-ölelésű karja.
Én voltam az első unokája,
jövendőt szólt puszta-forró szája.
Dallal ringatott válla vánkosán.
Így altatva – csillagokba látott,
a fényükbe erejével mártott,
hogy átégjek az idők záporán.
(Budapest, 1978.)

Íme a fénykép: Nagy Géza első unokájával
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Nagyapám
A forrásnál tisztább,
az égnél nyugodtabb.
Csillagnál egyszerűbb
nyárfánál sudarabb
Hogy ki ő? egy ember,
a sorsomban rendjel.
Életemből ment el
kolibri énekkel.

A kolibri (Dél-Amerikában élő kicsiny, színes madár, „repülő drágakő”)
Nagyapa utolsó szavai voltak: „Már hallom a kolibrit énekelni …”

Hajnaltól estig
Mint a nagyapám fáradt, szép szeme,
olyan a Nap alkonyi keresztje,
hajnaltól estig elfárad
- nehezen mássza a hegyhátat.
(Budapest, 1978)
Az anyai nagyapa:
B. Nagy Géza igazgató-tanító (1881. október Hajdúszoboszló – 1970. március ugyanott)

9
A SZENVEDÉS ÖRÖK NAGY ASSZONYA

ANYÁM

Megcsókolt az örökké égő csók

Anyám lelkében mindig moccan

boldog éjszakáján

valami szép,

a szenvedés örök nagy asszonya:

karja átnyúl a kilométerek felett,

halvány arcú anyám.

mint életünkben az emlék
megtalál bármerre járok

Megcsókolt, égetett forró csókja!

óv, takargat

Önzetlen volt e csók

visszaváró szeretete

akkor láttam életemben először

szépíti mosolyomat.

ritka fehér hollót …
Anyám lelkében mindig moccan
Két keze göndör fejemen pihent,

valami jó,

szeme engem nézett,

ötvenhat éve tiszta akár a kék ég,

és az örök titkok hazájában:

a frissen hullott hó,

szíve értem vérzett.

minden mozdulatában
én vagyok a gond.

S megcsókolt az örökké élő csók
boldog éjszakáján

Mennyi munkát cipel a vállán,

a szenvedés örök nagy asszonya:

s este amikor hajat bont

halvány arcú anyám.

és belenéz az öreg tükörbe

(Hajdúszoboszló, 1946.)

apám leteszi az újságot
tekintete anyámra szépül
és felidézi az ifjúságot.
(Debrecen, 1964)

A kisfiú
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A kamasz

Anya és fia
Az édesanya: Bieliczky Béláné (korábban Joó Sándorné) Nagy Ilona

Bieliczky Béla: a nevelőapa, a második név adója
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NAP
Kékselymű zászlókon a fehér szél táncol
és fölöttünk a nap ezredévet ráncol
szalmakazal-szőkén gömbölyül az égen
aranypihéi közt zeng a dal a réten.
SZÉL
Ezüst nyíl a szél a nyírfán
nyarak násza ég a titkán
surranó kard a pengéje
arcbarnító tüzes éle
ma még nyíl volt, holnap hullám
tenger-kéken fagyként hull rám
holnapután láva-meleg
karjaiban villám remeg.
VILLÁM
A villám az ég idegszála
dühös arany cikázó láza
a fellegekben ég tanyája
perzselő dac a karikása
az erdők csendjét tűzre gyújtja
lángoló hullám minden ujja
szépsége mellett gyorsasága
pusztító titka és halála.
(Debrecen, 1972.)
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VARJÚTÁNC
Repülnek körbe-körbe
rásüppednek a földre
korom-sötét a táncuk
fénylő hideg ruhájuk
várja a fagyok élét
a hó fehér zenéjét
éhes hóhérok, lomhák
az erdőt ostromolják
életük hosszú lánca
sodorja őket táncba
a fák tűz-gerincére
az utak jég testére
a gallyak áramára
a barázdák kontyára
a mezők tenyerére
a górék gerezdjére
irigylem őket, szállnak
és századokat látnak.
(Debrecen, 1972.)

Az ifjú két fotója
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MÁTRAI REGGEL

HEGYOLDALON

Kék-pártájú köd ha surran

Érik a körte,

cseng a reggel felvidultan

csordul a vére

zöld-bóbitás virág lebben

ujjaid hószín

méh döngicsél a kelyhekben

szirom hegyére

sárga-meleg leng köröttem

piros zamattal

vágyam mint a villám szökken

rezdül a gallyon

hajladoz a margaréta

tüzes markába

s gőzölög a hegy karéja

rejti az alkony

a kacér nap rezes bőre

bíbor harangok

ráncosodik mint a körte

a ringó körték

s fonalának aranyába

borzas szél húzza

kapaszkodik a zöld Mátra

a kötelékét

pengő-sarkú hegyi patak

mint varjú a fán

fodros ajka parthoz tapad

kéklik a szilva

a fenyőfák gyantás kérge

töpped a bőre

gyöngyösödik fű selymére

szeme kisírva

szőlőtőkénk ringó kontya

pálinkát főznek

érett fürtjét halkan bontja

a jó parasztok

kifeslett hamvas ruhája

tél hidegében

kedvvel harapok húsába

velük koccintok

az országút fehér pora

mint napfelkelte

mint a korpa széjjelszórva

ég a jonatán

a szénfejtő csákány körme

a ringó ágak

szenet hasít gyémánt körbe

tüzes trónusán

oly telt-keblű most a Mátra

nyitja a szőlő

mint a mesék kincses-tára

hamvas mosolyát

aranyfésű hull a tájra

rajta permetlé

s fésülködik már a Mátra

őszi ibolyák

(Mátraháza, 1951.)

hozd a kosarad
hadd szedem tele
nem haragszik ránk
a gazda szeme. (Mátraháza, 1965.)
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KIRÁNDULÁS

SZÍVETEKBEN ALSZIK

A szellő zizegve surran

Rohanó táltos a két gyerek

feleségem kipirultan

cinkos szellőkkel kelnek szárnyra,

tárja karját és úgy nevet

rajta fiúk, csak repüljetek!

hangos cirkusz a két gyerek

föl az ég izzó tajtékjára
tépjetek perzselt napszirmokat

Sanyi tollgyűjtő indián

kössetek csokorba fényeket

rézgyöngyök ülnek homlokán

ismerjétek meg a titkokat

nyargalva lobog, meg nem áll

fonjátok dalba az életet,

arcára bíbor szellő száll

vár titeket a ringó csónak
a tóba boglyázó fűzfaág,

Ákos a kisebb, nagy lovag

éneke a csobbanó szónak

Évának szed virágokat

a kék-hamvú, szótlan szilvafák

ölébe robban, csókot ad

fel fiúk, rajta, vár az este,

s a fénnyel együtt elszalad

pihenni akar a fáradtság,
betakar az éj kozmosz-csendje

Mi ketten messze álmodók

s szívetekben alszik a világ.

egymásba szédült nagy folyók

(Sástó, 1974.)

nézzük a fiúk örömét

(Keresztfiaink:

s hullnak köröttünk a körték.

Kovásznay Sándor és Budai Ákos)

(Debrecen-Bánk, 1973.)
VIHAR
A csónakok kikötve

a szilfák barna rendje

a tölgyek zúgva, nyögve

az erdő hűs keresztje

a füzek sírva, zölden

nagy zuhatag a hangja

vállukban összetörten

a lombok a harangja

keseregnek a szélben

riadt madár rikácsol

a hullámok merészen

fészke villámtól lángol

futnak kékfényű háttal

egy makk hullt le a fáról

fodrukon villám szárnyal

s már nem dalol a nyárról.
(Tihany, 1978)
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JÁTÉK

CIGÁNYLÁNY A SARKON

Egy

Pendül a tavasz …

felhőbe bújt a hegy

Az utcák telt aranyában

kettő

tervező öröm az ember,

ránk hull a csönd, mint a kendő

a forgatag bolyha eggyé tárulkozik

három

és közös akarattá szélesedik a város.

árnyékunk tapad a sziklákon

… Az utcasarkon vállára bomló hajjal

négy

állt kosárral a karján a cigánylány

csikordul egy rekedt hangú kerék

és fehér csendből nőtt hóvirágját

öt

kínálta a járókelőknek.

fürtökként csüngnek kék ködök

Szerelem-tiszta virágot tartott ujjai között,

hat

tavasz első kelyhét,

szél viszi táncba a virágokat

az erdők sóhajából lopott fehér remegést,

hét

árulta forintos szeretetért.

sok színű kagyló a vidék

…Nyurga férfi keze nyúlt egy csokorért

nyolc

és keze a lány bőréhez súrlódott

leng a hajnal, mint a gyolcs

s szemében drága ékkövek gyúltak

kilenc

cikázó forrósággal,

szerelmes vággyal mit izensz?

mert talán a cigánylány most érzett

tíz

először szerelmet s kapott örömet egy férfi kéztől,

a csillagokról nekem írsz?

mert eddig csak ő boldogított másokat

(Bükkszentkereszt, 1963.)

a pendülő tavasz rohanó óráiban
és szerelmet küldött hóvirágjaival
a külvárosok és emeletek
zengő, nagy családjának …
(Hajdúszoboszló, 1963.)
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REGINA
Sárga tűz a haja, mint az árpatábla
felszálló ködökben indult el útjára,
karja hószín ágán tartotta kosarát
napfény bíbor csókja cirógatta arcát.
Regina szívéből szerelmes dal árad
éneke röptével ébreszti a tájat.
Szerelméhez tartott a nyár-szőke leány,
aki pásztorkodott a hegyek karéján
hajnalok fényéből szőtte legszebb álmát
ilyenkor vallatta ékes furulyáját
ez volt a jeladás, erre gyere lelkem
itt legel a nyájam, ide vár szerelmem …
Habzó szőke haját táncoltatta a szél
nagy kíváncsi szíve furulyaszót remél
hosszú utat tett meg, éneke is fárad
„Janó, lelkem kincse, hol legel a nyájad?”
Szótlan lett az erdő, megdermedt a visszhang
lezárt-ajkú a táj és a mély völgykatlant
belengte a titok csöndbe vésett dala.
Hunyó parázs a vágy – felzokog Regina,
ösztöne haragja korbácsolja kedvét
fájó, kínzó láva borítja el szemét
vékony ujja rügye karmokká nyújtózott
tépte a levegőt, ártatlan bozótot.
Orkán nem süvített veszedelmesebben,
mint a szerelmes lány hangja a hegyekben:
„Hol vagy Janó lelkem” – zúgott könyörgése
balta volt a hangja, szerelem az éle,
tarka ruhájának pántját gally szaggatta
bugyogott a vére száradó harmatra
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sajgó szökőkút volt csörgedező vére
fönn a kék magasban rikoltott a vércse …
Fönn a hegy tetején temető volt minden
farkasok torától kegyetlenebb nincsen.
Ott feküdt széttépve pásztor és a nyája,
vérétől piroslón eltört furulyája.
Regina szemében megfagytak a könnyek
fenyő-sudár teste lassan két-rét görnyedt
majd gyilkos, vad lánggal magas sziklán termett
és a hegyi szelek temettek egy lelket.
(Bükkszentkereszt, 1963.)

ÉLETET FAKASZT

SZELLŐK LÁZA

Buggyan az eső a fákról

Hűs ezüst lánggal öntözünk

csurran a selymes madárról

a friss levegő örömünk

rápereg a homlokokra

piros csókkal ég a rózsa

virágként nyílik hűs csokra

tüzét az alkonyba szórja

ott remeg a kertek álmán

reszkető szél ül a fákra

szikrázik a földek hátán

illat-bolyhos a szoknyája

rácsordul a gyökerekre

esőt sírnak a csönd-fenyők

életet fakaszt örökre.

nyújtják őket az esztendők

(Debrecen, 1973.)

beles a nesz az ablakon
kinyílt szép égi csillagom
szellők láza ég az estben
megpihen a reggelekben.
(Debrecen, 1973.)
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NAPFÉNYBE ROBBAN

BŐRÜNKÖN SAJGOTT

Szerelmes harang az ének

Dalok vihara zúg a tájon,

konduló tüzében égek

régi emlékek, fáradt lábnyom

napfénybe robban a fecske

szikkadt a sárban, szikben égve

köröz a szárnya keresztje

belelángolt a messzeségbe

fészke csendjén áll a gólya

most itt bolyongok fájó lázban

messze csattan riadója

ahol a nyomort sírni láttam

csőrét a magasba vágja

mohát termett a viskók csendje,

dühödt daccal párját várja

ostor-suhintó reggelekbe

falu-hosszan száll a dallam

beleszédült a csordás kürtje,

gyűrűzik a sugarakban

inge ujját könyökig tűrte

a fűz síró szelíd kóca

port füstölt a tehenek lába,

belefoszlik a hűs tóba

szellők pirultak a pusztára

csóka-párok feketében

friss lovak riadtak a rétre

ünnepelnek fönt az égben.

szénát ölelt a kasza éle

(Hajdúszoboszló, 1973.)

a karok hídján pörkölt a Nap
ránk sütötte a sugarakat

GYERÜNK A CSÚCSRA

bőrünkön sajgott a verejték
sós fájdalma földbe hullt emlék.

Szellő dereng a város felett

(Debrecen, Boldogkert, 1973.)

ölében ringanak a hegyek
a menny üstökében csillag ég
az alkony zenéjét hinti szét.

NYUGALOM

Buda száz-csendű mosolyában

Megpihentem az öledben,

megkondult halkan férfi-vágyam

mint a fény az esti csöndben,

gyerünk a csúcsra, onnan feljebb

rám feszült a kezed szárnya,

távolról egy rigó feleselget.

mint csillag az éjszakára.

(Budapest, 1973.)

(Hajdúszoboszló, 1963.)
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ÉVA-KÖSZÖNTŐ

KIZÖLDÜL SORSUNK

Tüzel a Nap, ég a tél

A táj palettáján

az álmom álmodban zenél

hosszú álomként szendereg a köd,

Te vagy a folyóm, tengerem

frissen harsogó madarak énekelnek

szelíd szél a nyírfás hegyen

a csendből kivérzik a világ

a puszták dalos magánya

illatot hessent a szellő az ágak között.

sorsom zengő csalogánya
lobbanó örömöm, lelkem

Jó merengve élni az újuló tavaszban

vers-tüzekként izzol bennem

magunkba szívni a gyógyító szépség mámorát

Évikém, Évám, kedvesem

s emlékeinkben dalra lobbanva

békémet őrző szép láncszem

kizöldül

patakom, völgyem, hegytetőm,

sorsunk egy volt darabja, az ifjúság.

hitvesem, zászlóm, szeretőm

(Budapest, 1977.)

Veled vagyok csak teljes egy
szívem csendjébe temetlek

CSÓKATÁNC

magamba zárlak, rejtelek
nem engedem, hogy rejtjelek

Szél cibálja fekete mentéjét

kínozzák sorsunk dallamát

hideg feni hangja recés élét.

virágozz mint az almaág

A magasság ösztönének tornya

gyere rohanjunk, vár a kék

életét szárnyaiban hordja.

a föld-mosolyú forró ég

Villámfényű napmezőkön szálldos

a Napba belemártalak

szíve alatt reggelt nyit a város.

percenként százszor áldalak

Irigyellek időváltás jósa,

Te vagy a csendem hajnala

világnéző, hosszú álmú csóka.

verseim bíbor asztala
szemem fényében a lélek
sorsomban őrizlek Téged.
(Debrecen, 1973.)

(Budapest, 1977.)
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KENYERET TART

NYÁR A HEGYOLDALON …

Már dugja fejét a búza

Szőke nyár lobog köröttünk

zöld karját a fénybe nyújtja

lombok vállán kéklik az ég,

mosolya pendülő öröm

végignyúltunk a fű hűvösén

neszét kévékbe kötözöm

altató csönd a hegyvidék.

sóvárogja a harmatot
a táncán szellő andalog

Olyan itt a barack bőre,

és ha majd ránk robban a nyár

mint a lányarc ha elpirul

kenyeret tart a szőke szár.

hamva bolyhán harmat reszket

(Szolnok-Cegléd, 1974.)

s egy érett szem ölünkbe hull …
(Mátraháza, 1965.)

MÁTRAI ŐSZ

ŐSZ A HEGYEKBEN

Elnyúlt a csönd a hegy között,

Belenőttek a fák az égbe

az esttel szálló rőt ködök

zöld lombbal merednek a kékbe

fodrára nyílnak csillagok

fölöttünk felhőzászlók lengnek

felhőként úszó illatok

hűs gallyaikkal integetnek

sodrában tépünk levegőt

napfényben lángol koronájuk

a színek bomló legyezők

friss hegyi patak a korbácsuk

a karcsú nyírfa ködfehér

mint a must gyöngy ha présből csordul

táncolva hull ránk a levél

a hangja csengő s belekondul

zizzenve zenél s földre leng

a völgykondérba, kedve táltos

meggyorsítom a végtelent

kék tükre fölött fecske szálldos

október dalol, pára száll

a hegytetőn még villan a nyár

válaszol rá fenn egy madár.

de karéjában ősz muzsikál.

(Mátraháza, 1973)

(Mátraháza, 1964.)
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RÁNK GYÚL AZ ŐSZ – részletek
Pasztell-forró tűz a Mátra

Fény üli a hegyek hátát

láng-csönd pirul a kontyára

nyergeli a tenger Mátrát

táncba rezdülnek a színek

a hegylánca hullámverés

mindegyik fa égő sziget

benne a szél örök vetés

sisteregnek összevesznek

nyargaljatok hűvös fények

pezsgő-kedvű falevelek

a szirmotok csendet éget

eső-hangú bíbor nászuk

patkóitok neszét hallom

földre szakad a szoknyájuk.

kél a reggel s jő az alkony.

***

***

Csendbe pólyált nagy nyugalom

A szeplő-pettyes levelek

hever a hegyi utakon

még eltakarják az eget

de ha támad a szél kedve

legyezőjükbe szél kavar

dal sejdül a rengetegre

szőnyegként terül az avar

a levelek billentyűjén

szerelmek csókja volt a nyár

ránk gyúl az ősz mint a napfény.

az ősz tüze kévékben áll
rőt-hideg váltja a kéket

***

a színek szerelme éget
láng hangon pittyeg a madár
éneke frissen messze száll
kottázom konok dallamát
és rám havaz egy nyírfaág.
***
(Mátraháza, 1973.)

22
MESSZE NÉZ A LELKEM

ISSZUK A NAPFÉNYT

Gyöngykagylók

Forralja borát a délelőtt

teknője

isszuk a napfényt lehunyt szemmel

virágzik

búsulnak a későn ébredők:

a parton,

nem dalolhattak a szelekkel.

kékes-zöld

(Zagori, 1974.)

álmában
megpihen
az alkony.

BALATONI REGGEL

Harmatot

Még kábult a szél. Hanyatt fekszik a lombon.

lehelnek

Lepke-halk a levegő a Balatonon.

a nyári

Sima a víz bőre, nem ráncolja hullám.

hajnalok,

A fény hidat ácsolva szikrákat gyújt rám.

a völgyek

(Tihany, 1978.)

tavában
fürdenek
illatok.

FECSKE

Messze néz

Fecske, fecske, fecsketánc,

a lelkem,

a szoknyája ében ránc.

követi

Kedve boldog énekét

a sorsom,

nekünk kottázza az ég.

sas-röptű
fellegtánc

Belehasít a mennybe

hömpölyög

s csőrén csordul kék könnye.

az ormon.

Repül és nem időzget,

(Budapest, 1976.)

hímezi a felhőket.
(Tihany, 1978.)
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LEVÉL A BÁTYÁMHOZ …
Forradalom …
Viharzik a szavak lobogója,
s a lélek kinyílik, akár a zsoltár
a falusi parasztok kérges kezében.
Rád gondoltam a feldobbanó pillanatokban,
amikor a nemzet jövőjét formálta
a lélek tengerszemében fogamzó akarat.
Nem tudom, hogy élsz-e, vagy már a halál
halványította el arcod piros rózsáját.
Mindegy! Büszke vagyok Rád, mert Te
helyettem is harcosa lettél
az Új Kor hajnalának.
Szívem ott dobogott a Te szíved mellett,
s igazságos lángja betűket vésett
a történelmi Budapest kövezetére.
Anyám is zászlókat bontott
kemence-meleg szavában, s emléket állít
mosolygó arcú fiának.
Testvérem vagy és nem bandita!
Szabadságharcos hőse e népnek!
Az ifjúságot a magyar nyelv szépségére tanítottad,
s Téged kiáltott banditává a zsarnok.
Ha élsz, csókjaim millió gyöngyvirágját
ültetem arcod napfényes kertjébe.
Himnuszokat érdemelsz Te
és bátor Barátaid!
Könnyeim köntösével
törölgetem arcotok sebhelyes trónusát,
melynek erőskezű királya lett
a virággá pattant szabadság.
(Petőfi Népe. A Bács-Kiskun Megyei Ideiglenes Bizottság
napilapja. 1956. november 1.)
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GYŐZELEM
Feszült a csend,
ünnepélyesek a percek,
dobban a szív,
magasba kémlel a tekintet.
Izzó, vágyakozó dala
röppen a léleknek,
s örömharsonáktól
dübörögnek a léptek,
feszülnek az izmok,
mosollyá nyílik a bizakodás,
s életünkben új korszakká
szentesült az űrhajózás.
Barátaim, mire gondoltok?
Kérdő a szem, és válasz a ki nem mondott szó.
Bólogat a fejek erdeje
és harsan a szárnyaló riadó,
kezek ágai összeérnek,
és kitör az öröm, mint a Vezúv.
A pilóta barátkozik a levegővel,
melynek kéklő tornya már biztos út.
Pirosló hitünk parázslik az űrben,
igazságunk egy-egy állomás.
Összeölelkezik a Föld a magassággal:
- Győzelem ez és nem varázs.
(Kecskemét, 1961.)
(Az első ember: Gagarin a világűrben)

A fiatal költő és újságíró
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FIATAL IDŐ SODOR …
Menni kell, fiatal idő sodor,
nem állhat tétlenül az élő
vállfeszítve, küzdelemre gerjedve
villanó izmokkal napfénybe mártózva,
hulló esőbe görnyedve, kard-hegyes jégcsapokat törve
menetelni kell a váró tavaszok felé
és útközben megvívni ádáz elleneinkkel
s önmagunk gyarlóságával
menni kell és sohasem hátranézni
előre, bátran és mindig lelkesebben
szívünkben felhő-fehér szeretettel az Emberért,
tisztára mosott szavakkal ajkunkon
mindig az igazat, a zengő őszinteséget
hirdetni, megszenvedve egy-egy futó mosolyukért
ha nehéz és kínos is, de mindig hitet
gyújtva őszinte vallomással a lelkünkben
nyíljunk ki előttük, mint a hajnali égen
a nap tüze, legyünk emberek érzéseinkben,
tetteinkben, a kimondott szavak melegében
mert menni kell,
sodor a fiatal idő minket …
(Debrecen, 1966.)
TÉLI ERDŐBEN
Fagyos ezüst a hó sörénye

didergő, téli pirulással

tartja habját a fák zenéje

húsz fok csikorog talpunk alatt

a kedves és én elmerengve

csillagok érzik csókjainkat

nem ügyelünk a lépteinkre

szikrázó fagyban megyünk halkan

egymást lessük kamaszos vággyal

az erdő csöndje tiszta dallam.
(Debrecen, 1966.)
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JÓ ÉGNI A MAGASBAN

A MINDENSÉG VAN AZ EMBERÉRT

A fák között az ég alatt

Az elárvult gallyak csonk-hegyén

a szelek násza átszalad

varjakat ringat a metsző fény

a gallyak ódon boltívén

a fenyők fésűje égbe leng

moccan a hideg-kontyú fény

ibolyákat ébreszt a csend

a kopott gyászú hűs avar

a levelek hátán tél zenél

rőt-lombú emléket takar

a mindenség van az emberért

dalt gyújtanak a madarak

a fagyok oltárán fohász szól

élesre fenik hangjukat

s tavasz dereng az alom alól.

tavaszba szédül már a hegy

(Debrecen, 1973.)

szerelmet sír a vörösbegy
rikolt a rigó zeng a csend

EGET LÁSSUNK

jó égni a magasban fent
messzire látni álmodón

Pörköli a nap a Tátrát

úszni habkócos nagy folyón

ködből készült koronáját

pihenni tölgyes partokon

lassan reped hamvas bőre

s csenddé válni az alkonyon.

kitisztul tán jövő őszre

(Dunaújváros, 1973.)
szakítja a nap a ködöt
álmodó nyugalma görög
MÁRCIUS

illan, foszlik, meg se moccan
függönye közt égbolt lobban

Március,
te szép szerelmes, forradalmas szó,

tenyérnyi még nyirkos kékje

kristály-szív muzsikája,

fodrát a nap csak hadd tépje

nyíló messzeség

eget lássunk, jácint szépet

a világ dalának,

szivárványos messzeséget.

neked hozsannázok
téged váró sorsom
csillagteremtő énekével.
(Budapest, 1983.)

(Magas-Tátra, 1971.)
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ÁLMODJUNK JÖVŐT

FIGYELNEK RÁNK

Küzdő szelekben ránk roskad az ég

Surran az éj a fák között

érezzük a tél szürke hidegét

a Föld a Holdra költözött

karjainkban ólmok az idegek

az ember-álmú kráterek

hűvös a közöny mint a feszület

titkaiban szívünk remeg

gyulladjatok ránk csillagkemencék

figyelnek ránk a csillagok

kozmosz-holnapok tüzes szekercék

nekik győzelmünk még titok

lobogjunk mindig lángos ég alatt

valamit ők is sejtenek

legyen rakétánk a friss akarat

s űrhajón küldünk névjegyet.

hátra nem lesve nyomuljunk tovább

(Zagori, 1974.)

szívünkkel gyújtva a tudat fokát
hol lelket érző gondolat zenél
álmodjunk jövőt amíg Ember él
permetezzen ránk a Tejút pora
s véssünk szerelmet a csillagokba.
(Debrecen, 1973.)
SEGÍTŐ ÖRÖM
Fekete zúgás most köröttem az éj,
az égtől a Földig minden csillag-mély,
s magasságok közt zeng a levegő,
hídja karívén ránk zendül az Idő
kölyök múltamból titkaidba nézek
kozmoszt-csendítő forradalmas évek
tudósok kínja lett a valóságom
szülő hitükben mennyre nyílt az álmom,
gerincvelőmben villám-tűz a zene,
segítő öröm lomb-gyújtó ereje,
éj-sárga neszben vés rakéta tollam
göcsörtös szépet hulló csillagokban.
(Debrecen, 1973.)

Feleségével és anyósával
(Galyatető, 1962.)
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ZSOLTÁRKÉNT
Zsoltárként csukódik az alkony,
gömbölyödik a gyantás-sóhajú erdő,
a csönd-miséjét zengi a madár,
tüdőnkbe szívjuk a nesz vallomását.
Petúniák gyóntató leheletével takarózom,
kábító illatok törnek szobámba,
karom belehasít a bódult levegőbe
s a nap csobbanva zuhan a távol tengerébe.
Fölriadnak az utcai fények,
csillag-hangjegyek gyúlnak
a nyár-ezüst ég kottájára.
Nyomul az Ember-arcú Hold
s győzelmével a reggelekbe szédül.
Bibliaként csukódik az éj,
s betűi égi csillagában
ott vibrál a kozmoszi erő:
az emberi gondolat!
(Budapest, 1980.)

A két mamával (Leányfalu, 1982.)

ÁLMAINKBA ZÁROD
Reszketnek, remegnek a csillagok,
látod?
Az égbolt titkait álmainkba
zárod.
(Leányfalu, 1981.)

29
A FÓTI CSEND …
Szeretettel Németh Kálmán Fóton élő szobrászművésznek
Nyár volt.
Perzselt a meleg …
a diófa zöld gondja alatt
pihegtek a szelek.
A ház árnyékában ültünk,
a fóti csend tövében,
madár rikkantott ránk
a lombok köntösében.
Nyikkant az ág
… az idő törte évét,
korhadt fájdalmában
még kigyúltak a körték.
Szomja ránca repedt
a tikkadt föld hátán,
hálót szőtt az égre
egy-egy felhőpáfrány.
Hasadt a szőlőszem
vérharmat hamvasan,
felcsendült a fohász
a harangdallamban.
Óbor piros lázzal
csordult a pohárba,
égette zománcát
az alkony a tájra.
Kálmán bácsi kertjében
Velem szemben Somló,
az emlék rám kiált:
ide várta Fáy
Vörösmarty Mihályt.

(Budapest, 1978.)
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PERNYÉVÉ ÉGETETT

A MOZARTEUMBAN

Napszőkített fények kazlaiban égek

Zsong és zenél a népes folyosó

perzselő mámorral járom a vidéket

árad az ének akár a folyó

reggel ébredéskor párásak a hegyek

fiatal hitek vágya ez a ház

szürke hályogukban forrnak a reggelek.

az ifjak lelke benne a parázs

A távoli utca szelíd kanyarjában

van köztük néger, japán és magyar

egy fakó Krisztus-kereszt előtt megálltam

a művész mindenütt egyet akar

fekete tábláján aranyba vert nevek

egy lombbá sűrűsödik az álom

őrzik a márványba vésett történelmet.

az enyhülő boltíves világon

Ezerkilencszáznegyvennégy: gyilkos álom

Békét mintáz a szív muzsikája

bombák rügyeztek a levegő-sétányon

bronzba lobban sors-kozmoszunk álma

ördög süvítéssel robbantak a tájba

dallam repeszti az utcák kövét

szívekbe tépődött szekercés szilánkja

tépi a sátán páncél köpenyét

éles és göcsörtös jajszavakba pergett

hidakat épít a csillagokba

pernyévé égetett száz emberi lelket.

s visszaköszön ránk hívón ragyogva

Fölöttem repülő húz a magasságba

kötél-hágcsók a zengő hangjegyek

nem cipel most terhet ezüst vakítása

kapaszkodjunk beléjük Emberek

pajkos fényes kedvvel köröz mint a madár

erős karokkal fogjuk idegét

szárnyai tövéből nem perdül a halál.

a magasba törés áramkörét

Tegnap a színházban Mozart lelke zengett

eggyé szelídül néger és japán

ellenetek dalolt háborús keresztek.

s Békébe lépünk Mozart ajtaján.

(Salzburg, 1973.)

(Salzburg, 1973.)

CSILLAGTEREMTŐ
A kavics-kemény Idő
erősebb a márványnál
Mozart csillagteremtő
zenéje a halálnál.
(Bécs, 1976.)
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MOZART SZÜLŐHÁZÁBAN

IBOLYÁT NYIT AZ ÉG

Mester, most körtéket fényez a nyár

Esik az eső süt a nap

barack illatoz a kert csendjében

a mókus makkot riogat

gőgjében dölyfös a salzburgi vár

vadkörte koppan köröttem

fölötte a múlt tékozló ében

gurul fanyar zöld körökben

az Ünnepi Játékok vihara

derűt lehel a hegytető

lelkedből pattan s Kozmoszba perzsel

virágkohó a völgyteknő

békére derít muzsikád hangja

a csorda-lassú fellegek

Benned épül minden érző ember.

körbe öntözik a hegyet

Jártam szülőházad emeletén

majd rázokognak a tóra

a lépcsők visszhangja Téged lehel

és surrannak mint a gólya

átzendültél a falak bronz meszén

szelek sarkantyúzzák őket

dermedve álltam az ajtód előtt

fényt fakasztva az időnek

szívembe csengtek bódult századok

robbantják kormos seregét

első hegedűd zengte az Időt

havas ibolyát nyit az ég

parázs húrjain álmod átragyog

tisztul a szirma s tűzbe csap

halk gyászban őrzik kezed áramát

a fellegekből ránk tört nap

a zsenge dalok pelyhes örömét

a tóra gyújtja sugarát

a melódiák hamvas bánatát

körtefák szívják aranyát

zengésében Te vagy az öröklét

gyerünk a partra itt a nyár

a hívó fények betörtek Hozzád

a vitorlánkon szellő jár

a forró neszek éji varázsa

siklunk dal-csendes délelőtt

liliom-sárgán derengett szobád

s örvényt gyűrűz az evezőnk.

s csonkig sistergett a gyertyák szála
gyehenna-tüzű itt minden reggel
Salzburg otthonod, hazád a Világ
boldogabb lehettél volna Mester
ha ezt megsejti hideg Konstanzád.
(Salzburg, 1973.)

(Salzburg-Mattsee, 1973.)
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SCHILLER ÉS A LÁNY

HAZÁM A TÁJ

A sima-homlokú égen

Mindent szeretek ami szép

tenger-csend nevet ránk kéken

és bölcs lelkét a csendnek

levél-rezgésű levegőt

álmodom a Holnap ízét

szikráznak fent a hegytetők.

s dalát az értelemnek

A szomszéd padon a leány

hangszerként zendül a hegyek

szerelme harmat-hajnalán

örök varázsa bennem

csókba álmodja életét

hazám a táj s odamegyek

évei csengő énekét.

hol barátként vár engem

Schiller verseit olvassa

a Mátra szelíd szerelme

sorsát lelkébe olvasztja

a Bükk komorló kékje

bódult harang szíve mélye

a fenyők illat-keresztje

költőket zár rejtekébe.

s kettőjük fény-zenéje

Költő és vers ketten eggyek

az Alföld akác-felhője

mint a dallal a hangjegyek

a rigók rikkanása

a lány könnyek között reszket

a puszták szikes bőre

Schiller vall neki szerelmet.

a Daru-zug juhásza

(Salzburg, 1973.)

távoli szülővárosom
dobogó közelsége
sorsát sorsommá vállalom
így vagyok csak egy véle.
(Salzburg, 1973.)

A Mirabell-kertben (Salzburg, 1973.)
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GOETHE ÉS SCHILLER

A SZÉP GRINZINGBEN

Goethe és Schiller egymásra néznek

A pince mélyén bizony jó volt,

nem rabolta el őket a végzet

kóstolgattuk a vörös óbort,

- a költészet kozmoszában élnek.

dallamok futó örömében
izzott az arcunk gyertyafényben.

A teret és időt átragyogják

Csillagreszketőn szólt a lelkünk,

a zendülő hitet egybe fogják

a századoknak énekeltünk,

- dalukkal sorsunkat körbefonják.

kis társaságunk volt a Béke,
az egyetértés nemzedéke,

Szeretve szenvedtek minden szépet

a szépre-vágyók hajnal-álma

szellemük őrzi a küzdő létet

a szárnyait lebbentő pálma.

- jövendők hajtanak nekik térdet.

Beethoven is megfordult itten,
oltotta szomját szép Grinzingben.

Goethe és Schiller a halott-élők

Őrzi a sétány lába nyomát

a jót a Földre betűkkel mérők

a táj varázsa költősorsát.

- előttünk az örök újralépők.

Zenével indult örök útra,
áldását adva Schubert úrra.

Bécs horizontjánál messzebb látnak
nagy álmukat adják a világnak
- s fölöttük századok muzsikálnak.
(Bécs, 1976.)

(Bécs-Grinzing, 1976.)
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EGYÜTT NŐTT
Húsukba belebarnultak
a századok
gombás leheletük szívom
és álmodok
muzsikát ébreszt az Idő
Haydn szerelmét
a sok elkorhadt tölgy sírja
az énekét

HULLÁM CSOBBAN
Szőke asszony fürdik a tengerben,
hullám csobban bőre aranyára,
hosszú haján kacér szellő lebben
fény örvénylik ölbe zárt karjára.
Messze-néző egyedüllét sorsa,
hűvös bánat riad a szemében
könnyeit az emlékében mossa,
szíve lapoz múltja jegyzetében.

lehet, hogy itt e fák alatt

(Görögország, 1977.)

ült a Mester
és dallamot szőtt a lepke

GÖRÖGHON

hangjegyekkel
mosolygott Benne a rét, az erdő
sarlós fénye
és a reggelekbe bele

Göröghon.
A legendás ókor beles az
ablakon.

nyúlt a lépte
árnyékát látta a füvön
messze nézve
együtt nőtt a zenéjével

Istenek,
hűs izmú márvány-csönd karjai
intenek.

fel az égbe.
(Fertőd, 1973.)

Istennők
tobzódó nászában lehullnak
a kendők.
Reszketek.
Cipelt e nép sorsával ácsolt
keresztet.
(Athén, 1977.)
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ÉVSZAKOK

A NAP

Télen didergünk

Patkó-tűzben születik a Nap.

Tavasszal lélegzünk

Naponta újjáteremti magát,

Nyáron lobogunk

ifjúsága a hajnal,

És Ősszel álmodunk.

férfikora a nappal

(Budapest, 1979.)

öregsége az alkony.
Színei lobbantó lángok,
sugara marokba szorítja a világot.
(Balatonszéplak, 1979.)

A Rádió balatonszéplaki üdülőjében (1979.)
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LEÁNYFALUI TÁJKÉP

LEÁNYFALUI KALEIDOSZKÓP

1.

1.

Körben égnek a virág-havas gyümölcsfák,

A szépség öröme zizeg köröttünk

lombjuk léggömbjében madarak dalolják

napfény legyezi ránk aranyát

a szárnyaló magasság hódító csendjét

kortyolgatunk a levegő italából

s a délutánra ráhullnak máglyás esték.

s szellő nyitja szárnyát a bőrünkön.

2.

Tobzódó nyár-szimfóniában élünk

A kertünk tetején állok némán,

harsogó őszibarackok, szemérmes mandulák

ölelni vágyón a Duna néz rám.

ringanak az ágak hintaján

Szelek terelte jókedvű habok

a forró meleg arany lehelete

a víz égboltján fürtös csillagok.

ég a hegyek karéján, a zengő bokrokon

3.

a távolság fénylő szőttes-csendjében.

Tavasz van. Április. Hívó élet.
A színek, a fény rendjében lépek

2.

a béke oszlopos templomába

Hamvas esővel érkezett

s fölzeng bennem a béke zsoltára.

a párkányunkon pittyegett

(Budapest, 1981.)

elhozta nekünk énekét
markunkba férő életét.

MADÁR

Csábítja őt a dinnyemag
húrosítja a szárnyakat

Csipetnyi kenyér

lombokba csavarja magát

a csőre

s zendülőn folytatja dalát.

a daloknak ő
az őre.

3.

Repülni vágyik

Láng-zászlókkal ég a tűz

a kedve

serceg a szalonna zsírja

s ráül fészkében

pirítósra gyullad forró gyöngye

a csendre.

a parázs hervadását sírja.

(Budapest, 1981.)

(Leányfalu, 1982.)
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HOSSZÚ-ÁLMÚ BÉKE
A lombok közül
fehér-derengőn
nyílik elénk a sétahajó
hullámcsigák rajzanak körötte
s fedélzetéről kacaj röppen
a mozdulatlan csend-harmóniába.
Piros tetejű házak gyúlnak
a fák zöld kemencéiben
s az alkonyatban parázsló nap
nagyot kortyol
a Duna rezzenetlen
bölcső-dallamából.
Ülünk a tetőn

A hegyek és dombok szügyén

s a messzeségben

a szőlőtőkék levél-bokrai között

vörös-süvegű falvak

tornyos fürtök gömbölyödnek

mártják homlokukat

s bőrük hamván érlelődik

a hosszú-álmú békébe

a dáridós szüret érkezése.

a hegyek hátán csillan

Még nyár dalol

a hidroglóbuszok gombája

dió penderedik a földre

s körbe lengi őket a táj

küldik éneküket a szentendrei harangok

suhanó nyugalma.

s az ősz cicomázza magát
a hátunk mögött.
(Leányfalu, 1982.)
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HÓHULLÁS

A TAVASZ NÁSZA

Súlyos a hó,

Állunk a hegytetőn aranylázban égve

fehérmárvány.

homlokunkra csordul a napkohó vére

Tömbje omló

vörösre gyantázzák testünket a fények

tűz-szivárvány.

munkává robban köröttünk a csendélet.

Szikla-kemény
fagy hull rája.

Cirpel a fűrész

Égő kemény

a metszőolló

a subája.

a virágtűzvész

Andalogva

illatot ontó,

lepke-könnyen

csokros ibolyák

száll a dombra

égszínű kéken

összetörten.

mosolyuk bontják

Csönd-csillagok

a csönd tükrében.

a hópelyhek
nyírfa-hosszan

Szirom-nyitó szép csillagok

énekelnek.

sorsotokban mi a titok?

(Budapest, 1983.)

A messzeség fénykohója,
álmaitok lobogója?
A tavasz násza
ránk hasad halkan
szépség-fohásza
perzselő dallam.
Nézd a hegytetőn felhőkristályok szállnak
vitorlás szárnyukkal suhintják a fákat
fehér orgonák csokrai nyílnak bennük
mindig utaznak a világ a tengerük.
(Budapest, 1983.)
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MAGASSÁG ZENÉL

A CSILLAGOK …

A pasztell-felhők lombjai közül

A csillagok pásztortüzei

véres-merengőn felbukkan a nap.

már égnek

Fénye mámorán hajnal szelídül

s az alkony szivárvány-boglyáiban

s dallá feszülnek a friss madarak.

megbújva madarak énekelnek.

Csend szövi szőttesét most köröttem,

Nagyot kortyolok a tarajos levegő

mókus lendül az ágak trónusán

est-hűvös patakjából

őz nyújtózik a bokor-fürtökben

s egy húrfeszes nyírfa rám köszön

s hajó hasít barázdát a Dunán.

a csend fehér álmú kórusából.

A kert végében szellő permetez,

(Budapest, 1983.)

cirógatja a hamvas mandulát.
Harsány diófánk életet növeszt,

RÁNK MOSOLYGÓ

s az ösvényen riadt nyúl ugrik át.
Fenyőink tornyán magasság zenél,

Apró, piros, fanyar alma

gyantát buggyant a gallyak sóhaja.

lánggal hull a kosaramba

Az égő színek nesze messze ér

vérző tükrébe a fények

s tűz-gerezdjét a bőrünkre szórja.

ránk mosolygó csendet vésett.

(Leányfalu, 1982.)

Illat-bokor minden alma
nézd mint lombosodik halma.

HALKAN

Ágak között egy kis résen
ujjaid melegét érzem.

Robban az őszibarack,
lobban a gyöngy-cseresznye,
ég a gyökértűz-tarack
mámor táncol szememre.
Halkan
fényre feszítem magam
s elcsitulok
a rám permetező dalban.
(Leányfalu, 1981.)

(Leányfalu, 1981.)
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AMERRE NÉZEK
Megérkezett a cinke
tartja a fa gerince.
Fürkész, villog, énekel
napraforgót érdemel.
Párkányunkon szemerkél,
tőlünk egy cseppet nem fél.
Koldus-éhes dallamát
lebbentik az almafák.
Cinke, rigó, vadgalamb,
fejünk fölött égi strand.
Röptük alatt csend hasad,
tollukon szellő szalad.
Vitorlázik a lepke,
mezők színe a kedve.
Villanydrót-hosszú a nesz
fecske-ének permetez.
Szemben a Duna partján
nyílik a hűvös páfrány.
Sirályok raja játszik,
a harang délre lázít.
Távol gólya-pár lépdel

A levegőfüst kéken

előttük semmi kétely.

bódul el e vidéken.

Tavak vizébe mártva

Amerre mostan nézek

frissen repül a szárnya.

víz-hideg fények égnek.
(Leányfalu, 1981.)
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NAPRA NYÍLÓ ARCCAL . . .
A fény öblében

érésnek indult a gyöngy-füzérű

szellők parádéznak,

eper,

rezgő táncukra

bárkájában gömbölyödik a borsó,

kontyot köt a nap …

hetykén kínálja magát

végig hasalunk a betonon

a nyurga-dárdájú zöldhagyma

s gerincünkön

s jó termést ígér

sugár virágzik,

az indáival kapaszkodó

fölöttünk és köröttünk

zöldbab.

szimfóniák koccannak

A gesztenyék és jegenyék

a levelekhez,

énekében,

a láthatatlan madarak

a fenyők és ciprusok

hallható éneke

suhogásában

gyógyítja áriáival

a virágillatok szellőzködésében

csendbe tapadt lelkünk

napra nyíló arccal pihenünk

sóvárgó áhítatát,

a nyugalom,

dal-tisztán pörköl

az emberi béke

május égi kohója

tavaszváró kikötőjében.
(Hévíz, 1982.)
KÉK MÁMOR

Dallam-virágot bont a mandula,
a rügyeken madár-ének lobog.
Minden ág egy-egy zengő furulya,
a gyümölcsfák húrozzák a lombot.
Szende kék mámor minden ibolya,
a jácint homlokán szellő motoz.
Megszegett kenyér a nap mosolya
s a felhők gyolcsa eső-harmatos.
(Budapest, 1983.)
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ÉNEKEL A BÉKE
Zápor után kisütött a Nap.
Ráült a csend a fák nyugalmára
dalba kezdett a madarak idegrendszere
szellő nyújtja vásznát a Dunán.
Merengek a kertben.
Érett cseresznyék hullnak köröttem
a fenyőkön tobozok aranylanak felém,
föld-, fű- és virágillat roskad rám.
Bódulok a szép-gyötrelmű tavaszban
sorsomba építve az érkező nyár szerelmét.
Énekel a Béke.
Benne vibrál az életemben
melengetem a karjaim kagylójában
együtt feszül dolgos izmaimmal
és megállítja a repülőgépek propellerjét.
Légy védelmünk. És mi emberjósággal
fogadunk testvérünkké
és emberakaratú erőnkkel láncolunk
lélegzetünk atomjaihoz.
Annyit csépeltük már szentséged kalászát
hogy értelmed frázisokká satnyult.
Törj ki a monoton idézetek gyűrűjéből
és lényeged tartalmát újjáteremtve
új üstökösként gyúlj ki az Emberiség égboltján.
Pihenek a kertben
és lelkemben hitből fogamzott valósággá az
éneklő Béke.
(Leányfalu, 1981.)
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SUGÁRZÓ CSEND

TAVASZVÁRÁS

A lombokat

Csend volt,

s a dombokat

virágcipőkben száll az alkony

bevonja még

kék tavában a mennybolt

a napsugár.

megpihen egy göndör felhőparton.

A friss Dunán

Robbanó szépséggel

kócos sután

támad a surrogó este

ének sarjad

szárnyán csillagfüzérrel

s hajó dudál.

tér nyugovóra a fecske.

Sugárzó csend,

Hold-szeplős arany

teremtő rend

az éji fények álma,

öröme zeng

a lomb is mozdulatlan

az ég taván.

vállamra rezdül az árnya.

Szellők bögyén

Cinkék énekével

méh döngicsél

a táltos hajnal serken

s musttá buggyan

vér-szedres szemével

a muskotály.

a Nap tüzet gyújt a berken.

(Budapest, 1982.)
Konduló messzeség
a reggel fohásza.
A harangok szerelmét
a sorsunk vigyázza.
(Budapest, 1983.)
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LEÁNYFALU
Fény, madarak, levegő,
gyümölcs hazája, Leányfalu!
Ének, dal, víz, forrás,
fák, erdő zuhogó csendje, Leányfalu.
Őz, vaddisznó, fácán,
fényre feszített nyugalom, Leányfalu!
Habfodrozó szépsége a Dunának
művészek és művészet harangszava, Leányfalu.
Maradj örökre buja gyönyörűség
romantikája az évszakok nászának
két karú öröme a pőre szerelemnek
hajókürtje az ifjúság mosolyának
temploma a szabadság tiszteletének
lendülete a munka boldog születésének.
Legyen áldott a neved Leányfalu.
Ámen.
(Leányfalu, 1982.)

Az utolsó nyár a kertünkben (Leányfalu, 1982.)
Mi már a föld felé ereszkedünk, a fenyők pedig az ég felé nyújtóznak
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AZ ÉN HAZÁM …
Az én hazám

Az én hazám

a történelem,

gyötrődve lépő értelem,

csak érte élek s ellene nem vétkezem!

én benne sajgok s ő énbennem.

Az én hazám

Az én hazám

jövendők csillaga,

többes szám első személy,

sorsában vagyok egy betűnyi szikra.

a holnapteremtő értő szenvedély.

Az én hazám

Az én hazám

lélek és Emberség,

a harangok szava,

vállalom e két jó testvéri keresztjét.

énekének a nép a parazsa.

Az én hazám

Az én hazám

rend és akarat,

a költészet maga,

csak velük együtt érzem jól magamat.

a forradalmak markoló igaza.
(Budapest, 1980.)

Az újságíró riportúton (Hajdú-Bihar megyében, 1962.)
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ALSZIK, ÁLMODIK A KEDVES …

ESTI VÁRAKOZÁS

Most már az én vállamon,

Itt vagy, végre itt vagy

karjaim kagylójában

nem hiába várlak.

Álmodik

Érkezésed nyugtom,

a kedves

pedig még nem látlak.

és arcán

Arról álmodozom,

a csók-piros jóság

formálok egy képet:

békéje lebben,

vajon milyen kedvet

feslő virág

kopog pergő lépted?

álmodó tekintete

(Debrecen, 1970.)

most nem ringat
örömkönnyeket.

CSÓKOKAT DOBÁL

Karom hídján
álmodik a kedves

Éva elment a boltba lisztért,

s gondolatom

s az ablak előtt még megállt,

körülröpdösi

az üvegen át láttam szemét,

álmát,

és benne lelke mosolyát,

mint a téli Tiszát

fehér kezéből tölcsért formált

a sirályok

az ablakon át belesett,

ezüst szárnyalása.

ujja hegyére írta csókját,

(Hajdúszoboszló, 1962.)

a szíve üzente, hogy: szeret.
(Hajdúszoboszló, 1962.)

EBÉDFŐZÉS KÖZBEN …
A csönd kinyílik, hallgatom,

Krumplit hámoz és közben rám gondol,

sorjáznak bennem friss verssorok.

a szobából lesem drága kedvét,

A feleségem szerelmes levél

a gáz lila sárkányként táncol,

arcán a szépség csillaga ragyog.

és félek: meg ne égesse a kezét …
(Hajdúszoboszló, 1962.)
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FELESÉGEM
Szebb vagy a hajnaloknál,
és megnyugtatóbb vagy nekem, mint a csönd,
ibolyaillat lengi be arcod havát
az erdők ébredő tavaszában s fönt,
túl a fák zizzenő levélemeletein,
ahol már csak a széles mosolyú magasság
tengerében fürdik a csodálkozó tekintet, ott
keresem nekem daloló hangod égi mását,
mert Te kedvesem hozzám simuló igézeteddel
betöltöd e századdal együtt érző életem,
és boldog éveim folyója zengő hullámveréssel
szikrázik szerelmed mélyvizű medrében – kedvesem.
(Debrecen, 1973)
PATAK VIZÉBE MÁRTALAK …

CSILLAG-CSEND ALATT

Megfürdetlek a patakban

Kottát olvas a feleségem,

harsánydalú hűvös habban

Ő a haragom, Mindenségem,

rád terítem tekintetem

a józanító dölyfös álmom,

úgy vigyázlak szép kedvesem

lelkemben robbanó világom,

ezüst kígyó a kis patak

a sorsomban kavargó ének,

cipel hátán hullámokat

a karjaimban nyíló Élet,

valamennyi ringó bölcső

szemében lobognak a tavak

dajkájuk a messze zengő

a csillag-csend mezői alatt.

mohás sziklák zúgó dala
benne érik arcod hamva
fürödj kedves a patakban
szivárványszínt játszó habban
rád terítem tekintetem
úgy vigyázlak szerelmesen.
(Mátraháza, 1963)

(Debrecen, 1973.)
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OLYAN VAGY …

FÉNY …

Sokszor olyan vagy mint a gyermek

Szerelmesek egymásra talált kacagása

utánad lebbenő szoknyád

a fény,

fodrát nézed kacagó örömmel

a tegnapi titkok győzelmi lázadása

és termeted karcsú árnyékát

a fény,

szeretnéd megfogni

a fellegek sűrű haragjában születő eső

a napsugaras fal aranyán,

a fény,

de elszáll, elröpül

az akarat tettekké szépülése

tenyered elől

a fény,

mint a rétek vitorlása

a gondolat dübörgő fohászának találkozása

a pillangó.

a fény,

Szeretlek ezért a nekem

az emberség szívekben találkozása

adatott gyermekségedért

s fény,

mert őszinteség ez Nálad

a szó világot átfogó ereje

és természetes,

a fény,

akár a Bükk völgyeiben

a terv bérházakká erősödése

nyíló margaréták.

a fény

Hitvesem vagy

izmaink dagadó feszülése

és huszonhat éved

a fény,

megtanított arra, hogyan kell

a világűr vallomását kutató hős

és lehet megnevettetni

a fény.

a messze-merengőt …

(Debrecen, 1963.)

(Debrecen, 1963.)

LELKÜKBE ÖLELIK
Tajtékoznak és habzanak a fák

Szabad örömű sétáló párok

gallyaikon lombbá lobban a virág

lelkükbe ölelik a világot

a sziklák patkóin égő fények

a szelíd örvényű Duna felett

arcunkra verik a messzeséget.

a hidakra szédülnek a szelek.
(Budapest, 1974.)
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FÖNN A HEGYEKEN
Fönn a hegyeken

Fönn a hegyeken

patakzó szerelem

a szobrom vagy nekem

hűsítő csokra

verejték-hideg

hasít az arcomba.

ősz-vihar integet.

Fönn a hegyeken

Fönn a hegyeken

szél barnul kezemen

a gondom vagy nekem

derengő fények

neszező dallam

csillagai égnek.

ránk dől a völgykatlan.

Fönn a hegyeken

Fönn a hegyeken

nyílik a tenyerem

zizzenő szerelem

erezett tükrén

kelyhében égek

a sorsom költemény.

rám hűséged réved.
Fönn a hegyeken
a fényes vizeken
habzik gyöngy-mámor
s ránk suhan a távol.

HÁZSOROK

(Galyatető, 1972.)

PERLEKEDEM

Beleng a tavasz az ablakon

Perlekedem önmagammal

szél pendül borostás arcomon

versben fogant dalaimmal

szép szelíd szerelmet álmodok

a téli fák árnyékával

s veletek öregszem házsorok.

a fénykelyhek játékával

(Téglás, 1973.)

perlekedem sorsom véled
hozzám kötöttek az évek
múltunk lassan csillag-távol
jövőnk izzó kozmosz-mámor.
(Budapest, 1978)
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HÁRFÁS NAGYERDŐ …

TISZTA-CSENDŰ

Tavaszba bódult a természet,

Felhők ringanak a tó tükrén

dal és ének most a csend

bőrünkön barnán ég a fény

a csókok várják az igéket

a cikázó szitakötők

emlékem kórusa zeng

repülve mérik az időt

húsz éves daccal itt bolyongtam

a nád zöld-sűrű dallamát

álmok zuhogtak belém

szellők gyöngy-tánca fonja át

tüzes forrásként ideforrtam

fecskék rakéta-örömét

Debrecen már az enyém

elrabolja a messzeség

vállamon égett ölelésed

balladás-komoly gólya pár

csillag-tiszta szerelem

csőre pirosán tűz a nyár

hallom amint harmatos léptek

a csókák fekete-kéken

neszeztek az éjeken

szikráznak a hamvas égen

hárfás Nagyerdő, jóság-mámor

tiszta-csendű most az álmom

merengek a padokon

szép boldogság a világom.

iszom levegőd friss borából

(Hajdúszoboszló, 1974.)

s Tóth Árpádot faggatom …
(Debrecen, 1974.)
BŐRÜNK PIROS HAMVÁN

HÚROZZA MÁR
Fészkében ül a szél
fölkelő csend mesél

Mint a lélek oly felhőtlen az ég,

nyújtózkodnak a fák

gyantázza a menny arany tenyerét

a tölgyek agancsát

borítja a Nap forró kosarát

húrozza már a Nap

s hullnak vállunkra tüzes fényboglyák

a fény beleharap

bőrünk piros hamván május dalol

fenyők süvegébe

csöpp szellő zizeg a bokrok alól

völgyek köntösébe

a fenyőkön elül tollát rázza

hegyek mellkasába

a pörkölő neszben csend az álma

színek haragjába

a túloldalon egy szép lány nevet

s beleég a tájba

homloka lombján hordja az eget.

rakétás csatája.

(Debrecen, 1974.)

(Galyatető, 1974.)
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EGYMÁSÉRT TENNI

REPÜLNEK LÁTOD . . .

Barátaim!

Repülnek látod a madarak

E csendes vallomásban

szárnyukról peregnek a havak

pezseg a sorsunk, s minden villanásban

tavaszba zendülő reggelek

erőnk izzik, perzsel a történelem

messzire sodorják a telet

bölcsesség pihéz az elmúlt éveken

a kába-örömű vadgalamb

szívünkben férfi-emlék lángol

a szédülő fényben búgó lant

érinthető lett a messze távol

a csókák gyémánt-tűz dalában

álmainkban jövendőnk zizeg

izzik az égbolt mint az áram

törvénnyé szépítettük a hitet

magasba szikráz földi sorsunk

a bizakodás életünk forrása

a csillagokkal együtt porzunk

boldog öröm csillag-ragyogása

álmunk már a Kozmoszban ébred

vállunk hegyén hordjuk az eget

ott keringünk mint új kísértet

társaink lesznek a csillagrendszerek

a titkok ablakát kinyitjuk

s űrhajónk ha kiköt majd az égen

és nekünk szelídül a Tejút.

széjjelnézünk a világmindenségben

(Debrecen, 1974.)

megtanultunk repülni a Sorssal
leszámolni minden ódon gonddal
egymásért tenni jót és emberit
az egy-zengéshez ez az út segít
emlékeinkben az ifjúság zenél
szunnyad a csend és a szívünk mesél.
(Debrecen, 1974.)

Nyaralás Bulgáriában (1965)
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SORSOMAT ÉREZD

MÍLY JÓ ÉREZNI

Mély-lángú csokor a délután

Fürtökben kél a virradat,

szellőfürtök pengenek a fán

dal serked indái alatt,

várom a neszből törő lépted

a fénykalászok aranyát

a karjaimba beletéplek

felöltik a zöld fügefák

őrlő malom az egyedüllét

a csonttá dermedt köveken

cintányér-fényes a tükör ég

a csendet hosszan ölelem

emlékek kócos raja ébred

a homlokomra nesz pihéz

örvénye sodor, rabol Téged

mily jó érezni azt, hogy élsz!

beléd markolok, nem engedlek

álmodni boldog örömet

sorsomat érezd kötelednek

leszünk még mi is öregek

rám köszönt múló ifjúságom

a hajnalokból alkonyat

tengerszemébe belezárom

lombtalan, kopár vonulat

az idő tiszta akaratát

emlékeinkre őrködők

csókjaink nem múló haragját

ifjaknak égő bölcs Idők

emlékezem s most fáj az élet
a csillagokig idéznélek

Fürtökben kél a virradat

örökké verő szívet adnék

az ölelésünk itt marad

csak velem égjél mint a tajték

karjaink izmos melege

lángolj virradat-bíbor daccal

belefeszül a tengerbe

negyvenkét évem így marasztal

ringató hullámtánc sodor

szőke sugarak fénye hull rám

s egyszer kikötünk valahol.

a csend köröttem messze hullám
ott tűnődöm a mosolyodban
s hajamra őszi levél surran.
(Debrecen, 1971.)

(Zagori, 1974.)
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CSAK MENJ

FÁJÓ ÁLOM

Állj meg egy szóra …

Elmentél haraggal,

ne rohanj tovább

lázban égő daccal,

időzz egy keveset közelemben,

szomorú szemekkel,

ne sajnáld tőlem a perceket,

sajgó rezdülettel

az órák gyorsan telnek –

bánatomban hagytál,

napokká szépülnek,

röpültél, szaladtál

velünk együtt öregszik az idő …

ki a hóhullásba
karom féltő ága

Állj meg egy szóra …

nyúlt utánad halkan

maradj még velem

síró, fájó dallam

hozzám nőttél, mint az emeletek

volt a vágyam Érted

az életünkhöz,

vártam visszatérted

vedd le a fejkendőd,

rejtettek a házak

bontsd ki a kabátod –

rohantam utánad

fáj a váró egyedüllét.

fehérhajú ködben
kíntól meggyötörten

Állj meg egy szóra …

kutatva, keresve

ugye jössz nemsokára?

utánad repesve

Ha menni akarsz, ne nézz vissza

jeges tócsákon át

a sarokról, csak menj

lesve lábad nyomát

magadba zártan, ne vigasztalj,

a zúzmarás gallyak

csak menj, ha visznek lábaid,

az arcomba martak

csak rohanj,

ringó árnyak csöndje

de mindig vissza hozzám,

hajolt a rögökre.

mert szeretlek –

Felébredek reggel

csókjainkkal együtt öregszik az idő …

agyam kábult vegyszer

(Debrecen, 1963.)

karom feléd tárom
megviselt az álom.
(Debrecen, 1963.)
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TE VAGY BENNEM …

ÖLELJÜK EGYMÁST

Esőt fodroz rám a nyár,

Magányomban te vagy az élet,

fellegekben ragyogjál.

fájdalmamban hozzád beszélek.

Égjél csillagok között,

Rekkenő vággyal lesem lépted,

fényed belém költözött.

hajnalcsillag az érkezésed.

Pirosodj a szelekben,

Napfény-derengő reggeleken

szépülj varjas telekben.

kószálunk puttonyos hegyeken.

Te vagy bennem minden szép,

Öleljük egymást úgy mint régen

Égbolt, tenger, hegyvidék.

japánakácok gyűrűjében.

(Budapest, ORFI, 1978)

(Budapest, ORFI. 1978)

Mi ketten – tavasszal és ősszel
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LELKEM ŐRZI AZ IDŐT - Születésnapi óda 41 éves feleségemnek
Amire hazaérsz,
talán elkészül a vers is …
dajkálom magzatát huszonkét éve,
akkor még fiatal nyár dalolt bennem,
hajnalok pirkadtak lépteim zenéjére.
Kavargott, forgott velem a vemhes Idő,
karjaimban feszült az ölelés,
ajkam néma volt, akár a gémeskutak mélye
mosoly pihézett a szememben.
Karjaimban tartottam a világot,
vállaimon hordtam az eget,
homlokomra gyújtottam a Napot,
szemembe égettem a csillagokat
s éjszakai sétámkor a Holddal takaróztam.
Rétek és mezők illata feleselt velem,
gólyák köröztek a Föld és az Ég között,
a búzák kalászba gömbölyödtek,
az ér nádasában szellőző szelek húztak,
a roggyant pajták esőtől védtek,
óriás körtét loptam a szomszéd kertben
Neked,
ha látták is, behunyták a szemüket,
mint szalonnasütés után a parázs.
Rám-penderültek a boldog napok órái,
harsanó kedvű foglya voltam az örömnek,
roppant erejű akarat indázott bennem,
amikor érezve-láttam a szerelem nyílását szemedben.
Két évtized s mellette még két ballagó esztendő,
lelkem őrzi az Időt,
benne az együvé tartozást,
a felkonduló harangok énekét …
A Sorsomban hordom Veled a világot.

(Budapest, 1978. október 31.)
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MEGKÖVETLEK
Szavaid liliom zenéjében
örömforrás a lélek éneke,
megkövetlek tiszta szóval szépen

HADD LOBOGJAK
Ne moccanj, maradj így velem hadd lobogjak benned,
legyél a végrendeletem.

felnézek Rád akár az évekre
sorsunk csillaga aranylik benned
mosolyodban gondos fények égnek
életednek áramában reszket

Havak ropogó tüzébe
vésem vallomásom,
Te vagy a sorsom füzére

a csendes harcú igaz ígéret.
(Debrecen, 1974)

… várj az állomáson.
(Budapest, 1978.)

MÉG MIELŐTT . . .

KERGETŐZÉS . . .

Gondjaimból még mielőtt hazatérek

Eltakar a lombok ága

az utca mámorában kereslek Téged

úgy repülsz mint a pacsirta

hátha elém villansz sürgető mosollyal

hangod forrás, fénye csillag

Te vagy a szívemben a friss napos oldal

betakar a virágillat

Érted vágyó dallam minden rezzenésem

állj meg, állj meg, ne rohanj már

tisztább vagy kedves, mint harmat a levélen.

karom fészek Te kis madár

(Debrecen, 1964.)

repülj bele melegébe
ölelésem örvényébe
pihend ki a fáradalmad,
kettőnket a dal takargat …
(Debrecen, 1964.)
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EGYMÁS MELLETT VAGYUNK

JÖVŐBE PORZÓ

Egymás mellett vagyunk

Morzsolgatom

nem csak a suhogó párnák közt,

gyermekkorom,

a délig-nyitók lugasában,

volt benne szép, dac

a naplementek rőt suhogásában,

és korom,

a hajnalok feszülő születésében,
a reggeli harangok fohászában,

nyugalmas jó,

a mindennapok alkotó örömében,

vércsíkos hó,

sorsunk gond-robajos csarnokában,

lelkemre ömlő

küzdelmes békénk boltívei alatt,

tárogató,

a nyurga emeletek kilátóin,
a gyárak csillagos tudatában,

mélyálmú fészek,

a vemhes földek forró dagályában,

bús törzsű részeg,

hanem emberi rendünk

láng-gerincű

valóság-szép magasában,

szalonnasütések,

álmaink és tetteink
hű barátkozásában,

derű és kétség,

röppenő porszemként a világban,

szomjas felelősség,

a Föld és a Kozmosz kézfogásában,

jövőbe porzó

jövendő századok

szelíd őszinteség,

galaktikán túli üzenetében.
(Budapest, 1978.)

becsület-fehéren,
akarat-keményen
évtizedekkel áldott
lélegző reményem.
(Budapest, ORFI, 1978.)
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ITTHON VAGYOK

. . . A HOLNAP ÁRAMÁBAN

Kivették a kegyetlen porckorongot,

Az estből

újhodnak már meggyötört idegeim,

egy darabot

satnyuló izmaim is észhez térnek,

kiharapott

hiszem, hogy frissen születve berontok

a komondor …

váró kapudon szorgalmas élet.
Itthon vagyok a hunyt szemű csendben,

fény-könnyeket

könyveim lázában pirul tekintetem.

sziporkáztak

Örömtől roskadt ág férfi-sorsom,

a dús házak

akarat leszek a szívós rendben,

s csenddé nőtt a kolostor …

az életnek munkával tartozom.
Állok a neszben. Lélegzik a hulló alkony.

Csillagok gyóntak

Pára virágzik körben köröttem,

a kozmosz neszében

füstje lobban hömpölygő nyugalmának.

a vibráló ében

Harmattól könnyes a balkon.

zizegő dalában …

Nekidőlve az estnek várlak.
(Budapest, 1978.)

Elpilledt a zaj
ránk tört az álom

JELLEMZÉS VERSBEN

a világot magamba zárom
s égek a holnap áramában …

Nézz a szemembe
és megtudom, hogy ellenségem

Macska-szerelem

vagy-e, vagy barátom.

sír a bozót alján
felriadok s halvány

Fogj velem kezet

kék-hajnal reped …

gerinc nélküli gyávaságod
elárultatásom.

Bódult kókadtan
szendergek tovább

Hüllő-nyálka csend
emberi voltod
halk hóhérságod
rút lelkedbe hordod.
(Budapest, 1982.)

felzúgó szellő-orgonák
nap-miséjére rettenek …
(Budapest, 1980.)
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KALÁSZOS MEZŐKRŐL

KÉT ÉVTIZED KÖTELÉKE

Még alszik a feleségem.

Az ég alatt s a föld között

Álmában hajnal-kedvű madarak

a sorsunk összeköltözött.

énekelnek.

Hátra nézünk mosolyogva

Húsz évvel ezelőtti valóját idézem,

ránk borong a tölgyek odva.

szép-akaratú nyár teremtését.

Húsz éve – suhogva égtek

Csillagként gyúlt sorsomba

lombjuk közt pattant az ének.

és azóta ragyogja életem partvidékét.

Azóta fonnyadt öregség

Álmodó csend-nyugalmában

roppantja a fák gerincét.

festem magamnak modelljét.

Csokrokban ülő hóvirág

Teste megőrizte lányos sugárzását

szemérmes csendjét szórta ránk.

karcsú szellők nyújtóznak bőrén

A varjak léghajó-hadát

s a fény szeplő-gyöngyöket perget

röpítő szelek sodorták.

arcára.

Akkor csak előre néztünk

Lelke kalászos mezőkről
költözött belém,

most pedig emlékeinkben érzünk,
minden elmúlt, megtett évet

arról a tájról, ahol marhahajcsár

sorsébresztő messzeséget.

őseink Bocskai vitézeivé szelídültek.

Emlékeink igazában

Már ébred a kedves.

történelmet őrző áram

Tekintetén holnap-beszédes

gyújtja bennünk a világot

mosoly nyílik

jövőnkbe vibráló lángot.

s amint nézem

Két évtized köteléke

emlékködökből felsejlik ifjúságunk.

szerelmünkben élő béke.

(Hévíz, 1982.)

(Budapest, 1981.)
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SIRÁLYOK

KEZEM AZ ÜTŐEREDEN

Megérkeztek a vendégek

Kezem az ütőereden.

dunaparti szálló fények

Így hallgatom szíved beszédét.

pihennek a reggelekben

Sorsomba lüktet életfohászod

szárnyuk ölelése rebben.

a mély-csöndű igéket nekem számlálod

Fehérlombú hideg reggel

hogy csillapítsd vergődéseim kóbor éhét.

keringőznek a szelekkel.
A tenger habzású égen

Mozdulataidban élem

virággá nyílnak kevélyen.

napjaim fojtott-tűz nyugalmát.

Köröznek fölöttünk hosszan

Gejzírként török fel Benned

torkukban énekük moccan.

terítsd rám gyóntató szerelmed.

Síró örömüket küldik

(Budapest, 1981.)

dallamuk eljut a földig.
Háztetők gerincén állnak
mint egymást vigyázó század.
Csőrükre tűzik a Napot
ők maradnak, én ballagok.
A búcsú nekem nagyon fáj
mit üzensz nekem szép sirály?
(Budapest, 1983.)
SZERETNÉK SZÉPEN . . . – Férfi vers
Ötvenen felül

Nem voltam s nem vagyok búimádó

az Ember készül,

de érző sorsom sok-mindent látó.

hogy a halálra

Éppen ezért, ha kopognak értem

csikósként felül.

a búcsúzáskor nem roggyan térdem.

Nem mintha annyira vágyna

Szeretnék szépen, suhanni halkan,

a földi-mély agyagos ágyba.

a címzett én leszek, hogy meghaltam.

De romlik a szív, az idegtornya

(Budapest, 1982.)

hullatja falát a fáradt porba.
*****
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Az újságszerkesztő

A betegágyban is az írás éltette …
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CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY
(1773. november 17. Debrecen – 1805. január 28. ugyanott)

Friedrich John grafikája

Izsó Miklós szobra

„… a világ elébe én vezessem …”
Ez év november 17-én ünnepeljük Csokonai Vitéz Mihály születésének kétszázadik
évfordulóját. Ez a dátum különös melegséggel kötődik Debrecenhez, hiszen ebben a városban
ringatták bölcsőjét a nagy magyar poétának. Mi, akik itt élünk Debrecenben, Csokonai
szülővárosában, ránk szakadó emlékezéssel bandukolunk azokon az utcákon, ahol a költő
gyakorta megfordult, sétálgatott, vagy éppen a Kollégiumba sietett. Ma is lázas izgalommal
kutatunk a város levéltáraiban, titokban azzal a forró reménnyel, hátha kezünkbe akad egy
ismeretlen Csokonai-levél, vers, vagy ittlétével kapcsolatos, eddig még nem publikált anyag.
Csokonai költészete, általában irodalmi munkássága most is élénken foglalkoztatja a kutatókat
és irodalomtörténészeket egyaránt. Szelleme itt él, lobog az ősi város falai között, a ma élő
nemzedékek lelkében, társadalmunknak abban a nagy hullámverésében, amelyben örök fény
Csokonai költészete.
Sokat és sokszor olvastam róla. Keserű fájdalom szorította a szívemet, amikor
tüdőbajára terelődött a szó. Korai halálával együtt sajnálom fiatalságát és rendkívüli
tehetségét. A halál nem homályosíthatja el az emberi nagyságot, a művészet századokba
sugárzó erejét, az alkotások eszmeiségének igaz forradalmiságát, a költészet csillagrendszereket éneklő zenéjét.
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Nem véletlen, hogy Ady Endre is nagy tisztelője volt a debreceni poétának. Csokonai emléke,
a meg nem értő és ellenséges korral szembeszegülő, harcos magatartása volt egyik indítója a
fiatal Adynak. Csokonaié, akit Ady így nevezett: „mindnyájunknak atyánknál atyábbja”.
Vitéz neve többször is fel-felbukkan Ady verseiben:
„Csokonai szomorú sarjának” nevezi magát, aki Csokonait idézi, „s aki ismét Vitéz, Vitéz”.
„Lesz még az a kor – kérdi Csokonai -, melyben felettem is egy hív magyarnak lantja zokogni
fog? ...” És Ady 1910-ben így felel:
Ím, itt a kor már, melyben fölötte is
„Egy hív magyarnak lantja” kacag, zokog,
Itt a tapsos, föltámasztó nap,
Vitéz sírján ébredt vidám okok
Röpítenek ki bennünket a Télből.
***
Csokonai Vitéz Mihály 1773. november 17-én született Debrecenben. A magyar
felvilágosodás legnagyobb lírikusa, legsokoldalúbb költői egyénisége. Mint a debreceni
Kollégium diákja, iskolai téma feladatok kidolgozásával kezdte a versírást. Kovács József, a
költészet tanára felfigyelt a kisdiák tehetségére, s érdeklődését a klasszikus latin költészet
módszereire és a választékos rímelésre irányította. Kovács József így emlékszik vissza ötödik
osztályos tanítványára:
„Nemes Csokonai Vitéz Mihály 1785-ben poézistanulásra kezem alá jött (márc. 17-én)
százhuszonötöd magával, akik között ötödik volt. Nekem volt hát legelső szerencsém az ő
poézisra született nagy elméjét formálnom, és kitakarnom azt a benne lappangó tüzet, mely
idővel oly gyönyörű illuminációkat mutogatott a tudós magyar szemeknek. A legelső
verseiből mindjárt vettem észre azt a különös zsenit, melyet aztán egész esztendeig mind
inkább-inkább becsültem, és mindenkinek dicsértem. Az ő versei mindenkor könnyen folyók
és inkább természetiek, mint mesterségesek voltak … Egyszóval ő dísze volt az én
klasszisomnak és gyönyörűsége minden tanulótársainak.”
Egyik professzora, a későbbi hajdúszoboszlói prédikátor, Ormós András így írt róla:
„Csokonai Vitéz Mihály uram előttem ismeretes volt 1786-tól fogva 1792-ig, mint
professzornak a Kollégiumban vigyázásom alatt lévén. Könnyű volt észrevenni benne a
természetnek nagy ajándékát, a találós elme nemcsak a versek írásában, hanem a
folyóbeszédben is kitündökölt belőle. A múzsák lépes mézet raktak az ő ajakira, mellyel mind
a magával egyidejű, mind a nagyobb aetású tanulótársai felett dicsekedhetett. Különösen is
reáadta magát az olvasásra, és ez szerzett benne néminemű maga másoktól való megvonását.
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De az ő jelenléte, beszéde, a dolgoknak előadása merő gyönyörűségére volt az ő barátainak,
úgyhogy ez a cimbalom mulatságra, örömre indított mindeneket, ez is egy csalhatatlan jele
lévén annak, hogy őnéki mély, de tiszta gondolkodási voltak, melyeket szerzett az értelmes,
okos, jól megrágott, főzött olvasások s gondolkodások útján.”
Csokonai 1788-ban fejezte be a hatodik osztályt és akadémista lett. Tógát és kalpagot
viselhetett, s most már arra is gondolhatott, hogy majd préceptor lesz, s majdan tanár, pap
vagy rektor. Az akadémistának már jogai is voltak, a latinistákhoz képest sokkalta szabadabb
volt élete. Csokonait, mint az akadémista diákok egyik legtehetségesebbjét, préceptornak
nevezték ki. Örömét csak növelte, hogy poétikára oktathatta latinistáit. Tanítványai egyenesen
rajongtak érte. Egykori feljegyzések szerint diákjai valósággal itták szavait. Gyönyörűen írt és
gyönyörűen beszélt. Afféle fiatal tanítóként azonban néha többet is megengedett diákjainak,
mint amennyit a kollégium törvényei. Időközönként iszogattak és pipáztak is. Ezek a
rendellenességek azonban aligha haladták meg a szokásos diák csínytevéseket. Ezt többször is
szemére vetették az ifjú préceptornak. A tanári kar és a cétus egyre erősbödő ellenszenvének
mégsem ez volt az igazi oka.
Csokonai ebben az időben már neves költő volt, s lényegében meg is fogalmazta a
magyar felvilágosodás költői programját. Ismerte a francia felvilágosult írókat, főképpen
Rousseau-t, akinek nemcsak természetimádatát fogadta el, hanem forradalmi gondolatait is.
Vissza a természethez, mert ebben a világban ott találja meg az ember az élet igazi értelmét
– hirdette Rousseau nyomán Csokonai, s hogy a tartalomhoz megfelelő keretet is teremtsen,
poétikai óráit nemegyszer a Nagyerdőben tartotta. Nem a borozgatás és a pipázás volt a
legnagyobb „bűne”, hanem az, hogy a poétikai órákon a verselemzések mellett ugyanúgy
politizált, mint ahogy verseiben.
Hogy diák létére ily módon gondolkodjon és írjon, nem kisebb embertől kapott
biztatást, mint Kazinczy Ferenctől, a korabeli magyar irodalom vezérétől. Földi János
íróbarátja beszélte rá egy alkalommal, hogy küldjön néhány verset Kazinczynak bírálatra.
A válasz nem sokáig váratott magára. A Regmecről érkezett levélből ezt olvashatta: „Az Úr
versei igen kedvesen folynak, s az ideák is nemesek és nem földszintcsúszók. Ez pedig maga
is poézist teszen, ha a szavak prózában íródnak is. Kérem, közöljön többeket is velem az Úr,
és engedje meg, hogy a világ elébe én vezessem az Urat. Helikoni Virágaimban szándékozom
ezt tenni.” Költő nagyobb dicséretet nem kaphatott, s mindössze 19 éves volt.
Néhány reakciós tanára 1795-ben újra nekifeszült, hogy egyszer s mindenkorra
eltávolítsák a kollégiumból. Tervük sikerült, a költőt kicsapták. Diáktársaitól, akiknek már
nem volt szabad a költővel találkozni, magyar nyelvű beszédben búcsúzott:
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„A ti mostani fáradozástokat boldogítsa a jól tevő istenség, adjon tinéktek nagy lelket, hogy
magatoknak nagyobb tökéletességtekre, édes hazánknak s boldogtalan nemzetünknek
nagyobb dicsőségére, embertársaitoknak több-több segítségére lehessetek. Én is erre
törekedtem, kedves idejembeli társaim! Erre is fogok utolsó leheletemig is törekedni …”
Huszonkét éves korában így végződtek a debreceni diákévek. Ekkor már a magyar
felvilágosodás nagy költője volt, pedig még ezután írta csodálatos Lilla-verseit, elragadó
dalait, s a nagy társadalmi felismerések lírai dokumentumait.
A Kollégiumból kiűzve, innen indult el 1795-ben vándorútjára Sárospatak, Pozsony,
Komárom, Csurgó felé, sikerek és csalódások, hírnév és megaláztatás felé. S ide tér vissza
1800 tavaszán, 27 évesen, mint országos nevű poéta – s mint halálra szánt, beteg ember.
„Ha írok itt, aminthogy én már a nélkül nem tarthatom fel létemet – jegyzi fel ez idő tájt -,
írok a boldogabb maradékoknak, írok a XX. vagy a XXI. századnak.” Itt érte az 1802-es
irtózatos tűzvész is, amely fél Debrecent elpusztítva, a költő házát is porig égette.
„Most az üszög és hamu között fekszik az az együgyű, de nékem tág és gazdag hajlék
- írja -, amelyben kívántam a világ lármája elől magamat nemzetem és Musáim szolgálatjára
elvonni, pusztává lett az a kis ország, melyben én király voltam magam előtt … Éppen a
rózsák nyíltak, mikor kertecskémen, az én kis Sanssoucimon a lobogó lángok
keresztülrohantak: szívfacsarodva kellett szemlélnem, mikor Tusculánumom, hol
legérzékenyebb gondolataim teremtődtek, a láng között ropogott … Az a fülemüle, mely e kis
szálának minden éjjel concertet adott, őrjöngve repült el bátorságosabb vidékekre …
Üszög és hamu között írom ezen soraimat, s az Ég, mely meg nem szánt és közöttem, kit a
kevés között is megfosztott, csak egy vékony deszkázat vagyon, mely az eső ellen sem
védelmezhet.”
Megismerkedése a komáromi Vajda Juliannával új fordulatot adott életének és
költészetének. A lányt Lilla néven örökítette meg szerelmi lírájában. A Lilla-versek
könnyedségükkel, megkapó bájukkal, hajlékony, virtuóz dallamosságukkal a magyar szerelmi
líra kimagasló csúcsát jelentik.
Csokonai költészete most is szívverése Debrecennek. Versei bennünk muzsikálnak s
fényük átsugárzik az eljövendő századokba. Beteljesült Kazinczy kérése: Csokonai a világ
elébe vezettetett.
(Hajdúsági Munkás, 1973. november 1.)
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PETŐFI SÁNDOR
(1823. január 1. Kiskőrös – 1849. július 31. Segesvár-Fehéregyháza)

Tűz és láng
Petőfi Sándor nevével és költészetével először az elemi iskola harmadik osztályának
tankönyvében találkoztam „hivatalosan”. A tanítóm választása rám esett, s így én szavaltam el
az év végi vizsgán Petőfi Anyám tyúkja című versét. Nem voltam sem jobb, sem pedig
rosszabb szavaló osztálytársaimnál, ösztönösségemhez jó útravalót kaptam kiegészítésül
kedvelt tanítómtól és a nagyapámtól. Ekkor még nem értettem, de éreztem a vers szépségét,
meleg, szívhez szóló hangulatát, azt a mondanivalót, amit az én anyám is megfogalmazott
háziállatai láttán, azzal a különbséggel, hogy ő prózában dicsérte, vagy korholta őket.
A vers hangulata tovább lombosodott, lobogott bennem későbbi tanulmányaim során.
Középiskolás koromban hatott tudatom formálására, magatartásom fejlődésére a vers. Petőfi
forradalmár bátorsága, példaképpé, eszménnyé vált bennem és előttem. Nem tudtam benne
különválasztani a művészt, a jövőbe látó zsarátnokot, a csillagrendszerek földre álmodóját
– és a politikus forradalmárt. Ő így volt teljes egész, harmóniában és viharban is egy.
Százötven évvel ezelőtt – 1823. január 1-én született Kiskőrösön. Az egyszerű
nádfedeles házból az utcára szüremlett mécsvilág sápadt fényében adott életet gyermekének
Petrovics Istvánné Hruz Mária. Ki gondolta volna még akkor, hogy az a vékonyka kisfiú két
évtized elteltével országos hírű költő lesz, szabadságharcos, forradalmár. Később pedig
költészetével meghódítója a világnak.
Petőfi az 1840-es években több alkalommal megfordult és huzamosabb ideig is
tartózkodott Debrecenben. Különösen két időszakot érdemes kiemelni.
Petőfinek nemcsak irodalmi, hanem színházi tervei is voltak. 1843 októberében egy Bihar
megyében vándorló színtársulathoz csatlakozott, színészi ambíciói azonban nem jártak
sikerrel. Betegen és szegényen, kényszerűségből a telet Debrecenben töltötte.
Egyik levelében többek között ezt írta: „Már Székelyhidán sem játszhatám, s nincs is
reményem, hogy egyhamar játszhassam, mert annyira el vagyok gyöngülve, hogy erőm
visszanyerése bizonyosan bele kerül két-három hónapba. Egész csontváz vagyok. Így tengek
ínséges állapotban, s itt kell a telet Debrecenben töltenem.”
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Később az Egy telem Debrecenben című versében így emlékezett erre a nehéz korszakra:
„S az volt derék,
Ha verselék!
Ujjam megdermedt a hidegben,
És ekkor mire vetemedtem?
Hát mit tehettem egyebet?
Égő pipám
szorítgatám,
Míg a fagy végre engedett.”

Petőfi Debrecenben 1844-ben
Orlay Petrics Soma festménye
Petőfi ezen a télen sokat fázott és éhezett, de megfordul a színházban, a kollégiumban és jól
megtanult franciául. Ám ami a legfontosabb, a kényszerű pihenés alatt 20 verset írt, melyeket
szép gyöngybetűkkel füzetbe másolt, és ezzel az „útipoggyásszal” indult vissza Pestre, 1844.
február 20-án.
Illyés Gyula írta: „Kemény a debreceni megpróbáltatás, de már csak olyan, mintha a sors csak
azért ejtette volna ily mélyre a költőt, hogy lendületet véve, annál magasabbra hajíthassa.
Ez az utolsó állomás, az utolsó kapu a diadal előtt.”
A másik jelentős esemény Debrecenben: 1848 december 15-én – március 15-e után
pontosan 9 hónapra – megszületett Petőfi Zoltán. Arany János és felesége itt látogatták meg a
Petőfi családot, és ők lettek a kisfiú keresztszülei.
Büszkék vagyunk arra, hogy Petőfi költészetének fényéből a „hideg telű” Debrecennek
is kijutott. Ám ez a költészet nem fakult meg, tűz és láng most is, - s ez a fény átsugárzik a
késői századokra.
(Hajdú-Bihari Napló, 1972. december 29.)
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Megjegyzés: Joó Sándorra már gyermekkorában is nagy hatással volt Petőfi Sándor
költészete. Példa rá a 14 éves korában írt verse:
BORT IDE
Bort ide a billikomba!
Bort ide az asztalomra
Hozzatok!
Hangját halljam a zenének
- Isten tudja meddig élek –
Vigadok!
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 mámorosb az élet
Mulatok!
(Megjelent a Független Hajdúság c. hetilapban 1944. június 24-én.)
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CSILLAGOKBA SZIKRÁZOTT
Most néma torkú a Tisza csendje,
fagy-dalú hideg a végtelenje,
szürke didergés a jég zenéje,
suhanc emlékem köröz tükrére.
Petőfi itt állt nyűtt körgallérban
nyílhegyű szélben, félig aléltan
léptei alatt virágzott a hó
még nem várta a nász-tüzű Koltó.
A messzeségek zengő útjait,
a puszták odvas gémeskútjait
versbe álmodta s a csillagokba
szikrázott villám-pengéjű kardja.
Őrzik a barna-mosolyú puszták
férfi dühének szilaj vulkánját,
a szelíd tanyák lelke énekét
ágyúk harangja rakéta nevét,
az utak pora csizmája nyomát
a sarjúrendek égő nyomorát,
a fodros mezők álmai helyét
s a túlsó partról átnyújtja kezét.
(Debrecen, 1973.)

Petőfi Sándor – Móré Mihály rajza
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MADÁCH IMRE
(1823. január 21. Alsósztregova – 1864. október 5. ugyanott)

Madách Imre szobra a csesztvei kúria előtt

Madách Aliz

Látogatás Madách Aliznál, Csesztvén
Csesztvén él a Tragédia írója öccsének, Károlynak az unokája Grosschmid Károlyné
Madách Aliz. Az idős asszony a helyi Madách Múzeum vezetője. Ismerkedjünk meg először
magával a községgel. Miklós Róbert Madách Imre csesztvei évei című tanulmányában így
jellemzi a falut: „Csesztve ma a balassagyarmati járás egyik legapróbb faluja, a járási
székhelytől délre fekszik, a Cserhátból kinyúló Naszály északi oldalának nyúlványain, a
„Köblöknek” nevezett halmok között. Fekvése kedves, idillikus. A falu sohasem tartozott a
megye gazdagabb községei közé. Közvetlenül a falu mellett, annak északi oldalához
csatlakozó magaslaton áll a Madách-kúria, keletre néző ablakaival a Tabánnak nevezett
falurészre tekintve. Az épület nem kastély, bár a falu népe itt is, megyeszerte másutt is
kastélynak tiszteli ezeket a tipikusan kisnemesi udvarházakat.”
A kúriát őspark övezi. Külön ékessége a csesztvei parknak a hármastörzsű hárs,
hatalmas lombkoronája messze látszik a vidéken. A családi emlékezés úgy tartja, hogy ennek
a fának lombsátora volt Madách legkedvesebb tartózkodási helye. Aliz néni a családtagoktól
hallottak alapján erre így emlékezik:
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„Madách Imre idejében (aki 1845-től 1853-ig élt Csesztvén) a bükkös erdő egészen a
házig húzódott. A költő utakat vágatott bele. Nagyon szerette a parkot, a különböző fákat.
A nagy hársfa már 250 éves. A Madáchok századok óta lelkes hívei voltak a kertkultúrának.
Imre nagyapja és apja Alsósztregován messze földön híres parkot telepített.
Madách magának élő, szófukar ember volt. A Tragédia gondolata már fiatal korában
benne élt, foglalkoztatta. Írói törekvését sokáig nem vették figyelembe a családban. Szerette a
csendet, a magányt. Sohasem gazdálkodott, nem vadászott és nem lumpolt. „
Tompa Mihállyal jó barátságban volt. Ennek egyik ékes bizonytéka a Gólyához című
vers, amelyet a költő Madáchnak dedikált. A vers 1852-ben született.
Érdemes összehasonlítani a költemény eredeti kéziratának második sorát a későbbi
kötetekben megjelent vers második sorával. Az eredeti kéziratban Tompa ezt írta:
„Megint eljöttél, jó gólyamadár!” S ha végigböngésszük a múlt századtól kezdve napjainkig a
megjelent összes Tompa-kötetet, a második sor így módosult: „S te újra itt vagy, jó
gólyamadár!”
Arany János is megfordult Csesztvén. Miklós Róbert így írt róla:
„1852. augusztus 9-éről 10-ére virradóan Arany János is vendége volt a csesztvei kúriának.
Madách még ez év tavaszán hívta meg Sztregovára, s Arany a meghívásnak Szliácsra menet
eleget is tett. A fürdőből feleségéhez írt leveléből tudjuk, hogy augusztus 9-én Pestről
gyorsvonaton Vácig utazott. Itt nem Madách, hanem egyik embere, a filozófus hajlamú Pass
András várta. Vele szekerezett aztán Arany a „görbe országban”, Nógrádban Rétságon
keresztül Csesztvéig, ahol Madách Imrén kívül Szontágh Pál is várta. Ott töltötte az egész
délutánt és az éjszakát, s csak másnap indultak észak felé, Sztregovára.”
Madách Imre utolsó csesztvei látogatására így emlékezett Kálnoky Nándor, Madách
Károly gyermekeinek nevelője: „Ebéd után feketekávézott, rágyújtott a csibukra, aztán
megnézte a fiúk rovargyűjteményét, meg a selyembogár-tenyésztést és megdicsérte őket
szorgalmukért. Azzal kiment a nyolcholdas szépen parkírozott kertbe, ahol kiválasztotta
magának azt a helyet, ahonnan kilátás nyílik a parasztok földjeire az átellenben levő dombon.
Ide ült le Madách, egy pontra irányította szemeit, és gondolataiba olyannyira bele volt
mélyedve, hogy midőn a fiúk mellette elmentek, nem vette észre őket. Ilyen helyzetben ült
ott, úgyszólván egész délután, míg csak vacsorálni nem hívtuk őt.”
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A csodálatos őspark még most is körbefonja a csesztvei Madách-kúriát. De már
nemcsak a nagy hársfa, hanem az egész magyar nép őrzi a Tragédia írójának emlékét.
(Hajdú-Bihari Napló, 1967. november 22.)

Íme a 250 éves hársfa
a csesztvei Madách-kúria mellett
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Az ember tragédiája világkörúton
Egy Madách-kutató vallomása
Hány olyan nagyszerű, kiváló ember él köztünk, aki a hétköznapi munkája mellett
szenvedélyes szerelmese, megszállottja a magyar irodalomnak. Életét tette fel egy-egy
irodalmi korszak, vagy író munkásságának alapos tanulmányozására és nem utolsósorban az
alkotásokban rejlő szépségek, emberi és társadalmi igazságok feltárására. Álmatlan éjszakák,
fárasztó utazások, kutatások és kimeríthetetlen mélyről buzgó tudásvágy előzik meg a
napvilágot látó művet, alkotást, vagy akár egy tudományos igénnyel megírt cikket is. Mennyi
mindent elrejtenek, de ugyanakkor őriznek is a dolgozószobák falai a társadalom, az egyének
elől, és csak később, talán évek vagy évtizedek múltán válnak közkinccsé.
Ilyen szerény, nagy tudású embernek ismertem meg Balassagyarmaton Szabó József,
nyugdíjas evangélikus püspököt, a Tragédia szinte egyedülálló gyűjtőjét, Madách életútjának
és művészetének ismerőjét. Tízezer kötetes könyvtárában él, munkálkodik, dolgozik,
rendezgeti páratlan kincsű és értékű Madách-gyűjteményét. Az irodalom és Madách iránti
szeretetével, fáradhatatlan kutatásával nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a világ több
országában már lefordították, vagy most fordítják Az ember tragédiáját.
Beszélgetés közben halomba gyűltek a külföldi Madách-fordítások, a Tragédiát
propagáló színházi plakátok és szereposztások, a különböző albumkiadások, néhány olyan
könyv, amelyet Madách dedikált barátainak. 1862. január 16-án jelent meg a Tragédia,
amelynek egyik példányát a szerző elküldte Szakalba, Szentiványi Bogomér barátjának,
ezzel a bejegyzéssel: „Tekintetes Szentiványi Bogomér úrnak tisztelete jeléül A. Sztregován
a szerző 1862. január 31.” Szentiványi tudós típusú ember volt, baráti szálak fűzték a
költőhöz, Horpácson van a sírja.
Az 1863-as kiadás jogát megvette Emich Gusztáv akadémiai nyomdász. Ez már díszes
kiadás volt, s a kefelevonatokat Madách javította. 1869-ben jelent meg a mű harmadik
kiadása, az Atheneum kezelésében. A megjelent Tragédia egyik bírálója Erdélyi János volt,
akinek Madách levélben válaszolt értékelésére.
Az ember tragédiájának magyar kiadásait követték a külföldiek. Érdemes legalább név
szerint felsorolnia azokat, akik német nyelvre fordították Madách remekművét. 1865-ben
Alexander Dietze kezdte a sort, majd Alexander Tischer, Jozef Siebenliest, Sponer Andor,
Julius Lechner, Eugen Planer, Dóczi Lajos és 1933-ban Mohácsi Jenő fordítása következett.
(Mohácsi Jenő egyike volt a legjobb német fordítóknak). Majd Ernst Leopold, Reiter Podracki
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tette közkinccsé német nyelven a Tragédiát. Claude D’Acy pedig 1965-ben Bécsben
fordította le a művet. Szlovák nyelvre háromszor, cseh nyelvre kétszer fordították le eddig
Madách alkotását.
Szabó József levelet kapott Anna Maija Raittila finn költőnőtől, akit már régebb idő
óta ismert, hogy szeretné behatóan tanulmányozni a püspök segítségével Az ember
tragédiáját, mert le akarja fordítani finn nyelvre. Egy hetet töltött Balassagyarmaton. Gazdag,
a Tragédiával összefüggő élményanyaggal és forrásmunkával utazott vissza hazájába. Azóta
már hozzákezdett a mű fordításához.
Két eszperantó fordítása is van a Tragédiának. Az egyik 1924-ben jelent meg, a másik
1966-ban, mindkettőt dr. Kalocsay Kálmán fordította. Octavian Goga, - Ady jó barátja 1964-ben fordította le román nyelvre. Ugyancsak 1964-es az orosz fordítás, amely Leonyid
Martinov munkája. Imaoka Gyuicsiro két évvel korábban fordította le a művet japánra. Ebből
mindössze két példány van Magyarországon. Mindkettőt Szabó József kapta és az egyiket a
csesztvei Madách múzeumnak ajándékozta. Eddig öt olasz fordítása van a Tragédiának.
Az angolok a század elején fordították le. Már készül az ukrán kiadás is.
Szabó József még egy érdekes kötetet mutatott: a Pazmaveb (Polihisztor) című
örmény nyelvű mehitarista folyóiratot. Ez a folyóirat már 124 éve jelenik meg rendszeresen,
szerkesztője Gianascian. A múlt évben kezdte közölni örményül a Tragédiát. Fordítója P.
Fogolyán András magyar származású szerzetes, aki Velencében él. Eddig három szín jelent
meg. És még mennyi minden van a külföldi Madách-fordítókkal baráti, jó kapcsolatot tartó
Tragédia-kutató és gyűjtő tarsolyában! Egy Madách-levél fotokópiáját tette elénk. (Az
eredeti levél Henriczy Bendeguz rozsnyói lakos tulajdonában van.) A levél szövege így
hangzik: „A. Sztregován, febr. 17-én, Nagytiszteletű Lelkész úr!
A helybeli Evangelicus egyház orgonájának új befestetését, s fúvói huzályos szerkezetének
nyomás által mozgásba hozhatóvá leendő átidomítását ezennel felajánlom és magamra
vállalom. Miről Nagytiszteletű Lelkész Urat midőn önalkalmazás végett értesíteni szerencsém
volna, maradok tisztelettel Nagytiszteletű Úr alázatos szolgája. Madách Imre.”
Szabó József megmutatta Madách eredeti gyászjelentését is.
„Sztregovai és kelecsényi Madách Imre cs. k. kamarás elmaradott özvegye, szül. kesseleőkői
Majthényi Anna, maga s unokái, Madách Aladár, Jolán és Borbála nevökben is, úgy Madách
Károly és Madách Anna, baráti Huszár Sándorné mélyen elkeseredett szívvel jelentik,
elfelejthetetlen kedves fia, illetőleg édes atyjuk, s testvérük sztregovai és kelecsényi Madách
Imre úrnak az 1861-ik évi orsz. képviselőház tagjának, a halotti szentségek ájtatos felvétele
után, vízkórban, élete 42-ik évében, f. é. octóber 5-én reggeli 2 órakor történt gyászos
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kimultát. A boldogult hűlt tetemei, f. hó 7-én délután 2 órakor fognak Alsó-Sztregován a
nemzetségi sírboltba örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő sz. mise áldozat pedig ugyanott
f. hó 15.én fog a Mindenhatónak bemutattatni.
Kelt A. Sztregován 1864.ik évi octóber 5-ikén.”
Szabó József nyugalmazott evangélikus püspök és kutató gazdag életútjának fő
törekvését ismertük meg. Minden tudását, tehetségét a nagy cél szolgálatába állította:
figyelemmel kísérni, nyomon követni, fáradhatatlanul segíteni a fordítókat abban, hogy egyre
több nép ismerje meg anyanyelvén Madách Imre Az ember tragédiája című halhatatlan
művét.
(Hajdú-Bihari Napló, 1967. november 21.)

Madách Imre szobra Balassagyarmaton
*****
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JÓKAI MÓR
(1825. február 18. Komárom – 1904. május 5. Budapest)

Jókai Mór

Itt lakott Jókai

Jókai-emlékek Tardonán
Perzselt a nap, amikor megérkeztünk Tardonára, abba a csendes, szelíd mosolyú bükki
faluba, ahol Jókai Mór a szabadságharc után néhány hónapot töltött az önkényuralom idején.
Mikszáth Kálmán is említést tesz Jókairól szóló művében a tardonai bujkálás nehéz
hónapjairól, az irodalmi lexikon is utal az ott töltött időszakra.
Kutas Imre tardonai református lelkész így kezdte az emlékek felvillantását:
„Száztizennyolc éve annak, hogy Jókai Mór Tardonán talált búvóhelyet, Telepi Györgynek, a
Nemzeti Színház akkori művészének segítségével. Miért éppen ebben az istenháta mögötti
kis faluban? Azért, mert itt kisebb volt a lehetősége annak, hogy az osztrák pandúrok
keressék az írót. Telepi sógora volt Csányi Benjámin földbirtokosnak. Csányiék vállalták
Jókai bujtatását és otthont adtak neki az erdő szegélyén álló cselédházukban.
1849. augusztus végén, vagy szeptember elején érkezett Jókai szekéren a faluba,
a bakon ült inas ruhába öltözve, mellette Rákóczy János (honvéd őrnagy), hátul pedig az
„úrnő”, Laborfalvy Róza.
Tardona 1910-ig zárt település volt, az erdő benyúlt egészen Csányi Benjámin házáig.
Az egykori szemtanúk elbeszélése szerint még kötélhágcsó is volt az épületben, hogy ha a
pandúrok keresnék Jókait, azon leereszkedhessen és menekülhessen az erdőbe.”
Száztizennyolc éve annak, hogy Jókai Tardonára „költözött”. Több idős emberrel
beszéltem, akik a nagyszülőktől hallottak alapján most is úgy beszélnek Jókairól, mintha ma
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is ott élne közöttük. Olyan tardonai lakost kerestem, akinek valamelyik családtagja
kapcsolatban volt Jókaival, helyesebben közelebbről ismerte. A hetvenéves H. Lovas János
nagyanyja (Simon Mihályné Gór Zsuzsanna) Rácz Endrénél, az akkori tardonai tiszteletesnél
volt cseléd. Az idős ember így emlékezik vissza a nagyanyjától hallott Jókai-történetre:
„Az író félt az osztrák pandúroktól, és már korán reggel elindult a Bükkbe. Kedvelt helye volt
a Hársas-forrás, ahol mint üldözött vad élt, bujdokolt a sűrű erdőben. A nagyanyám hordta az
ebédet minden nap a Hársas-forráshoz.”
Az általános iskola falán emléktáblát helyeztek el az író halálának 50. évfordulójára.
Ez a Jókai-idézet olvasható rajta: „Egy nyáron, egy ősszel, egy télen át bujdostam én ezekben
az erdőkben, üldözöttje a hatalomnak … Tudta mindenki, hogy bujdosó vagyok, de senki sem
árult el. A falut Tardonának hívták.”
Kutas Imre lelkész úr az idézettel kapcsolatosan megjegyezte: „Jókai évtizedekkel később írta
meg tardonai emlékét A tengerszemű hölgy című regényében. Bizonyára az idős író már nem
emlékezett pontosan arra – amikor itt tartózkodásának időpontját papírra vetette – hogy
meddig is élt Tardonán. Tudniillik, a nyári és az őszi bujdosás hiteles, de a téli már nem.
Ugyanis Szigligetiék útján Jókait felvették a komáromi védőhadseregbe, így kapott
menlevelet, és karácsony másnapján feleségével együtt elutazott Pestre.
(Mikszáth Jókai-regényében a karácsonyt még Tardonán töltötték.)
Jókairól a lakosság csak azt tudta, hogy bujdosó. Állandóan a hegyeket, erdőket járta.
Egy ilyen alkalommal találkozott az erdésszel, aki megkérdezte tőle: „Hát az úr hova való?”
Jókai így válaszolt: „Tardonára”. „Én ott mindenkit ismerek” – mondta az erdész, de nem
árulta el soha.
Kutas Imre így folytatta a történetet: „Jókai szeretett énekelni a templomban vasárnap
délutánonként. Gyakran festegetett, de tardonai tartózkodása idején nem írt semmit.”
1905. szeptember 22-én Jókai Jolán, az író húga Tardonára érkezett, és ünnepség
keretében ezüst kelyhet és tányért, valamint bordó terítőt adományozott a templomnak.
Az emléktárgyakat ma is féltve őrzik a tardonaiak. Lehet, hogy az egyes emlékek a
szájhagyományra épülnek, a fantázia szülöttei, irodalomtörténetileg már nem bizonyíthatók.
De úgy érzem, nem is ez a perdöntő, hanem az, hogy egy kis falu még a huszadik század
második felében is „személyesen” ismeri azt az írót, aki mindössze négy hónapot élt
Tardonán, de tanulmányt lehetne írni arról, miért él itt még most is Jókai emléke.
(Hajdú-Bihari Napló, 1967. július 29.)
*****
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ADY ENDRE
(1877. november 22. Érmindszent – 1919. január 27. Budapest)

Ady Endre, a debreceni jogász 1899.

Ady a „Debreceni Reggeli Újság”
szerkesztőségében

Ady Endre Debrecenben
Tallózás korabeli újságokban
Ady Endre érettségi után, 1896-ban beiratkozott a debreceni jogakadémiára.
Ekkor már a Szilágyság című lapban jelentek meg versei és novellái. 1897 őszén a budapesti
egyetemre iratkozott be jogásznak, az előadásokat azonban nem látogatta. Majd 1898
szeptemberében ismét Debrecenbe utazott, hogy folytassa jogi tanulmányait. Hamarosan
kimaradt az egyetemről és különböző lapok: Debreceni Főiskolai Lapok, Debreceni Ellenőr,
Debreceni Hírlap, Debrecen belső, vagy külső munkatársa lett, ahol versei, tárcái, kritikái
jelentek meg.
Miről vallanak, mit örökítettek meg Ady írásaiból a debreceni újságok megsárgult
hasábjai? A fiatal költő első munkáira felfigyelt az irodalmi közvélemény. Valami különös
zengésű, szokatlan, új tartalmú versek és prózai írások jelentek meg a lapokban.
Írójuk: Ady Endre joghallgató. Amikor Ady főmunkatársa lett a Debreceni Főiskolai
Lapoknak, a korábbiakhoz képest bátrabb vitaszellem alakult ki a különböző társadalmi
kérdésekről.
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Ismerkedjünk meg a kezdő költőnek néhány olyan művével, amely a Debreceni
Főiskolai Lapokban jelent meg. Az 1898. október 31-i számban Aday Endre (sajtóhiba)
aláírással megjelent az Elmúlt című verse.
Elmúlt a régi, tiszta vágy,

Egy forró csók, egy ölelés,

A melylyel egykor környezélek,

Lázas szívünk összedobogna,

Epesztő, forró, balga láz

Aztán … jöhet – mit bánom én? -

Égető lángja sorvaszt érted,

A kárhozatnak égő pokla.

Egy csókodért mindent eldobnék,

Nincs kárhozat, mely ily gyönyörre

Egy csókodért nem kell az élet.

Eléggé méltó kínos volna!

Ugyancsak ebben a számban jelent meg Adynak Betegen című tárcája is.
Az Irodalom című rovatban a következő hírt olvashatjuk: „Ady Endre, lapunk főmunkatársa
kisebb költeménykötetet ad ki, mely a napokban már meg is fog jelenni. A tehetséges fiatal
költő hangulatos, szép verseire, melyeket részint az Irodalmi Kör felolvasó estélyéről, részint
a helyi lapokból ismernek és méltányolnak lapunk olvasói, ez alkalommal is felhívjuk a
figyelmet. A kötet ára 60 kr.” A vegyes közlemények című rovatban olvasható, hogy
megalakult a Magyar Irodalmi Önképző Társulat, amely megválasztotta vezetőségét. Elnök
Kovácsi Kálmán 2. th., főjegyző Acsay Lajos 2. th., aljegyző Vadon Zoltán 1. jh., pénztáros
Kiss Árpád 3. jh., titkár Á. Nagy Sándor 2. th., ellenőr Ady Endre, stb.
A lapban a továbbiakban ez olvasható:
„Főiskolánk ifjúsága még tavaly belátta, hogy szüksége van összejövetelekre, hol az
ismerkedéseknek és eszmecseréknek szabad utat engedhet. Mi sem bizonyíthatná szebben ezt
a tényt, mint épp az a körülmény, hogy minden impresszió nélkül pártolás alá vette az eszmét
és megalakította a helybeli és vidéki köröket. Teremtett magának egy állandó központot, hol
több életrevaló eszme kerül napfényre. Itt vitattatnak meg az egyes ifjúsági ügyek és hatalmas
támaszai a már-már közelben megalakulandó akadémiai körnek, a minek létrehozását
mindegyik kör magáévá tette. Rendezett múlt évben díszgyűléseket, közelebb vonta
egymáshoz tanárt és tanítványt és az ifjúságot a város közönségéhez. Ilyen és más efféle
intenciók vezetik e köröket, s hogy akadnak az iskolán kívül is pártolói azt Vadon Sándor
ügyvéd úr nemes adakozása is bizonyítja, a ki az Erdélyi Kör alapjára tíz forintot
adományozott … Az Erdélyi Körben választmányi tagok Kun Béla 3. jh., Ady Endre 3. jh.”
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A Debreceni Főiskolai Lapok 1898. december 20-i számában, a 47-es oldalon
olvasható a Színházban című vers ezzel az aláírással: Kritikus. Ezt a verset Ady Endre írta:
Nincs egy tűrhető szereplő,

De ha ott van, oly elnéző

Unalmas, rossz mind a hány,

Engedékeny, jó vagyok:

Ha hiányzik páholyából

Kritikát a barna kislány

Az az édes, barna lány.

Szép szeméből olvasok.

Az Egyleti élet című rovatban megjelent, hogy a Magyar Irodalom Társulat f. hó 11-én
tartotta ez évben az utolsó közgyűlését. „Az egész gyűlés alatt egy tárgy került gyűlés elé,
Takács Endre 1. é. joghallgatónak Micihez című költeménye, a szavalat és maga a költemény
elbírálása. Az előadót nagy érdeklődéssel hallgatta végig a közgyűlés, és bírálata az egész
gyűlés idejét igénybe vette. Legelőször Ady Endre 3. jh. bírálta a költeményt. Rámutat az
újabb francia irodalom íróira, a kik bármily realizmussal is munkálkodnak, oly túlságba nem
esnek, mint az elszavalt költemény írója. Látszik a darabon, hogy nem rendes idegzetű ember
gondolat és érzelem világának megnyilatkozása, sőt oly túlzott erőltetése, nem is oly tiszta,
ideális eszményért az érzelmeknek, melyek túlhevülésében még az Istent is megtagadja,
kizárják a költeményből a valószínűséget és nem is tartja elfogadhatónak.”
A Vegyes közlemények című rovatban háromszor is szerepel Ady neve.
„Jégpályán címmel lapunk múlt számában hangulatos, szép költeményt közöltünk.
A költeményt, mely alól a szerző neve tévedésből maradt ki, Ady Endre, lapunk főmunkatársa
írta.”
„Ady Endre főmunkatársunk verskötete rövid idő alatt nyomtatásban fog megjelenni.
Kéri mindazokat, kik e hangulatos költemény-gyűjteményt megrendelték, azok a gyűjtőíveket szíveskedjenek hozzá beküldeni, mihez-tartás végett.”
„Csokonai-ünnepély a főiskolában . … Az ünnepély második részét szintén az énekkar
nyitja meg, ezután Ady Endre pályanyertes humoreszkét olvasta fel, a mely éppoly hatásosan
volt felolvasva, mint mily szellemesen megírva.”
Az 1899. január 20-i lapban jelent meg a következő hír: „Francia nyelv az akadémián.
Egy kisebb, franciául tanulni vágyó lelkes csapat kötött legújabban egyezséget, hogy
egymással – eltekintve a hivatalos értekezéstől – társalogni csak franciául fog, hogy némileg
is elsajátíthassa ezt a világnyelvet, melyre oly nagy szüksége van. Tagjai ennek a társaságnak:
Fráter Ernő, Kun Béla, Hirschfeld Dezső, Sípos Béla, Ady Endre, stb.”
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Berczik Árpád Himfy dalai címmel három-felvonásos vígjátékot írt, amelyet 1899.
január 20-án mutatott be a debreceni színház. Ady keményen megbírálta a darabot.
Szerzőjéről pedig a következőket írta:
„Berczik dilettáns, ki magas társadalmi állásának súlyával elnyomja a protekció nélküli
hivatásos írókat. Az ő írói kvalitását s darabjának értékét akkor ismerjük meg igazán, ha
összehasonlítjuk egy más darabbal, melynek címe Katonák, szerzője pedig egy zseniális
kezdő: Thuri Zoltán. Én a magam részéről ezt a címet adnám Berczik darabjának:
A méltóságos úr vígjátékot ír.”
(Hajdú-Bihari Napló, 1969. január 26.)

KÉT ADY DEBRECENBEN
Nem mindennapi érdekesség az, hogy a múlt század végén a Debreceni Jogakadémián
két Ady Endre tanult. Kettőjük közül a fiatalabbik a költő, az idősebbik a hétköznapok
embere volt. Erre az irodalomtörténeti érdekességre dr. Tariska Sándor, a református
kollégium levéltárának beosztott lelkésze hívta fel a figyelmemet és nyújtott segítséget a két
Ady személyével kapcsolatos kutatásomhoz. Felvetésem szerint unokatestvérek lehettek, vagy
pedig rokonok. Erre abból következtetek, hogy egy megyében, Szilágyban születtek, mind a
ketten Zilahon érettségiztek, nem is beszélve arról, hogy az Ady-rokonok Szilágyban éltek és
nevük nem tartozott az átlagnevek csoportjába. Most, függetlenül attól, hogy rokonok voltake, vagy unokatestvérek, a letagadhatatlan tény az érdekes: két Ady Endre tanult egy évfolyam
különbséggel a Debreceni Jogakadémián.
Az idősebb Ady Endre 1876. január 1-én született a Szilágy megyei Hadad községben.
Atyjának neve: Sándor. 1894. június 26-án érettségizett a Zilahi Református Főgimnáziumban. Érettségi bizonyítványának száma 151.
Ady Endre, a költő 1877. november 22-én született a Szilágy megyei Érmindszenten.
Atyjának neve: Lőrinc. 1896. június 21-én érettségizett a Zilahi Református Főgimnáziumban.
Érettségi bizonyítványának száma 172. (A két Ady személyi adatai megtalálhatók a Dékáni
könyvben.)
A költő Ady neve először 1896. május 17-én szerepel az Akadémiai Igazgatói
Naplóban. Az 1545-ös iktatószám alatt ez a bejegyzés olvasható: „Ady Endre alapítványi
ösztöndíjért folyamodik.” Ezt meg is kapta. (Ekkor névrokona II. éves joghallgató volt.)
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A rendelkezésre álló fontosabb dokumentumok alapján először hadadi Ady Endréről
szeretnék képet adni az olvasóknak. Ha már Adyval egy akadémián tanult, esetleges összetévesztések és azonosítások elkerülése, megelőzése érdekében, róla is rajzoljunk egy rövid
ismertető portrét. Emberi együttérzésről tanúskodik az a tiltakozó levél, amelyet 1896. május
12-én hatvanhárman írtak alá, Gaal Elek osztálytársuk kizárása ellen szót emelve. Az aláírók
neve között szerepel hadadi Ady Endréé is.
Mi is történt az említett időpontban? Erről részletesen olvashatunk a Főiskolai
Törvényszék Jegyzőkönyvében. Május 12-e előtt egy-két nappal Géresi Kálmán professzor
beszédében méltatta hazánk ezredéves fennállásának történelmi jelentőségét. Május 12-én
reggel negyed 8 órakor húsz-harminc hallgató összegyűlt a kollégium nyugati portáján és
beszélgettek. A kapusszoba előtt álltak, amikor arra jött Géresi professzor, akinek elhangzott
beszédjére bíráló észrevételt tett Gaal Elek joghallgató. A professzor ezt meghallotta és
megkérdezte tőle, hogy mit mondott? Mire Gaal röviden kifejtette véleményét.
Az elhangzottakat a professzor jelentette és a joghallgatót a Főiskolai Törvényszék elé
állították és kérték, hogy észrevételeit a beszéddel kapcsolatosan írja le. Ennek Gaal eleget tett
és a következőket írta:
„Nagytiszteletű és Tiszteletes Akadémiai Tanács!
Hazánk ezredéves fennállását főiskolánk is megünnepelte s az ünnepély egyik részét a
tekintetes Géresi Kálmán tanár úr által készített, de rekedtsége miatt tekintetes Sinka Sándor
tanár úr által felolvasott történelmi visszapillantás képezte. A felolvasott történelmi visszapillantás tartalmát szintén tetszik ismerni.”
Majd így folytatja:
„Az 1848/49-iki eseményeket csak pár szóval említette fel – a legnagyobb magyar
Széchenyi István gróf és a „haza bölcse” Deák Ferenc felemlítése mellett a szabadság,
egyenlőség és testvériség bajnokát, Kossuth Lajost egy hanggal sem említette fel.
Méltóztatik a nagytiszteletű és tekintetes Akadémiai Tanácsnak tudni azt is, hogy
éppen a szabadság, egyenlőség és testvériség magasztos eszméi azok, melyek a fiatalságot
lelkesítették a múltban, lelkesítik a jelenben és lelkesíteni fogják a jövőben.”
Az Akadémiai Tanács a joghallgató kizárásáról döntött. Ezt megtudván a hallgatók
levélben fordultak a tanácshoz.
„Nagytiszteletű és Tekintetes Akadémiai Tanács!
Mély lehangoltsággal és fájdalommal töltött el minket a Nt. És T. Akadémiai Altörvényszék folyó hó 12-én hozott amaz ítélete, amely Gaal Elek kartársunkra egyik
legszigorúbb büntetést, az akadémia kötelékéből való elutasítást rendelik el.
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Lehetetlen tehát, hogy ügyét teljesen magunkévá téve, föl ne emeljük szavunkat
embertársi és becsületbeli kötelességünknél fogva, mikor ő értünk és az egész ifjúságért
bűnhődik, lehetetlen, hogy ne esedezzünk a Nt. És T. Akadémiai Tanácshoz, miszerint
méltóztassék a már általunk felhozottak tekintetbe vételével Gaal Elek kartársunkat e súlyos
büntetés alól felmenteni.”
Mozgalmas napja volt május 12-e az Akadémiai Tanácsnak. Meghallgatta Géresi
panaszát, törvényszék elé állította a joghallgatót, levélben kérte véleményét az elhangzottakról és még határozatot is hozott Gaal kizárásáról. Igenám, de a védőügyvéddé alakult joghallgatók közösségének emberséget, bátor kiállást tartalmazó levele mérlegelésre késztette a
tanács tagjait, megenyhítette a haragos szíveket és 1896. május 16-án megszületett a végső
ítélet, mely szerint a haladó gondolkodású Gaal Eleket dorgálásban részesítették.
A joghallgatók megnyerték a pert!
Mind a két Ady Endre járt legációba. Abban az időben ez kötelező volt a
jogakadémián is. Először nézzük meg, hogy az idősebbik Ady Endre mely községekbe járt
legációkba? Elsőéves joghallgató korában, 1894 karácsonyán Bihartordán, 1895 húsvétkor
Berekböszörményben, pünkösdkor Panyolán, karácsonykor Érendréden, 1896 húsvétkor
Tiszaszentimrén és pünkösdkor pedig Ibrányban volt legációban. (Akadémiai Igazgatói
Napló.) Utolsó legációját követően megbetegedett. Erről teljes képet kaphatunk a Jogi Dékáni
Iratok 1896. évi bejegyzéseiből.
Hadadi Ady Endre nem fejezte be tanulmányait a jogakadémián. Második alapvizsgája
letétele után (1896. december 12.) nemsokára elhagyta Debrecent. Útja hova, merre vezetett,
nem tudom. Ezzel lezárult az egyik Ady debreceni jogakadémiai szereplése.
Ezek után ismertetjük a költő főiskolai tevékenységének néhány érdekesebb
mozzanatát, az itt eltöltött idő dokumentálható epizódjait.
Érmindszentről más szelek fújtak, amelyek keményebbé edzették elhatározásaiban és
tetteiben is a költő Ady Endrét. Tanulmányozva a vaskos akadémiai könyvekben róla megörökített tanulmányi előmenetelével kapcsolatos bejegyzéseket, kirajzolódik előttünk, ha
vázlatosan is, Ady egyénisége, érdeklődését másoktól megkülönböztető világa. Ha még csak
csírájában, kibontakozásában is, de magával hozta Zilahról a lelkében forrongó költészetét,
irodalom iránti szeretetét, későbbi műveltségének alapját. Nem szerette a kötöttséget, az őt
gúzsba kötő fegyelmet, költő érlelődött benne ideérkezése első percétől kezdve. Itt kezdődik
költői pályafutása, Debrecenben ismerkedik meg behatóbban színházzal, irodalommal, újságírással, s az éjszakai élettel. Itt jelenik meg első kötete 1899 nyarán: Versek címmel.
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A Debreceni Ellenőr című újság 1899. augusztus 19-i számában (Szirén aláírással) Szini Péter
írt méltató kritikát a költő első kötetéről. No, de ne vágjunk a dolgok elébe.
Ady megkapta a már említett alapítványi ösztöndíjat. Az Akadémiai Tanárikari
Gyűlések Jegyzőkönyvében, 1896. szeptember 28-i keltezéssel ez a határozat olvasható:
„Ady Endre első éves joghallgató: ½ tandíjat és 20 forint tápintézeti díjat fizet.” 1896/97-ben
nyolcvanhat akadémiai hallgató étkezett a tápintézetben. Ebből ingyenes volt nyolc, 20
forintot tizennyolc, 40 forintot harmincnyolc és 70 forintot pedig huszonkét hallgató fizetett.
Ady a 20 forintot fizetők között szerepelt. Egy diáknak egy napi étkezése 29.5 krajcárba
került. Reggelit abban az időben nem adtak, csak ebédet és vacsorát kaphattak a hallgatók.
Az elsőéves jogász nagy lelkesedéssel vett részt az akadémia közösségi megmozdulásaiban, a különböző szakosztályok munkájában. 1896. október 7-én megalakult a Debreceni
Joghallgatók Segítő Egyesülete dr. Baczoni Lajos jogkari dékán, felügyelő tanár elnöklete
alatt. Az alakuló ülésen Ady Endrét beválasztották a választmányi tagok közé.
1896. október 18-án iratkozott be Ady több társával együtt a Magyar Irodalmi
Önképző Társulatba. A feljegyzések szerint a rendes gyűléseken Fél Boldizsár, Acsay Lajos
és Ady Endre bíráltak. Kimutatás készült 1897 májusában a Magyar Irodalmi Önképző
Társulat részére, a sehiori hivatalhoz begyűlt pénzről. Ebből kitűnik, hogy Ady Endre is
befizette az egy forintot.
Említettem, hogy abban az időben kötelező volt a legáció a diákoknak. Debreceni
joghallgató korában két alkalommal volt legációban a költő. Először 1896 karácsonykor
Tasnádszántón, 1897 húsvétkor pedig Magyar-Csaholyon volt legátus. (Legációk
jegyzőkönyve.)
A hallgatók főnévkönyve dokumentálja, hogy Ady az első félévben levizsgázott, év
végén pedig letette az alapvizsgát. Annak ellenére, hogy a költő levizsgázott, a kötelező
óralátogatás elhanyagolása miatt 1897. január 6-án határozat született, amely megtalálható a
Jogi Tanárkar Gyűléseinek Jegyzőkönyvében. A határozat C pontja így szól:
„Hanyagságuk miatt megintésre méltónak találtatnak: Ady Endre (és még felsorolva huszonöt
hallgató neve). A megintés eszközlésével a dékán megbízatott.”
Ugyancsak a Jogi Tanárkar Gyűléseinek Jegyzőkönyvében, 1897. május 28-i dátummal a következő bejegyzés olvasható: „Elnök jelenti, hogy leckemulasztások bejelentésére
kérte fel a tanárkar tagjait március 20-án és későbben május 8-án. A bejelentések eredményéhez s. f. május 8-án történt megbeszélés és megállapodás értelméhez képest a leckemulasztásban tanúsított hanyagságuk miatt megintettek: Ady Endre … (és stb.) hallgatók. Tudomásul
vétetett s jegyzőkönyvbe iktatni határoztatott.”
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E néhány dokumentumból is kitűnik, hogy Ady nem szerette már diák korában sem a
kötöttséget. Nyugtalan természete, forrongó lelkivilága, a tehetség-feszítette belső tűz űzte,
hajtotta, újabb és újabb felfedezésekre sarkallta. Egyoldalúvá, megszokottá vált számára a
főiskola köteléke, más vizeken akart evezni. Így került sor arra, hogy 1897 őszén beiratkozott
a budapesti egyetemre jogásznak. Az előadásokat azonban nem látogatta. Négy hónapig
Temesvárott díjnok a királyi táblánál, majd rövid budapesti, érmindszenti, zilahi tartózkodás
után, 1898 szeptemberében ismét Debrecenbe utazik, hogy folytassa jogi tanulmányait.
Valóban, Ady 1898 szeptemberében már Debrecenben tartózkodott. Ezt igazolja az a
33-as számú határozat, amelyet 1898. szeptember 30-án hoztak és beiktatták az Akadémiai
Tanárkar Jegyzőkönyvébe. A határozat így szól: „Akad. igazgató tudatja, hogy főt. püspök
úr Szentimrey György, Halász Oszkár, Ady Endre, Kutassy Sándor joghallgatókat
akadémiánk növendékei közé felvette … Tudomásul szolgál.”
Ebben az időben a költő már nem nagyon törődött a tanulással. Figyelme egyre inkább
a költészet és az újságírás felé terelődött. Ügyet sem vetett az akadémia intelmeire. Még
néhány hónapot tölt az akadémián, s aztán végleg megválik tőle. De ezt az időszakot se
hagyjuk ki a költő-joghallgató életéből, már csak azért sem, hogy végig kísérhessük főiskolai
életútjának még néhány epizódját.
Harmadéves joghallgató korában már egyre sűrűbben jelentek meg írásai az újságokban. 1898. december 14-én a Csokonai ünnepségen felolvasta humoreszkjét. Megmaradt és a
kollégiumi levéltárban őrzik azt a nyugtát, amely igazolja, hogy Kovácsy Kálmán, a költő
barátja felvette Ady díjnyertes humoreszkje jutalmát.
Egyre szigorúbb hangvételűek a dékáni intelmek, figyelmeztetések. A Jogi Tanárkar
Gyűléseinek Jegyzőkönyvében 1898. december 15-i dátummal ez a határozat olvasható:
„A jelenlevő kartársak s a meg nem jelentek … előterjesztvén a hanyag leckelátogatókat,
a kari gyűlés e tárgyban a következő határozatot hozta: Szülőik értesítendők a következő
joghallgatóknak, kik ezúttal szigorúan megintődnek, s ha még mulasztanak, félévüket
vesztik.” Huszonegy hallgatót érintett a határozat, köztük Ady Endrét is.
Ezt követően nem sokára megszületett a végső határozat (Dékáni Napló 1898. I/l 1900 V/24. II. kötet): „Faragó Miklós, Kemény Emil, Schik Elemér, Tar Zoltán, Sípos Béla,
Kun Béla, Ady Endre atyját értesítettem, hogy gyámfia (e meghatározás Faragó Miklósra
vonatkozik, mivel nevelőapja volt), illetőleg fiaik, jelen tanév I. félévét tartós hanyagságuk
következtében tanári kari határozat alapján elveszették.” Ezzel Ady búcsút vett a
jogakadémiától. Ezután a különböző debreceni lapok belső és külső munkatársaként
(Debreceni Főiskolai Lapok, Debreceni Ellenőr, Debreceni Hírlap, Debrecen) tevékenykedett.
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Ady filléres, jelentéktelen tartozásairól is hírt adnak a levéltárban őrzött dokumentumok. Az Akadémiai Igazgató Naplója, 1899. január 3-i dátummal a következő bejegyzést
tartalmazza: „Kovácsy Kálmán 2. e. th-t és Ady Endre 3. jh-t az igazgatói hivatalba
rendeltem, hogy beismerik-e, hogy özvegy Györffynének előbbi 3 forinttal, utóbbi 2 forint 35
krajcárral tartoznak.” A hallgatók elismerték tartozásukat.
Soós Lajos főiskolai háznagy 1900. január 11-én a következőt írta a főiskolai felsőbb
tanulók olvasóegyletének: „Ady Endre volt joghallgató úr esetleges tartozásait kérem kiírni.”
Másnap, január 12-én a háznagy megkapta a választ Balogh Gyula könyvtárostól:
„Ady Endre jh úr nevére betáblázott Reviczky Gyula: Költemények című mű ára 6, azaz hat
forint. (Révész katalógus 50-ik lap).”
Az Akadémiai Igazgató Naplójában, 1899. február 25-i keltezéssel ez olvasható:
„Kovácsy Kálmán 2 th bizonyítványára 3 forintot, Ady Endréére 2 forint 35 krajcárt özvegy
Györffyné javára betábláztam.” Ady tartozás nélkül távozott az akadémiáról.
*
Két Ady Debrecenben. A két névrokon közül a fiatalabb – mai megfogalmazásban –
már diák korában is közéleti ember volt, aki a jogtudomány helyett az irodalmat választotta
élethivatásul. Míg a másik ittléte idején megmaradt egyszerű joghallgatónak. Egy közös
vonásuk azonban van: egyikőjük sem fejezte be a jogot Debrecenben. S ez a költő Adynak
nem vált kárára.
(Hajdú-Bihari Napló, 1970. február 22.)

Megjegyzés: e cikk megjelenése után Kovalovszky Miklós Ady-kutató elküldte kiegészítéseit
a laphoz. Íme írásának részlete:
Kovalovszky Miklós: A másik Ady Endre - részlet
Baráti figyelem adott hírt Bieliczky Sándor cikkéről (Két Ady Debrecenben, 1970.
február 22.), amely a költő Ady Endre debreceni éveinek jellemzése során egy sereg új adatot
és dokumentumot közöl az egykori ref. jogakadémia hivatalos irataiból. Kutatásai során
találkozott azzal az érdekes ténnyel, hogy a kilencvenes években két Ady Endre járt a
debreceni jogakadémiára. Bieliczky Sándor felteszi, hogy a másik Ady Endre a költő rokona
lehetett, Debrecenből való távozása után sorsáról azonban nem tud továbbit.
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Jómagamat harminc évvel ezelőtt, a zilahi kollégium irataiban hökkentett meg ez a
névazonosság, s megingatta az adatok ismeretében való biztonságomat. Hamar tisztázódott
azonban a dolog, s hogy másokat ne vezessen tévútra az egyező név, többször is felhívtam a
figyelmet a párhuzamosságra, amely átnyúlik Debrecenbe is. A költőről szóló kortársi
emlékezések gyűjtése során kiteljesedett annak a másik Ady Endrének az alakja is.
Valóban „a hétköznapok embere” lett, mint a cikk írja, pedig származásának és
nevelkedésének ugyanazokkal az esélyeivel és biztató jeleivel indult, mint az az Ady Endre,
akit ez a név a mi számunkra egyedül jelent. Egymás mellet futó ifjú éveikben azonban ez a
névazonosság nem meglepő, legfeljebb néha zavaró.
Első unokatestvérek voltak ugyanis. Az idősebb Ady Endre Ady Lőrinc bátyjának,
Sándor hadadi jegyzőnek volt elsőszülött fia. Amikor unokaöccse, az érmindszenti Ady Bandi
1892 őszén a zilahi kollégium V. osztályába került, unokabátyja már hetedikes diák volt. Két
éven át iskolatársak tehát. Mindketten jeles diákok, az önképzőkör szorgalmas tagjai, az
idősebb Endre VIII-os korában a kör főjegyzője. Verseket is ír, és iránta érdeklődik Zsóka, a
költő diákkori ideálja. Bár szellemiekben egyaránt kitűnnek, mint a kollégium diákjai,
természetük és külsejük lényegesen elütött egymástól: az idősebb Ady Endre szelíd, komoly
fiú, vöröses-szőke hajú, akárcsak a költő apja. Unokaöccse viszont szertelenségekre hajló,
vezérkedő becsvágyú, s édesanyjától örökölte barna haját és kreol bőrét.
Bár két évig voltak együtt Zilahon, nincs nyom arra, hogy szorosabb kapcsolatban
lettek volna. Ennek fő oka valószínűleg az a távolság, amely a kollégiumban a két felső
osztály „diák”-jait a többitől elválasztotta. Debrecenben már egyenrangú és –jogú akadémiai
hallgatóként találkozhattak volna, de az idősebb Ady Endre a harmadévre már a kolozsvári
egyetemre ment. Bánffyhunyadon és Csíkszeredán volt azután ügyvédjelölt, majd 1903-ban
Csíkszentmártonban nyitott irodát. Megnősült, két lánya született. A tízes években levelezett
akkor már híres költő-unokaöccsével, hívta őt magukhoz, s amikor Ady megnősült, készültek
is Csíkba rokonlátogatóba, de a háborús utazás nehézségei miatt nem jutottak el oda.
Az ügyvéd és felesége azonban később fölkereste a költőt Csucsán, s így esett meg, hogy két
Ady Endre és két Ady Endréné volt egyszerre a csucsai „vár”-ban.
Dr. Ady Endre 1940 májusában halt meg.
Az Ady-kutatás örömmel fogadja Bieliczky cikkének újonnan felkutatott adatait,
amelyek Ady debreceni éveinek sajnálatosan gyér emlékanyagát egészítik ki igen hasznosan.
Az utóbbi időben föltárt kortársi vallomásokat és személyes vonatkozású közleményeket az
Emlékezések Ady Endréről című sorozatnak hamarosan sajtó alá kerülő II. kötetében
gyűjtöttem össze.

(Hajdú-Bihari Napló, 1970. március 22.)
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Ady „párbajai” Debrecenben
Közismert, hogy a kezdő költő Ady Endre pályafutásában nagy szerepet játszottak a
Debrecenben eltöltött évek. Az igaz, hogy első versei nem itt jelentek meg, de költői és újságírói kibontakozása a Tiszántúl fővárosában vette kezdetét. Jogakadémiai és későbbi évei alatt
külső és belső munkatársként dolgozott a Debreceni Főiskolai Lapoknál, a Debreceni Ellenőrnél, a Debreceni Hírlapnál, a Debrecennél és a Zoltai Lajos által szerkesztett Debreceni
Reggeli Újságnál. „Az utóbbi laphoz bejáratosak voltak és dolgoztak a szerkesztőségben,
mely a halzugi Simonffy-házban volt, Ady Endre, Drumár János, a zenekritikus és Tar Zoltán.
Ezt az újságírói gárdát örökíti meg a Reggeli Újság szerkesztőségi szobájában az a híressé
vált fénykép, melyen bal felől a fiatal Ady Endre telefonál, s középen Zoltai Lajos ül.
A költő 1898-1899-ben joghallgató volt Debrecenben, a Debreceni Reggeli Újságnak pedig
önkéntes, díjtalan munkatársa és mindennapos vendége. Zoltai Ady karcolatait, verseit
szívesen közölte, mit sem sejtve szerzőjük jövőbeli nagyságáról.” (Az idézett részt Sőregi
Jánosnak, a Debreceni Déri Múzeum nyugdíjas igazgatójának: A Debreceni Múzeumi
Gondolat története című, 1942-ben megjelent tanulmányából emeltem ki.)
Idézem még a „Debrecen” 1899. április 25-i számának közleményét: „Szerkesztőségünk
köréből, Farkas Mihály, ki 8 hónapon keresztül volt lapunk buzgó bel-munkatársa, e hó 15-én
megvált lapunktól, s az „Esti Hírlap” szerkesztőségébe lépett. Helyét a „Debreceni Hírlap”
belső dolgozótársa, Ady Endre foglalta el. Hisszük, hogy olvasóközönségünk örömmel
fogadja Ady Endre új munkatársunkat, ki szép versei, tárcái és szellemes karcolatai révén
kedvence volt a „D. H” olvasóinak.”
E rövid bevezető után térek rá a címben jelzett történetekre, amelyeket Pálffy József,
Debrecenben élő, 82 éves nyugdíjas újságíró mondott el.
Tehát a költő a „Debrecen” című újság belső munkatársa, amikor sor került a párbajra.
Ady Endrét Bartha Mór felelős szerkesztő közreműködésével szerződtette a
Debrecenhez a Hoffmann és Kronovitz nyomdászcég. Abban az időben állandó fenntartott
helyük volt az újságíróknak a színházban. 1899. május elsején a költő elment a színházba,
hogy megnézze a premiert és még aznap este megírja a kritikát a másnapi számba. Ady látta,
hogy az egyik támlásszék üres és leült oda. Előadás közben megérkezett a szék bérlője:
Geréby Pál kereskedő-földbirtokos. Dühös volt, hogy elfoglalták a helyét és a költő mögötti
sor egyik székébe ült le. Előadás közben sértő megjegyzést tett: „milyen szemtelenség, hogy
elfoglalták az ő helyét.” A bántó észrevételezés Adyt haragra gyújtotta, aki az előadás
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szünetében odament Gerébyhez, bemutatkozott: „Ady Endre újságíró vagyok, és kikérem
magamnak a durva megjegyzést.” Erre Geréby is feldühödött és összezördültek. Másnap
Geréby elküldte két segédjét: Erber Ernőt és Dalmi Bernátot Adyhoz és kihívta párbajra a
költőt. Ady a kihívást elfogadta. Ady Sípos Béla és Falk Richárd hírlapíróknak adott
megbízást lovagias ügyének intézésére. A párbaj Benedek Sándor vívómester termében
játszódott le. Mindketten könnyebben megsebesültek. A költőt – párviadal vétsége miatt
három napi államfogházra ítélték, amely időt azonban sohasem kellett letöltenie.
Hogyan emlékezik meg a párbajozó Adyról a Debrecen 1899. május 6-i száma?
„Ady Endre, lapunk belső dolgozótársa, kinek csütörtökön reggel kardpárbaja volt, hétfőn
ismét elfoglalja helyét szerkesztőségünkben. Kezelő orvosa, Dr. Altmann Béla véleménye
szerint, mivel sebláz nem állott be, minden bajon túl van. Munkatársunk állapota iránt
különben városszerte nagy a részvét. Szerkesztőségünkben egész nap cseng a telefon, s
kérdéseket intéznek hozzánk állapota iránt. A beteget közben elárasztják küldeményekkel,
s ezek között nagy szerepet játszik az erősítő bor és konyak. A beteg poéta ezen az úton is
megköszöni az ismerősöknek és jóakaróinak szíves érdeklődését.”
Ady másik „párbaja” már segédi minőségben zajlott le. Erről így emlékezik meg a
Debrecen 1899. november 1. száma:
„Párbajozó színészek. Tegnap nem komédiáztak a mi színészeink, hanem, s egyáltalán nem
színpadi helyzetben „alakítottak”. Úgy történt, hogy a színtársulat két nagyon kedvelt tagja:
Szacsvay Sándor és Tanay Frigyes tegnap párbajt vívtak. A színhely a városi tornacsarnok
nagyterme volt. Idő: délután 3 óra. Segédek voltak: Szacsvay Sándor részéről Ady Endre és
Máthé László, Tanay Frigyes részéről Tóth Elek és ifj. Szathmáry Árpád.
A párbajban – melyre különben egy színpadon lejátszott jelenet adott okot – Szacsvay
könnyebb sérülésével végződött.”
(Hajdú-Bihari Napló, 1970. augusztus 16.)
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Ady

Adyt olvasok

Petőfi lelkét újra álmodom,

Napok óta csak Adyt olvasok

tiszta szerelme a forradalom.

az emlékérzés

Vajda csillaga Adyra fénylett,

az érzéslátás bennem

így született a holnap-költészet.

éhségkiáltó dühödt ordasok.

Szép sorsunk jó igaz mámorában

Százszor pusztulnék érte,

bölcs-tavasz hitünkben Adyt láttam.

ha közöttünk csak egy napot élne!

Kozmoszunkban Ő is tűz-mindenség,

Nem kellene, hogy írjon verset,

gondjainkban segítő messzeség.

hangjára lennék kíváncsi,

(Budapest, 1977.)

ahogyan tépázza a szerelmet.
Csillag-csönd szemébe szeretnék nézni,
amint a mámort megidézi
s a nőt
a vers lelkében megigézi.
Nem bánnám, ha nem is szólna,
csak a keze fejünkre áldást szórna.
(Budapest, 1981.)

Kertész N. László grafikája
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Móricz Zsigmond
(1879. július 2. Tiszacsécse – 1942. szeptember 4. Budapest)

Móricz Zsigmond

és szülőháza

„Énnekem Csécse maradt a tündérsziget …”
Móricz-emlékek nyomában
Már régóta készülök Tiszacsécsére, abba a virágillattól terhes, vendégszerető kis
faluba, ahol Móricz Zsigmond bölcsőjét ringatták. Porcsalmy János debreceni tanár egyik
alkalommal rendelkezésemre bocsátott tizenhat Móricz-képet, és ideadta „Gyászol egy Tisza
menti kis falu” című riportját, amely a nagy magyar író halála után jelent meg a Kárpáti
Híradóban. A cikk megjelenése óta eltelt huszonöt esztendő, s kíváncsi voltam rá, vajon
élnek-e a rokonok és jó barátok közül, akik annak idején oly szépen, áradó lélekkel
emlékeztek és vallottak a fiatal tollforgatónak. Egyrészt Porcsalmy riportja, másrészt pedig a
Debreceni Termelőszövetkezeti üdülőben megfordult hét tiszacsécsei ember sokirányú
felvilágosítása és személyes ismeretsége az íróval, késztetett a még fellelhető emlékek
felkutatására. Ilyen előzmények után indultam el Tiszacsécsére, ebbe a szelíd mosolyú, de
emlékezni és szeretni nagyon tudó szatmári kis faluba.
Járom a rokonokat és ismerősöket. Az egész falura jellemző a virág szeretete és a
hosszú, keskeny udvar. A porták előtt kis padok vannak, amelyek esténként benépesülnek és
megkezdődik az asszonyok és férfiak tereferéje.
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Először a 90 éves Kiss Bertalannal ismerkedtem meg, aki az első elemiben
osztálytársa volt Móricz Zsigmondnak. A szellemi frissességnek örvendő, jó humorú idős
ember így emlékezett a gyermekkorra:
- Volt egy nagy fa az iskola udvarában, amely alatt gyakran hemperegtünk Zsigával.
Mozgékony, eleven fiú volt, szeretett ingerkedni és birkózni. Ebben jó pajtásra talált bennem.
Ha nem tévedek, egy nagy somfa tövében játszadoztunk, incselkedtünk egymással,
próbálgattuk erőnket. De amint látja, ma már csak botra támaszkodva tudom cipelni elnyűtt
életemet.
Ide kívánkozik Móricz egyik levele, amelyet Orosz Kálmánnak írt, a falu akkori
református lelkészének. A levélben az író emlékezik régi iskolájára: „Ebbe a házba jártam én
ötéves koromban iskolába, szoktatóba. Ma is emlékszem az udvaron egy nagy fára s a
szilvásra, a kertre, mint szép háttérre.”
Móricz Zsigmond jó barátságban volt Orosz Kálmánnal. Többször levelet váltottak
egymással. Az író egy alkalommal így írt a csécsei református papnak szülőfalujáról:
„Én magam bizony kevés ideig éltem Csécsén. De énnekem Csécse maradt a tündérsziget,
ahova mindig visszavágytam, ahol engem mindenki szeretett, ahova mindig úgy tér vissza az
emlékezet szárnyán a lelkem, mint a boldogság, béke kedves szigetére. „
Már éppen Nyilas Dezsőhöz, Móricz egyik közeli rokonához indultam, amikor az
utcán megismerkedtem Novák István községi tanítóval, akinek a felesége az író rokonságának
leszármazottja. Meginvitált otthonukba, mondva: mutat néhány Móricz-emléket. Örömmel
tettem eleget a fiatal tanító meghívásának. Két dedikált Móricz-könyvet mutatott. Az egyik
címe a Magyarok, a másiké Hét krajcár. A Magyarokba a következő szöveget írta: „Nyilas
Gusztávnak, 1929. VI. 29. Móricz Zsigmond.” A Hét krajcárba ezt jegyezte be: „Nyilas
Kálmán bátyáméknak szeretettel. 1929. VI. 29. Csécse. Móricz Zsigmond”. (Nyilas Gusztáv
és Nyilas Kálmán az író nagybátyjai voltak.) Majd ezt követően egy megsárgult és szaggatott
levelet, és egy fényképet vett elő. Móricz írta Csécsén élő két nagybátyjának. A levél felső
sarkán a dátum: Bp. 1910. ápr. 25. Üllői út 95. III. 79.
„Kedves Julcsa néném és kedves Guszti meg Kálmán bátyáim!
Mindig készülök Csécsére, télen azt mondom, most nem lehet, majd tavasszal, akkor azt,
hogy majd a nyáron, s a nyarak eltelnek azzal a kévánkozással, hogy de most a télen már nem
marad el a csécsei út, telik egyik esztendő a másik után, s én se nem megyek, sem nem írok.
… (Itt a levélből hiányzik egy részlet.) azt sem írtam meg, hogy azok a felvett képek,
amelyeket a legutóbbi ottlétemkor csináltam, egytől egyig mind elromlottak, egy sem sikerült,
mert mialatt onnan felhoztam Pestre, valami baleset érte őket, s egyből sem lett kép.
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Na, gondoltam magamban, majd elmegyek nemsokára, akkor jobbakat csinálok, s jobban is
vigyázok rájuk. De az út maradt, egyre maradt, időközben én egészen megvénültem, mint az a
mellékelt képen látszik – tán meg sem ismernek rajta -, belőlem igazán ember lett, s ma már
annyi a dolgom, alig van időm élni.
Így aztán nem lett az én csécsei útjaimnak egyéb eredménye, csak az, hogy itt a kis
diófaszék – most is azon ülök itt az írógépem előtt -, meg itt van a czifra virágos ételescsésze,
mind a három az ebédlőszekrény tetején, amiket kaptam. De talán nem baj, nem hiszem, hogy
egy esztendő beteljen, míg én megint elmegyek Csécsére, akkor aztán annyi képet csinálok,
hogy sok is lesz.
De írjanak addig is valamit magukról, hogy vannak, mint vannak, milyen az
egészségük, mi újság az atyafiságban? Meg a faluban, a vidéken? Engem bizony minden
nagyon érdekel, ami ott történik. A feleségem is nagy szeretettel gondol vissza Csécsére, és
sokat emlegetjük a mi kedves rokonainkat. Már mi két kis fiunkat temettük el, ez aki a képen
van, hét hónapos kis lány. Szép neve van, Virágnak hívják.
Édes apámék egészségesek, eddig Kispesten laktak, de most megint beköltöztek
Pestre, elsején. Már azt talán tudják, hogy Pista is megházasodott, meg Dezső is. Dezső
kiment Amerikába papnak, és ott él, sok pénzt keres. A többi öcsém is nagyfiú már mind, a
két legkisebb is most megy már sor alá. Mindnek állása van, s ők otthon vannak, haza hordják
a nagy keresetüket. Ida húgom is 16 éves már, ő is gimnáziumba jár, talán az egyetemre is fog
járni és tanárnő lesz belőle.
Ők is mindnyájan csókjukat küldik és mi is, a legnagyobb … (Itt is hiányzik egy rész a
levélből …) jót mindnyájuknak, Liziéknek, Bertáéknak szintén. Az egyik képet Julcsa
nénéméknek küldjük, s ő vele közösen Kálmánéknak, a másikat Guszti bátyáméknak.
Még egyszer minden jót és különösen jó egészséget kívánva, maradunk szerető rokonaik.
Móricz Zsigmond és Janka.”
Nyilas Dezső szívélyesen fogadott. Az ő édesapja volt a Móricz által sokat emlegetett
Guszti bácsi. Mondandóját így kezdte: „Fiatalabb korában gyakran megfordult nálunk Zsiga
bátyánk. Édesapámtól hallottuk, hogy nagyon szerette az egyszerű embereket, a tiszai táj
szépségét, az aratóktól és vízimolnároktól hallott népdalokat. Minden érdekes kifejezést,
szólásmondást, közmondást lejegyzett. Még a csípős, kétértelmű nótákat is, amelyeket
megmutatott édesapámnak, aki megdorgálta értük. Szerette nagyon a tréfát. Nemegyszer
megheccelte a milotai és a tiszabecsi lányokat. Az 1920-as évek elején kilépett medréből a
Tisza. Zsiga bátyánk kiment a füzesi részhez, és ott gyönyörködött a haragos folyóban.
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Édesapám aggódott érte, majd idegességében megjegyezte: csak tán nem fulladt bele a
Tiszába? Volt nagy öröm, amikor késő este megérkezett, s nagy figyelemmel hallgattuk
meséjét a megáradt folyóról.”
Móricz születésének ötvenedik évfordulóját Tiszacsécsén rendezték meg 1929. június
30-án. Az ötvenedik születésnapon ünnepelték az ötvenedik kötet könyv megjelenését is.
Hogyan emlékezik vissza erre a felejthetetlen napra két idős szemtanú: Nagy Ferenc és
özvegy Bartha Péterné?
Bartháné (Paládi Ida) kezdte a visszaemlékezést: „Ez a ház, amelyben most lakom, korábban
Móricz Zsigmond anyai nagyanyjáé volt. Ebben a házban kötöttek házasságot az író szülei,
Móricz Bálint és Pallagi Erzsébet. Éppen ezért az ünnepséget is itt rendezték a házban és az
udvaron. Gyönyörű díszkapu volt felállítva, ezzel a felírással: „50 év – 50 könyv”.
Feri bácsiban is felvillant az emlékezés, és hirtelen közbeszólt: „A fiatalokból lovas
bandériumot állítottak ki, zeneszóval, díszruhába öltözve vonultunk az író fogadására,
Milotán át a harmadik faluba, Tiszabecsre. Ott még a távolabbi falvakban lakók is
csatlakoztak hozzánk. Több ezren gyűltek össze, hogy ünnepeljék egy kis falu nagy szülöttét.
Talpon volt az egész falu, mindenütt sütöttek, főztek. Minden csécsei család becsületbeli
kötelességének érezte, hogy az ünnepségre érkezőket megfelelően ellássa étellel, itallal. Az
ünnepség kiemelkedő eseménye volt, amikor az írót megválasztották a falu díszpolgárává.
Még emléktáblát és szobrot is akartak állítani Móricznak, de az író ezt nem engedte”.
Ezzel kapcsolatosan írt Móricz levelet Orosz Kálmán barátjának: „E percben itt volt
nálam Gaál Endre képviselő úr, s megbeszéltük a következőket: nem lesz sem szobor, sem
emléktábla. Én nem akarom a világi hiúságnak ilyen jelét életemben. Én ahhoz nagyon nyakas
kálvinista, s nagyon puritán magyar vagyok, hogy magamat ünnepeltessem. Az pedig
egyenesen lehetetlen, hogy valami olyan dologba belemenjek, ami nem jön egészen a
szívekből. De ha én azt érzem, hogy szeretnek, s hogy kötelesség hív, akkor én jelen vagyok,
ha csákányeső esik is.”
Bartháné így folytatta gondolatait: „Azóta már kétszer rendeztek a faluban Móriczünnepséget, de a legszebb, legemlékezetesebb az az első volt, amikor az írót itt, ezen az
udvaron választotta meg a falu díszpolgárává. A falu népe most is tisztelettel és nagy
szeretettel emlékezik Móricz Zsigmondra.”
Az író is érezte a Tisza menti kis község lakóinak felé sugárzó szeretetét, s meleg
hangon emlékezett meg díszpolgárrá-választásáról is: „Nagy örömmel és hálával fogadtam a
díszpolgárrá választást, s ez nekem a legszebb dísz, amit életemben kaphatok.”
(Hajdú-Bihari Napló, 1968. július 14.)
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Vallomás a diófa alatt
Látogatóban Móricz Zsigmond lányainak dajkájánál
Különös izgalommal indultunk Jánkmajtisra, Szabolcs-Szatmár megyének ebbe a kis
falujába. Nem a község történelmi múltja csábított, nem is ismerem, hanem egy ott élő idős
asszony, akinek neve és emberi portréja bekerült az irodalomba, Móricz Zsigmond révén.
Olajos Istvánnénak hívják, tizenegy éves korától ő volt az író lányainak dajkája. Móricz az
első perctől kezdve Ilkának szólította, s ez a név örökre rajta maradt, végigkíséri életútján.
Szamossályinál kompon keltünk át a Szamoson, ide már csak tíz kilométerre van
Jánkmajtis. Megérkezve a faluba megkaptuk az útbaigazítást: Olajosék a Dózsa György utca
5. szám alatt laknak. Csinos, rendben tartott ház és terebélyes, gyümölcsfákkal és tengerivel
beültetett kert. Kissé megilletődve zörgettünk a kapun, vajon nem zavarjuk-e meg délutáni
pihenésükben őket? Egyáltalán itthon találjuk-e az idős házaspárt? Nyílt a veranda ajtaja. Ősz
hajú, mosolygós arcú, vasutas sapkás férfi fogadott. Betessékelt az udvarba, ott leültünk az
árnyat adó nagy diófa alá.
- Mindjárt szólok a feleségemnek.
Kis idő elteltével középtermetű, zömök asszony tűnt fel a veranda ajtajában. Kimért
komótossággal közeledett felénk. Ő az, az író lányainak dajkája, majd nagylány korában
a Móricz család házvezetőnője. Külsejét és megjelenését tekintve éppen olyan, mint a vele
egyívású parasztasszonyok. Az élet megviselte őt is, homloka és arca ráncoktól barázdált,
keze fején pattanásig duzzadtak az erek. De a hangjának van valami különös varázsa,
melegsége, sokszínű dallama. Az emlékezés mosolyt csal arcára, megszépíti és megfiatalítja.
Múlhatatlan szeretet és tisztelet áradt lelkéből, amely még most is az írónak szól, Móricz
Zsigmondnak, a beszélgetés során többször elhangzott: „jó embernek”. Szárnyaló derűvel és
lelkesült jókedvvel sorolta, elemezte, méltatta az író könyveit, érezve, megsejtve bennük a
költői erőt és igazságot. Ebben a Móricz iránti tiszta szeretetben és rajongásban különbözik ő
azoktól a sorstársaktól, akiknek nem adatott meg Móricz Zsigmond közelében élni.
Mélytengeri áramlás volt az emlékezésnek néhány órája, amelyben felidézte Móriczot,
az írót és embert.
„Tizenegy éves voltam, amikor Holics Zsigmondné, Móricz anyósa 1911-ben elhozott
Gömörből az íróékhoz – kezdte a visszaemlékezést Ilka néni. Akkor Móricz Zsigmondék
Budapesten laktak, az Üllői út 91. szám alatti ház első emeletén. Három lánya volt
Móriczéknak, kölcsönösen szerettük egymást.
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Kisebb-nagyobb megszakításokkal tizenhét évet töltöttem a családnál. Serdülő lány koromban
minden érdekelt. Mindent elolvastam, ami a kezem ügyébe került. Amit nem értettem, vagy
nem tudtam, megkérdeztem Móricztól. Úgy gondoltam, azért író, hogy mindent tudjon.
Egyszerű lány létemre sokat tanultam, művelődtem a Móricz-házban.
Már cseperedtem, ha szabad úgy mondanom okosodtam, egyik alkalommal behívott a
dolgozószobájába, és így szólt hozzám: „Itt van ez a színdarab korrektúra, elviszed a
Vígszínház igazgatójának. Válaszra nem kell várnod, siess vissza!” Akkor még nem tudtam,
hogy milyen kincset viszek magammal. Az igazgató kedvesen fogadott, és megkérdezte
tőlem, mi vagyok én Móriczéknál. Amire én nagy büszkén így válaszoltam: „Félig magyar,
félig tót.” Az igazgató jót derült e kijelentésemen. Ezt a rövid párbeszédet elmondta az írónak
is, akinek szintén tetszett „beosztásom” megmagyarázása.
Többször elvittek magukkal engem is a színházba. Egyik alkalommal Móricz
A vadkan című darabjának premierjére érkeztünk. Rám olyan hatással volt az előadás, hogy a
felénél hazaszöktem. Majd, amikor hazajöttek, az író megkérdezte tőlem: „Hát te miért
hagytad ott az előadást?” Attól tartottam, hogy megsértettem, s emiatt haragszik rám. Még
akkor is dideregve mondtam: „Féltem.” Móricz rám nézett, és így szólt: „Értelek. Ilyen
őszintének lenni nem szabad.” A darab megbukott a premieren.
Sok nagy művész kereste fel budapesti és leányfalui otthonában. Meleg barátság fűzte
Ady Endréhez, akinek egyszer én segítettem levenni a téli kabátját. Korábban már hallottam
róla Móricztól, tudtam, hogy költő. Móricz nem barátkozott tehetségtelen emberekkel.
Gyakran megfordult nálunk Rippl Rónai, Schöpflin Aladár, Babits Mihály, Gombaszögi
Frida, Ady Endre, Szabó Dezső, Somlay Artur, és még sokan mások a híres emberek közül.
Feledhetetlenek számomra a leányfalui őszök. Kukoricatöréskor ott volt közöttünk
Móricz Zsigmond is, és neves írók könyveiből olvasott nekünk részleteket. Azt akarta, hogy
tanuljunk. Nagyon szeretett tengeri szárból koszorút fonni. Sok szépséget talált a paraszti
munkában. Vonzódott az egyszerű emberekhez. Sokat utazott, kóborgott a pusztákban,
többször megfordult a Hortobágyon. Amikor hazatért, órák hosszat mesélt a pásztorokról, a
csikósokról, a gulyásokról.
Vannak-e emlékeim az írótól? Vannak. Amik megmaradtak, úgy vigyázok rájuk, mint
a szemem fényére. Sok értékes kéziratot és nekem dedikált Móricz-könyvet elvittek, illetve
elkértek tőlem. Magam sem tudom pontosan, hogy hova kerültek. Bízom benne, hogy jó
helyen vannak. Van egy kis dobozom, abba rejtettem el féltve őrzött kincseimet.”
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Két Móricz-levél, egy nyakék és Szigethynek az íróról készült makettja került elő a
dobozból. Az egyik levél Ilka néninek szól. „Kedves Ilka! Gratulálok a férjhezmeneteledhez,
és minden boldogságot kívánok. Arra azonban nem tudok vállalkozni, hogy a vőlegényt
állásba juttassam, mert nincsen rá lehetőségem. A lakodalom napjáról értesítést kérek, hogy
valami emlékkel hozzájárulhassak a fészekrakás szép munkájához, megemlékezve sokévi
hűséges munkádról. Szívesen üdvözöl jóakaród, Móricz Zsigmond. 1928. III. 30. Bp. IV.
Fővám tér 2.”
Móricz mégis segített. Az ő közreműködésével kapott állást a fiatal férj a kabai állomáson.
Egy korábbi levelében, amelyet Holics Jenő sógorának írt – sem feledkezett meg Ilka
néniről. „Kedves Jenőm, most érkeztünk haza, és a leveleidet ma kaptam meg. Az Ilka címét
nem tudom, ha jelentkezne nálam, megmondanám neki, hogy hozzátok mehet – ha még akkor
is lenne rá szükségetek. Mi egészségesek vagyunk, lehet, hogy valamelyik nap elmegyek
hozzátok pár órára a jövő héten. Csókollak benneteket. Zsiga. Bp. 1925. IV. 29.”
Móricz sohasem feledkezett meg rólam – folytatta Ilka néni – asszonykoromban is
többször kaptunk tőle csomagot, néhány kedves sor kíséretében. Itt van ez a gyöngysor.
Olaszországból hozta nekem ajándékba. Velencei emlék”.

Ilka néni, kezében a velencei gyönggyel

Móricz Zsigmond levele Ilka nénihez

A beszélgetés után nagy szemű piros meggyel kínált. Olyan szeretettel, mint
évtizedekkel korábban őt Leányfaluban Móricz Zsigmond. Sok minden emlékezteti most is az
íróra. Nem csoda, hiszen az alkotót és a jó embert együtt zárta a szívébe.
(Hajdú-Bihari Napló, 1969. augusztus 17.)
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Egy téma, három műfajban
Móricz Zsigmond 1913 nyarán körutat tett Olaszországban. Onnan visszatérve írta
meg a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című regényét. Az író ebben a művében – történelemés életismeretéből adódóan – egyszerű történetben is be tudta mutatni a millennium-kori
dzsentrivilág dőzsölését, tartalmatlan életvitelét és elkerülhetetlen pusztulását.
A főszereplők, Pólika és Balázs alakjában remekbe formált jellemeket szerepeltet.
Élő figurák a Zsani néni, Pepi néni és Mina néni is, akiket első feleségének nagynénjeiről
mintázott. A Nem élhetek muzsikaszó nélkül című kisregény „pályafutása” érdekes, hiszen
Móricz az alaptémát három műfajban dolgozta fel: a regényen kívül vígjátékban és filmen is.
A négy felvonásos vígjátékot 1928. december 8-án mutatta be a Nemzeti Színház
kamaraszínháza. A darab színre vitelében, rendezésében Móricz kitűnő segítőtársra talált
Hevesi Sándorban, a Nemzeti Színház akkori igazgatójában. A nagy közönségsikerhez Hevesi
kitűnő rendezése mellett a parádés szereposztás is hozzájárult. Az első bemutató művészei
közül csak néhány nevet említek: Petheő Attila, Somogyi Erzsi, Vízvári Mariska, Gömöri
Vilma, Vaszary Piroska. Százharminchétszer játszották a vígjátékot.
1935 tavaszán az írót felkereste Deésy Alfréd filmrendező és arra ösztönözte, hogy
készítsenek a Nem élhetek muzsikaszó nélkül-ből filmet. Móricz így emlékezett erre a
találkozásra: „… a legjobb pillanatban toppant be hozzám. Éppen benne voltam a nagy
szerelemben a film iránt… Rászántam magamat és megtanultam a filmírás technikáját …
De én itt egy szempontból úttörőnek érzem magam: a magyar irodalomban talán első vagyok,
aki áhítatos tisztelettel fordulok a film, mint irodalmi eszköz felé, és megpróbálom a nagy
feladatot, hogy azt, amit regényben és színdarabban az olvasóknak és a színházi közönségnek
már kétszer elmondtam, most harmadszor a filmszalagon úgy közöljem, hogy ne hamisítsam
meg sem a regényt, sem a darabot.”
A film még abban az évben elkészült, a főszerepet Jávor Pál alakította.
(Pesti Műsor, 1980. október 29.)
*****
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A Móricz-drámák és a színpad
Beszélgetés László Anna írónővel
Száz évvel ezelőtt, 1879. július 2-án született Móricz Zsigmond, a magyar realista
prózairodalom kimagasló egyénisége. Ebből az alkalomból kerestük fel László Anna írónőt,
akivel arról beszélgettünk, hogy mennyire segítette Hevesi Sándor rendezői munkássága a
Móricz-drámák színrevitelét és sikerét a színpadon?
- Május 14., 15. és 16-án Nyíregyházán emlékünnepséget tartottak a drámaíró
Móriczról. Itt az előbbi kérdés más témákkal együtt, de nagy súllyal szerepelt. Mivel
mostanában gyakori a Móricz-emlékünnepség, néhányan féltek attól, hogy talán protokolláris
vagy unalmas is lesz a tanácskozás. Az ellenkezője történt. Magam azért tartottam nagyon
jónak, mert összecsaptak a különböző vélemények. Tehát valódi vita volt, szenvedélyes,
akkor is foglalkoztatta a résztvevőket, amikor befejeztük a napi eszmecserét. Ha ellentétes
vélemények ütköznek, az mindig tisztázáshoz vezet.
- Hogyan lehet összefoglalni a nézetkülönbségeket?
- Két pontját említem. Az egyiket Móricz Virág képviselte, akinek az volt az
álláspontja, hogy a Hevesi Sándorral való együttműködés Móriczot a könnyebb megoldások
felé csábította. Az író Hevesinél tanulta meg azt, hogy túlságosan nagy kompromisszumot
kell kötni a közönségsiker érdekében. Én, mint a Hevesi-életmű monográfusa, természetesen
mást érzek hangsúlyosnak. Mindenesetre az tény, hogy a Móricz-drámák regényeinél kevésbé
élesek, a társadalombírálat bennük kétségtelenül halványabb. Ez azonban már a Hevesivel
való együttműködés előtt is így volt – Móricz számos korábbi és későbbi drámájában.
Ha regényei hangvételéhez ragaszkodik: egyszerűen nem került volna színpadra. A különbség
annyi – és ez nem csekély különbség -, hogy a Sári bíró kivételével, amelynek 1909-es
bemutatója szenzáció volt, a Móricz-drámák soha nem értek el jelentős sikert a Hevesivel
való együttműködés előtt. Utána viszont óriási sikerré nőtt a Nem élhetek muzsikaszó nélkül és
a Légy jó mindhalálig. Mindkettő kiemelkedően nagy előadásszámot ért meg és a kritikai
visszhang ugyanannyira, mint a nézők reagálása, különlegesen jó volt.
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- Minek köszönhető ez?
- Elsősorban annak, hogy Hevesi a színpadszerűség, a „mesterség”
követelményeire tanította meg Móriczot. Az író levelei, tanulmányai, nyilatkozatai egyaránt
azt mutatják, ezt ő nyitott lélekkel fogadta és nagy örömmel nyugtázta.
Móricz és Hevesi kapcsolatát, a szó legnemesebb értelmében alkotónak lehet nevezni, és
ugyanakkor rendkívül személyesnek is. A munka közös célért folyt, teljes odaadással egymás
elképzelései iránt és baráti hangulatban, amit ugyancsak a Móricz-levelek tükröznek.
Ha az ő kettejük kapcsolatát vizsgálja az ember, akkor szinte nosztalgikus vágyat érez arra,
hogy bár most is ilyen azonosulás alakulna ki író és rendező között, mert bizony, a mai
színházban ez nagyon ritka. A társulat is képes volt teljes összefogásra egy közös cél
érdekében. Valószínűleg ez adhatta a sokat hangoztatott boldogságérzést, amire Móricz
többször is visszatért.
- Felmerül a kérdés, mennyire hatnak a Móricz-drámák a mai közönségre?
- A Móricz-drámák egy részének eleven hatóerejét mutatja, hogy az elmúlt
években, évtizedekben közülük igen sokat játszottak Budapesten és vidéken egyaránt.
Rendszerint nagy sikerrel. A bennük rejlő társadalomrajz miatt és mert magas írói szinten
szórakoztatóak. A Légy jó mindhalálig például örök sikerdarab, azért is, mert feléleszti az
emberekben iskoláskoruk emlékeit és mély érzelmi rétegeket érint.
Drámáinak másik részénél talán meglep bennünket a bemutató idejének kritikusi lelkesedése,
ezt mai szemmel nem érezzük mindig indokoltnak. Ilyenkor azonban, eszünkbe kell idéznünk,
hogy az értékítélet az évtizedek során alaposan megváltozik. Természetesen az lenne az
eszmény, hogy a művet századok se kezdhessék ki.
- Vajon miért nem sikerült a páratlan tehetségű Móricznak minden drámájában
maradandó értéket létrehoznia?
- Az emlékülésen elhangzott az a vélemény, hogy amennyiben Móricz nem
fogadja magába a különféle befolyásokat és csak a saját eszméi szerint az íróasztalának
dolgozik, akkor ma nekünk lenne egy nagy drámaírónk. Nekünk és ma! Ez az egyik oldal. A
másik: Móricz élete. A mindenkori napi élet, ami tökéletesen más közegben zajlik, mint egy
emlékülés ötven év múlva. Az íróasztalnak dolgozni, az egy-két alkotásnál esetleg lehetséges.
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Sorozatosan nem. Németh László mondta: a remekmű is agyrémmé válik az íróasztalban.
Tehát Móricz csak aközött választhatott, hogy bemutatják a színművét, ha elfogad bizonyos
kompromisszumokat - vagy, ha a társadalmi vétkeket ostorozó mondanivalót szolgálja, akkor
nem kerül színpadra. Vitatható kérdés, hogy melyik a jobb, mindenesetre ez az ő számára
önkínzó visszavonulás lett volna.
Hevesi igazgatása kezdetétől arra törekedett, hogy házi szerzőket gyűjtsön színházába.
Nagy balszerencse volt, hogy nem akadtak méltó írók. Amikor pedig Móricz szóhoz juthatott
a Nemzeti Színházban, az már az irányításának a vége felé történt. Néhány évvel később a
Nemzeti súlyos válságba került. De 1928-ban és 29-ben a színháznak még volt annyi ereje,
hogy a Nem élhetek muzsikaszó nélkül és a Légy jó mindhalálig című művet sikerre vigye.
(Pesti Műsor, 1997. május)

Móricz Zsigmond hangja
Féltve őrzöm a Magyar Rádió hangdokumentációs anyagából készült lemezt, amely az
utókornak megörökítette Móricz Zsigmond beszédhangját. A hanglemezen az író nyilatkozik
egy vidéki színházi direktorról és Rózsa Sándorról.
Személyesen sohasem láttam, beszélni nem hallottam Móriczot. Fényképekből,
grafikákból, kisplasztikákból, szobrokból, olajfestményekből, a vele kapcsolatos személyes
vallomásokból igyekeztem magamnak megrajzolni emberi, írói, művészi portréját.
Helyesebben e három különbözőnek tűnő fogalom egylelkűségét, együvé tartozását, a móriczi
egyéniséget.
A képek emlékidézők és emléktakarók. Kíváncsi érdeklődésünk nyitja fel a portrék
világát, s a felvételek (szobrok, rajzok, stb.) születését rögzítő dátumok segítenek tájékozódni
az író sorsfordulóinak, életútjának, küzdelmes, vívódó örömének, bánatának, az újrakezdések
forradalmának korszakváltásairól. A képek nemcsak a mosolyt, a derűt árasztják, a fájdalmat,
a kínzó gondokat is a néző elé tárják. A Móriczról alkotott kép mégsem a fotók, a képzőművészet láttán alakult ki bennem igazán, hanem mindenekelőtt regényeinek, novelláinak, a
napilapokban és folyóiratokban olvasható elmélkedéseinek, nyilatkozatainak, riportjainak
társadalmi és emberi lélekrajzából, az irodalmi publicisztikáját meghatározó művelődéspolitikai, szociológiai törekvéseiből.
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Móricz igazi, mindig élő hangja valóságteremtő- és építő művészetén át visszhangzik
bennünk tovább. Így jellemzi magát egyik levelében: „ … Én vallató ember vagyok, nem
valló …” Igen! Ő nemzetének, népének vallatója. Ez a tudatos erőfelismerés adja Móricz
sajátos, egyéni hangját. Nála a vallatás szellemi kényszer a fájó, béklyóba vert valóság
felszabadítására.
Az ő hangját nem lehet csak egy osztályra, a parasztságra korlátozni, hiszen élete
utolsó éveiben eljutott a proletársors, a munkásosztály történelmi szerepének a felismeréséig
is. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy benne látta az ország vezetőerejét, a fejlődés
társadalmi, politikai bázisát. De némely írásában már tanújelét adja a politikától önmagát
„távoltartó” író ennek a felfedezésének is.
Móricz Zsigmondnak, a Kelet Népe főszerkesztőjének a neve 1939. december 15-én
került a lap címoldalára. E számtól kezdve egészen haláláig ő jegyezte, irányította, szervezte,
tartalmában és küllemében alakította a folyóiratot.
Irodalmi és publicisztikai munkásságának e fellendülő korszaka egybe esett a második
világháború legsötétebb éveivel. Ebben az időben egyetlen folyamatos publikációs lehetősége
volt a Kelet Népe. Móricz alkotói korszakának ez a szűk három esztendő volt kitárulkozó,
sürgető tettektől mozgalmas, roppant akaraterejű reneszánsza, ars poétikája.
Ezért vállalkoztam arra, hogy ismertessem Móricz – általam fontosnak tartott – szerkesztői
politikáját és szerkesztői elveit.
Az első számban Kelet Népe címmel írt cikket, amelyben köszönti az olvasót.
Történelmi és társadalompolitikai helyzetképet ad a korabeli Magyarországról. Fájó
őszinteséggel kesereg arról, hogy „… nem ismerjük a jövőnket. Nincs célkitűzésünk, nincs
programunk, nincs tájékozódásunk és nincs szilárd elhelyezkedésünk …” Röviden:
jövendőismeret nélkül tengődik, vergődik a nemzet. Körülveszi, megbénítja a
létbizonytalanság, a céltalanság. Móricz nemzetféltése, az ország, a nép jövőjéért való
aggodalma jut kifejezésre e cikkében. Ez az írás ad alapot a két héttel később megjelenő:
Hagyd a politikát: építkezz! című publicisztikájának. A két cikk tartalmi gondolatvezetése
egyező és egyértelmű: a magyarság nemzeti programjának hiányolása. Ebben akar Móricz
segíteni. Országos programot adó népfront lappá szeretné a Kelet Népét fejleszteni.
Móriczot bántotta, emberi önérzetét sértette a jövő nem ismeréséből fakadó
tervszerűtlenség, a tájékozatlanság, a gondokban őrlődő magyarság sorsa. „ … egy napról a
másikra élünk és nyugodtan tudunk aludni a subán és nézzük a csillagok állását az alföldi
puszta egén s abból tájékozódunk a jövő ezredév felől, mint a három királyok …” – jegyezte
meg elkeseredetten, szomorú iróniával.
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Mibe kapaszkodhat a nép, a nemzet ilyen áldatlan társadalmi atmoszférában, amikor Európa
szívében már tombol a második világháború? Móricz az élni akarást tűzi nemzeti feladattá.
„… Egyet tudunk csak: élni akarunk …”
És drámai hangú követelését tovább fokozza: „…mert élni akarunk! élni! élni! élni!…”
E segélykiáltás Móricz lelkiismeretének a hangja. „…S mi öregek szívesen látjuk: a fiatalok
készek a munkára, készek a szervezkedésre, készek a tettre…” S ezek után fogalmazódott
meg a főszerkesztő programteremtő elképzelése, amelynek megvalósításába bevonja az
ifjakat, az olvasót, „akivel egyet akarunk: a Magyar Jövendőt kiépíteni…”
Hagyd a politikát: építkezz! Mindenekelőtt azt szeretném tisztázni, hogy ez a móriczi
meghatározás jelszó, program vagy jelmondat-e? Ugyanis, eddig már több megfogalmazását,
helyesebben értelmezését olvastam e felszólításnak. Jómagam inkább a jelmondat felé hajlok.
Azon egyszerű oknál fogva, mert jelszónál több, a program fogalmát nem meríti ki, a
jelmondat pedig olyan tartalmú tömörítés, amely valamire felhívja a közélet iránt érdeklődők
figyelmét. Móricznak pedig ez volt a célja. Fölvetni olyan kulturális, gazdaságpolitikai
kérdéseket, amelyeknek részletes magyarázatát, kibővítését az olvasóktól is várta. Azt akarta,
hogy az írók mellett az olvasók is szóljanak bele javaslataikkal, elképzeléseikkel egy
kidolgozandó program előkészületeinek folyamatába. S úgy remélte, hogy a válaszok
összességéből kirajzolódik majd – az eredeti törekvés lényege – a későbbi program magva.
Móricz ebben a vitát provokáló, a vitának a lap hasábjain helyet adó népfront-politikai jellegű
koncepciójából két momentumot emelek ki.
Cikkéből idézek: „Több politikát! Int jó akaratú levelében egy vidéki előfizetőnk…”
Ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy Móricz reagált a haladást elősegítő politizálás
helyes értelmezésére, ugyanakkor azt a diplomatikus tartózkodást is, amely a politika háttérbe
szorításával az építkezésre helyezi a hangsúlyt. A jelmondatnak ez a látszólagos kettőssége
– véleményem szerint – egyértelmű magyarázatát adja annak a móriczi elkötelezettségnek,
amely így is értelmezendő: politizálva építkezz! építkezve politizálj! A politika, mint
cselekvés-meghatározó, semmiképpen sem szűrődik ki Móricz tiszta szándékából. Benne él
gondolataiban, s agitátori keménységgel, határozottsággal elemzi a magyarság, a nép sanyarú
sorsának okait. Mi ez, ha nem politika?
Majd így folytatja: „Azt válaszoltam a levélírónak: Hagyd a politikát: építkezz! Azért
mondom ezt, mert megrettenve és belesápadva látom el vagyunk késve.”
Az elkésés nem egyéb, mint kulturális, gazdasági elmaradás más európai országokkal
szemben. Ez a társadalmi felismerés a móriczi jelmondat első alapvető meghatározója.
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Móricz fölveti a kérdést: „Mit kell tehát csinálni? Hol lehetne, s hogy kellene elébük
állani a kérdő szemeknek, s azt mondani nekik: ezt tedd …” Móricz tehát érzi, tudja, hogy
nincs országosan kidolgozott kulturális és gazdaságpolitikai program a parasztság sorsának
jobbítására. Az általa kurzivált rész, Ezt tedd! – világosan érzékelteti Móricz szándékát:
elérkezett a tettek ideje! Cselekedni pedig csak akkor lehet, ha van olyan társadalmi érdekekre
épülő átfogó program, amely kaput nyit a nép boldogulása felé. A jelmondat második
pozitívuma az, hogy tenni, cselekedni kell! Majd később ezt írja: „…Könyvtárra megy már
azoknak a műveknek a száma, amelyek bemutatják Európa előrehaladottságát, a magyar falu
mély és fájdalmas elmaradottságát, sőt az utakat is, hogy milyen utak elhárítása után s milyen
eszközök megragadása által juthat előre a magyar. Én itt most felajánlom és megnyitom a
vitát.” Mindebből érződik az írónak a népe iránti gondoskodása. Móricz így folytatja jövőt
alakító tépelődéseit: „…Tagosítás, vagy útépítés? Útépítés vagy a földművelési kultúrának
népfőiskolák által való legsürgősebb kiterjesztése? Új mezőgazdasági szervezkedés,
beszerzési, művelési, eladási szervezetek létrehozása, vagy a falvak és a gazdasági
berendezkedés újjáalakítása? … Hogy lehet új mezőgazdasági ipart egy-kettőre a földből
elővarázsolni. Vége a teoretikus elmélkedésnek. A magyar népnek föl kell támadnia halotti
poraiból is, hogy a rá váró életet megmentse.” Nem program ez, hanem ösztönző alapul szánta
a nemzeti program elkészítéséhez. Úgy gondolom, hogy Móricznak ez a törekvése azt a célt
szolgálta, hogy programot adó tettekre ösztönözze a kormányszerveket. Ő, mint a Kelet Népe
főszerkesztője politizálásával a nemzet, a nép sorsára irányította a figyelmet, és lehetőséget
adott a vitára, az általa remélt gondolatok, ötletek, elképzelések áramlatának kifejtésére.
Móricznak ez a vállalása a vezércikk címével ellentétben politika, a jövendő építkezésének a
politikája.
Egyik érdekes színfoltja a lapnak a Korunk és hangunk, valamint a Szerkesztői asztal
című rovat. Az itt megjelent vitázó írásokat, válaszokat tanulmányozva, elemezve, nyugodtan
mondhatjuk azt, hogy e két rovat írásaiból csendül ki leginkább Móricz igazi hangja.
E rovatoknak ő volt a szervezője, írója és szellemi irányítója. Előre meghatározott célja volt
az itt közlendő cikkek, hírek, megjegyzések, személyes hangú válaszok megjelentetésével.
Kíváncsi volt arra, hogy egy-egy parasztságot érintő publicisztika vagy egyéb cikk milyen
érdeklődést vált ki az olvasóban. Óriási lelkesedéssel, odafigyeléssel szerkesztette a
terjedelmes rovatokat. Fáradhatatlan riporterként járta az országot, minden fontosabb dologról
akart tudni, izgatták a zajló események, nem hagyott egy sort sem válaszolatlanul.
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Móricz nem szerette a bőbeszédűséget. Mestere volt a tömörítésnek, a lényegre
törésnek. Követelményrendszerében ott élt a gondolati tisztaság, az állásfoglalás, az okfejtés
társadalmasítása. Nem szerette a légüres térben libegő öncéluskodást. A Kelet Népe a
parasztság, a nemzet sorskérdésének a lapja. Erre építette Móricz az olvasókkal folytatott
párbeszédét. S ez a párbeszéd a főszerkesztő politikai építkezése még akkor is, ha ő már
említett jelmondatában – a sorrendben – a dolgozz-ra terelte a figyelmet. Az olvasók és a
folyóirat közötti kapcsolatteremtés alapjának tekintette az együttműködést. Célja volt, hogy
üzeneteiben, tanácsadásaiban is találkozzék olvasóival, szellemi randevúra hívta őket a lap
hasábjain. Ezzel is bővítette a folyóirat ismeretségi körét, az önként jelentkező
„sajtótudósítók” hálózatát. Nem csak a fővárosból, hanem vidékről is érkeztek vitákra szólító
levelek, kérdések, véleménykülönbségek a Kelet Népéhez.
A folyóirat olvasása közben arra eszmélünk, hogy a Kelet Népe egésze olyan program,
amely képet ad a korszellemről, a parasztság helyzetéről, a munkásság sorsáról, s mindazon
gazdaságpolitikai és művelődési reformtörekvésekről, amelyek feladatként jelölték meg a
magyarság, a nép nevelését, tájékoztatását és felvilágosítását. Nem utolsó sorban pedig a
nemzeti öntudatra ébresztés gondolatát.
Az egyik levélíró cikkében azt fejtegeti, hogy „állj meg a helyeden és tégy eleget
kötelességednek!” A főszerkesztő érzékenyen reagált e megállapításra, mivel tartalma
egyezett az ő gondolatával. És most jön a szerkesztői összefoglalás, következtetés és
programadás. „… Ma ott tart a világ, hogy az utcavégtől a parlamentig mindenki politizál.
Mindenkinek megvan a maga világot boldogító meggyőződése… Induljon meg az ellenőrzés
egyénben, társadalomban, államban egyszerre és legyen a magyarság célja: a
kötelességteljesítés államának kialakítása... Ha a munkát meg akarjuk szerettetni a nemzettel,
akkor becsüljük meg a munkaszeretőket… Be kell bizonyítani a munkaszeretőknek, hogy
érdemes a munkát szeretni, hogy érdemes kötelességet teljesíteni…”
Kérges a kezem címet adta Móricz az egyik hat elemi iskolát végzett parasztember
levelének. Az író megjegyezte: „Bizony elég nehéz rossz szemmel ilyen apró, ceruzával írott
írást vaklálni, de nem sajnálom, mikor ilyen mondatokat találok benne: … kis falum határán
alig túl terjedő látkörrel szólok bele a vitába… A jövő csak akkor van biztosítva, ha teljes a
lelki egység az egész magyarságban… egy fájás legyen és egy látás…”
Milyen következtetést vont le Móricz a levél tartalmából? „Öröm látni, hogy a hat
elemit végzett, s a legnaivabb betűkkel író magyarok már egészen tiszta szemmel, magas
államfilozófiával tekintik a magyar sorsot, Bihar szélén, Abaújban, Dunántúl…”
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A vitában Móricz kimondatta meggyőződésének, építkező politikájának a lényegét: a
népfrontpolitika megteremtésének a gondolatát. (Egy fájás legyen és egy látás.)
Természetesen voltak negatív értelmű, az uralkodó osztály érdekeit védő vélemények
is. Ezekkel a főszerkesztő ridegen bánt. Muszájból közölte, nem emelt ki bennük sorokat, nem
fűzött hozzájuk kommentárt. Ez is politika!
Veres Pétert is vitára késztette Móricz jelmondata. A többi között ezeket írta:
„Úgy érzem, ehhez a Hagyd a politikát, építkezz! – jelszó alatt megindult vitához nekem is
hozzá kell szólnom: Ne hagyd a politikát, most úgyse építkezhetsz! Persze, az a kérdés, mit
értünk politika alatt. Politizálást-e, vagy közügyekben való érdeklődést, részvételt, helytállást?
Az első esetben én is azt mondom: hagyd a fenébe, olyan mindegy, hogy tagja vagy-e
valamelyik pártnak, úgyse tehetsz semmit, legfeljebb helyeselsz, vagy hallgatsz. Hiszen
nincsen sem pártélet, sem szabad sajtó többé. Valószínű, hogy Móricz Zsigmond is az ilyen
politizálást értette. Mert hogy minden közéleti tett, tehát Móricz Zsigmondnak a felhívása is
politika, azt mindenki tudja… Az a kérdés, kinek a politikája. A mienk-e, vagy a másoké.
Egyelőre nem a mienk. Nekünk most nincs más feladatunk, mint számon tartani mi a baj és
mit kellene és mit lehetne csinálni. Szerintem ma ez a – nem legjobb – hanem az egyedül
lehetséges politika…”
Móricz válasza így hangzik: „Veres Péternek azt üzenem, hogy ne politizálj, dolgozz!
Igenis lehet dolgozni és lehet építkezni is… Debrecenben a fiatal költőkkel vitatkoztam, ne
hagyják úgy összetörni magukban a bátor szavakat. Koravének. Klasszikus begubózás. Azt
mondta egyikük: „Mi már befejeztük a munkánkat.” „Hány éves vagy?” „Harminckettő.”
„Én hatvan vagyok és most kezdem az új életemet.” Veres Péternek is szól ez.”
Móricz kedveli a rövid, tömör, figyelemkeltő, politikai töltetű aforizmákat. A lap alján
keretbe foglalva egy-egy cikk zárógondolataként ilyen rövid megfogalmazások, felhívások
olvashatók: „Ma a legjobbaknak minden erejüket latba kell vetni, ha át akarnak menteni a
jövőre valamit.” „Azt akarjuk elérni, hogy a magyarságukban ingadozó rétegek lássák azt,
hogy ebben az országban érdemes magyarnak lenni.”
Meggyőződéssel mondhatjuk, hogy Móriczra nagyon találó ez a jellemzés: az ország
látó, az ország néző író. Nemcsak regényeiben, elbeszéléseiben érezhető a látásnak és a
nézésnek társadalompolitikát változtatni akaró ébrentartása, hanem folyóiratában publikált
megjegyzéseiben is. Az odafigyelés Móricz munkásságának, módszerének, tanácsadásának
fontos meghatározója. Ő az élet gyakorlati embere, a valóság újra és újra felfedezője,
teremtője és tettekre váltója. Móricz társadalmi méretekben gondolkodott és ez adta alapját
mindenre kiterjedő érdeklődésének. Erre említsünk a sok közül csak egy példát.
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„A magyar népdal megszállottjai, az „Énekszó” szerkesztősége és párthívei szorgalmasan
járják pár hete a várost és aláírásokat gyűjtögetnek. Harminc ezer aláírást akarnak benyújtani
a rádió vezetőségéhez, hogy a magyar népzene méltó helyet kapjon a magyar rádió
programján. Az íven a következő felírás olvasható: …Mi az igazi magyar zenét szeretjük, de
nem ismerjük eléggé. Abból az ezer és ezer dallamból, amelyet Kodály Zoltán, Bartók Béla és
társaik összegyűjtöttek, alig hallunk valamit a rádióban. A rádió tekintetes igazgatóságától
kérjük, hogy megismerhessük a magyar klasszikus zenét…”
A felhíváshoz Móricz a következőket fűzte hozzá: „… Mi lenne, ha a rádió vezetősége
nem várva be ezt a hatalmasan felszerelt kérvényt, eleget tenne ennek az óhajtásnak. Ej, de jó
lenne hinni középosztályunkban, használhatóságában és nemzeti felelősségérzetében.
Legalább egyszer! ...”
A háború terjedése miatt Móriczot állandóan nyugtalanította az ország, ezen belül a
nép sorsa. Érezte, hogy ebben a nemzetet pusztító történelmi helyzetben buzdításra, öntudatot
serkentő feladat meghatározásra van szükség. A nép fájdalma az ő keserve is volt. Éppen a
néptömegekkel való együttérzése késztette őt mindig arra, hogy szolgálatot tegyen az élet
könnyítésére. Móricz sorsa, munkálkodása egész folyamatában szellemi szolgálattétel volt a
magyarság, a nemzet javára. Egyik megjegyzésében így vall erről: „A Kelet Népe feladata
csak az lehet, hogy ezekben a tragikus időkben a magyarságnak szellemi szolgálatot nyújtson.
Szolgálatot csak az igazság fegyverével végezhet, de a fegyverek közül azokat választja,
amelyek nem a reakció vak mérlegét jelentik, hanem a haladás izzó cselekvését. Minden sort
azzal az aggodalommal közlünk, hogy az írás hozzájárul-e a magyar sorseszmék tisztázásához? Hogy reális-e, s mégis eszmeébresztő? Fő gondolatunk: hogy lehet meggyorsítani a
magyar utánpótlást? A tudásban és a gyakorlati cselekvésben. Hogy lehetne a százados
mulasztásokat oly gyorsan helyre hozni, hogy a napok reménytelenné ne váljanak fejünk
felett? … A kultúra, akárki hozta létre, az emberiség közkincse. Ebben részesülni s ehhez
hozzájárulni a magyarságnak is jussa és kötelessége.” (Kelet Népe szerkesztősége)
Felvetődik a kérdés: kié a Kelet Népe? Móricz erre határozottan válaszolt és kijelölte
társadalmi helyét az Új évfolyam küszöbén című cikkében. „… Ez a lap nem csoportoké,
hanem mindenkié, aki a magyar nép jobblétének gondját szívén viseli…”
A lap tehát mindenkié, elsősorban a haladásért küzdőké. Nem csoportokhoz, hanem az
egész nemzethez szól. Móricz ebben határozta meg a lap célját. Figyelemreméltó momentum.
A Kelet Népe átvétele óta alig telt el egy esztendő, s a lap akkori élni! segélykiáltást
fölváltotta Móricz bizakodása: a lap mindenkié!
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Móricz szerkesztői munkásságát megkeserítette és nagymértékben nehezítette a
cenzúra könyörtelensége. Az írónak ez a politikai szellemi „felügyelőség” temérdek
bosszúságot és gondot okozott.
A mind erőteljesebben működő cenzúra ellenére is műfajt gazdagító elképzelések
foglalkoztatták. Németh Lászlót 1940. július 15-én kelt levelében arra ösztönözte, hogy
küldjön rövid glosszákat: „Valósággal gombostűhegyre szedve a korproblémákat, ahogy
naponként felgyűlnek…” Veres Pétert pedig arról értesítette, hogy: „…Minden számban lesz
publicisztika, mert ez korunk levegője.”
Móricznak a vigasztalásra is volt lelkiereje. Ezt írta Veres Péternek 1940. november
14-én: „…A kézirataidat agyoncenzúrázták. De most a héten írj valamit…” Ezt követően
1940. december 7-én e sorokat küldte Balogh Edgárnak: „…Most röviden arra kérlek, hogy
Asztalos Istvánt, Nagy Istvánt, Kiss Jenőt, Szenczei Lászlót, Bözödi Györgyöt értesítsd, ha
módod van benne, hogy írásaikat szívesen venném… Örülök, ha Erdélyből is kaphatunk
hangot, bensőséges, őszinte önvizsgálatot. Várom azokat az erdélyieket, akik nem hallgatnak
el. Akiknek most nyílik meg a lelkessége és a mondanivalója… Cenzúra van, s mindent úgy
kell megírni, hogy meg is jelenhessen…”
Oláh Gábornak így panaszkodott egyik levelében: „…A cenzúra szörnyű… Most az
óbecsei cikket összevissza húzgálták… nem szabad egy szót sem leírni, ami úgy mutatja be az
állapotunkat, hogy ebben az országban nem minden tejfel. Csak megelégedett arcokat akarnak
látni. S az embernek tartani kell a hátát, hogy jobbról is pofozzák, balról is, olyan szövegért,
amiért nem is felelős. És mégis muszáj csinálni, mert így is a Kelet Népében jelenhetik meg
csak néhány őszinte szó…”
Móricz levelei alapján bepillanthatunk a cenzúra működésének szellemi krematóriumába.
Mielőtt még rátérnék a Kelet Népe 1942. május 1-i József Attila-számának
ismertetésére, szeretném megjegyezni azt, hogy nemcsak ebből az egy alkalomból
foglalkozott a folyóirat a költő méltatásával. A Kelet Népe 1939. december 15-i, tehát a
Móricz által szerkesztett első számban Darvas József Emlékbeszéd József Attiláról című cikke
olvasható. Elemzésében kiemelte: „Hitte és hirdette, hogy a munkásság az az új és friss
történelmi erő, amely új formákkal, s új tartalommal gazdagíthatja az emberiség világát.”
Emellett a lap későbbi számaiban több verset közöltek a költő hagyatékából.
Ilyen előzmények után jelent meg a József Attila-szám. A címoldalon látható Barta
Istvánnak 1936-ban készült felvétele a költőről. Majd József Attila Lányszépség dicsérete
című verse nyitja az emlékezések sorát. Ez a szám irodalomtörténeti jelentőségű.
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Mindenekelőtt azért, mert ma is vállalható írások mutatják be egyéni hangú, forradalmi
költészetét. A megjelenés dátuma fölött sem hunyhatunk szemet, nem lehetünk vele
közömbösek. Úgy gondolom, hogy a folyóirat ezzel a számával emlékezett meg a költő
születésének évfordulójáról. (Ha három héttel későbben is.) József Attila költészetéről Veres
Péter a következőket állapította meg: „… Egyik jellemvonása volt Attilának a hit… Az igazi
hívő lélek azonban cselekvő lélek, változtatásra törő, harcos forradalmi lélek… Hitt az új
rendben, a jó rendben, a szocializmusban… Hitt abban, amit írt…”
József Jolán József Attila a családban címmel írt testvéréről. Kelemen János két cikkel
is adózott a költő emlékének. Egyik elemzésében ezt írta: „…József Attila a legnagyobbat
kísérelte meg, amivel valaha magyar költő megpróbálkozott: … öntudatot adni a gúlaépítők
tömegének, megteremteni az élet új derűjét, megmutatni a mindennapi dolgok varázsát,
értelmet vinni a káoszba, s egy magasabb rend uralmát hirdetni a kispolgári ösztönösség
korszakában… Betegségében is az öntudat költője maradt, mint egész életén át.”
A Kelet Népe a különszám megjelentetésével is igazolta, hogy újat akaró nemzeti
törekvései megvalósításához segítségül hívta József Attila élő szellemét. Ehhez bátorság
kellett, amely kiállást, nézetazonosulást jelentett a költővel. E számban ugyan nem hallható a
főszerkesztő hangja, de a címoldalon ez olvasható: Móricz Zsigmond lapja.
Móricznak sikerült a folyóirat köré csoportosítani a népi és munkásírók egy részét. Ha
nem is értett mindenben egyet a szocialista eszmékhez közelálló, vagy éppen azt valló írók
nézeteivel, de nem is állt velük szemben. Erre bizonyíték a Kelet Népe. Lehetőséget, módot
adott a haladást segítő írások megjelenésének. A lapba írtak a többi között: Darvas József,
Németh László, Veres Péter, Szabó Pál, Illyés Gyula, Pogány Ödön Gábor, Boldizsár Iván,
Móricz Virág, Kovács Imre, Tersánszky Jenő, Erdei Ferenc, Kassák Lajos, Gulyás Pál, Nagy
István, Balogh Edgár, Asztalos István, Bözödi György, Jócsik Lajos, Kelemen János, Mód
Aladár, Juhász Géza, Jankovich Ferenc, Képes Géza, Bárdos Lajos, József Jolán, Ortutay
Gyula, és mások.
A folyóirat hasábjain versekkel és műfordításokkal jelentkeztek például: Jankovich
Ferenc, Sárközi György, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Gulyás Pál, Szemlér Ferenc, Benjámin
László, Sinka István, Erdélyi József, József Attila, Oláh Gábor, Képes Géza, Kosztolányi
Dezső, Berda József, Tóth Endre.
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Egybevetve az elmondottakat úgy érzem, hogy a Kelet Népe – ideológiai tévedéseit is
beszámítva – tudatosan politizált a móriczi jelmondat ellenére is. Móricz egyik levelének
részlete a Kelet Népe főszerkesztőjének a hitvallása is:
„… A lapot én tartom fönn erőmön felül, azért, mert kell lenni egy lapnak, amelyben
sem hízelgés, sem hasznos hazugság meg nem jelenhetik… „
(Készült 1979-ben, Móricz Zsigmond születésének 100. évfordulójára)

KÖNYVTÁRI PILLANATOK
Móricz Zsigmond
most is él
a kutatók
zenitjén.
Születik a
tanulmány
dolgozik az
„új hullám”.
Móricz Zsigmond
mosolyog
izzadnak a
„könyvmolyok”
Így szól csendben
hozzájuk:
Igaz legyen
írásuk!
(Budapest, 1979.)

Kelet Népe címlapja
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KARINTHY FRIGYES
(1887. június 25. Budapest – 1938. augusztus 29. Siófok)

Az író fényképe és önarcképe

Karinthy Frigyes jelbeszéde
A negyvenes évek elején, gimnazista koromban a magyar tanárunk az egyik órán azt
kérdezte: tudjátok-e fiúk, hogy ki az a Karinthy Frigyes?
Halkan mormolva ismételgettük a nevét: Karinthy? Karinthy? … már hallottunk róla.
Néhányan jelentkeztünk a válaszadásra: vicc-író, humoros író.
Csak részben van igazatok! Ha elhagyjátok a vicc és a humoros jelzőt, akkor melyik
szó marad meg? Egyöntetűen válaszoltuk: az író.
*
Ez a tanári útmutatás, figyelemfelkeltés ösztönzött arra, hogy a későbbiekben már
felnőtt szemmel, nyitott lélekkel, szellemi érdeklődéssel olvassam, tanulmányozzam írásait.
Évek teltek el, amíg megérlelődött bennem az író fájdalmasan szép, érzékenyen igaz éleslátásának politikai, filozófiai gondolatvezetése, valóságfeltáró kritikai rendszere.
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A műfaji változatosság jellemző rövid életében írt műveire. Nézzük meg, hogyan vall
Karinthy ezzel kapcsolatosan önmagáról! „… Rengeteg mindenfélét írtam. Verset, regényt,
novellát, értekezést, bölcselkedést – éppen mostanában számította ki valaki, hogy eddig vagy
ötezer írásom jelent meg.
Sok műfaj, igen – de hát …, hogy is mondjam. Műfajok! Dráma, regény, vers, különkülön – bár nagyon érzem a műfajszerűség követelményeit - , de hogy egy írót egy műfaj
meghatározna, ezt mégiscsak nagyképűségnek érzem. Műfajok? Játék! Vicc! Játék a
szavakkal – szép játék, nem mondom – de én? Hogy engem akármelyik műfaj nevére
elkereszteljenek? Nevetséges. Ezek a műfajok együttvéve nem adnak ki egy eleven embert -,
hogy adnának ki külön-külön? … Ha megríkattam az embereket, nevetnem kellett, de
elkomorodtam rögtön mikor nevetés kunkorodott fel szavamra … Egy finom és nemes
műveltségű irodalomtörténész járt csak közel hozzám egyik tanulmányában, amikor
aforizmáim közül ezt idézte mutatóul, mint a legjellemzőbbet: senki sem jellemezhető halála
előtt.”
1956-ban jelent meg Csodapók címmel humoros írásainak válogatott gyűjteménye.
A jegyzetekben Abody Béla ad rövid elemző összefoglalót Karinthy irodalomtörténeti
értékéről. „Karinthy Frigyes humoristaként döngette meg az irodalmi köztudat falait.
Ez a válogatás ilyesfajta írásaiból ad ízelítőt az olvasónak … Rövid egyetemi kalandozás után
újságíróskodni kezd. Első eredményeit humoros írásaival éri el. A Nagy korszak évei ezek
(maga nevezte így). Sikere zavartalanul terebélyesedik. A humoristaság rangja akkor ragad
rá, több kevesebb joggal haláláig hordja élete útján. Válogatásunk anyagának jelentős része
is ebből az írói korszakából, a felszabadult nevetés, a bátor, ötlet-dús leleplezés, a hetyke,
de szenvedélyes társadalombírálat idejéből származik … Aki csak mulattatónak gondolná,
nagyot téved. Minden egyes nevettetése az író belső drámája, szenvedélyes azonosulás
azokkal, akiknek érdekében gúnyol, küzd, ágál, szenvedélyes támadás azok ellen, akik
szeretett eszméit gyalázzák, kompromittálják.
... Az elnyomás szükségképpen jelbeszédre készteti az írót. Ez a jelbeszéd egyes
műfajokon, műfordításokon belül érthetőkké válnak, mindenki kihallja belőlük az író mélyebb
mondanivalóját, igazabb szavát. A humor műfajaiban különösképpen megvan a lehetősége az
ilyesfajta jelbeszédnek … Karinthy a legtöbbet, a legbátrabbat humoros írásaiban mondhatta
el …”
Karinthy Frigyes Naplóm, életem című kötetének bevezető tanulmányában Szalay
Károly irodalomtörténész hű képet fest a sokat vívódó, töprengő író küzdelmes életútjáról.
Sorsértő- és érző írói jellemzésében lélek-közelbe kerül velünk Karinthy fájón-gazdag világa.
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Nem sajnáltatja, nem „elsiratja” a korában sokat támadott, félreértett alkotót, ellenkezőleg,
tévedéseivel együtt fogadtatja el velünk, értelmezteti nekünk emberségének, humanizmusának
hitforrását. Úgy rajzolja meg írói portréját, hogy ne csak szimbólumként, hanem szellemi
magatartásként éljen tovább bennünk. Szalay Károly többek között ezt írta:
„Megrázó élményben volt részem néhány évvel ezelőtt. Karinthy egyik régi barátjával
éppen az író politikai nézeteiről beszélgettünk. Arra a kérdésemre, hogy társaságban az író
csak tréfált, szellemeskedett, vagy komoly dolgokról, s politikai kérdésekről is beszélt-e?
Azt válaszolta: hogyne, Karinthynak mindig voltak rögeszméi, mindig politizált, beszélt arról,
hogy szörnyű veszedelem fenyegeti Európát, de ki vette őt komolyan? Meg voltunk győződve,
hogy ez is tréfa. És amikor arra figyelmeztettem, hogy csak a harmincas években és a Pesti
Naplóban legalább 150 antifasiszta cikke és egy sor antifasiszta verse jelent meg, meglepetten
elhallgatott. Aztán zavartan csak ennyit válaszolt: igen, de hát azokat is Karinthy írta!
Ki törődött azokkal?”
A humor nemcsak nevettető, mosolyra derítő, hanem komolyságra intő, megdöbbentő
hatalom is. Tehát tartalmát tekintve: hatalom!
Úgy érzem, hogy ezt sugallja Karinthy Kedves X című írása is:
„ … megjegyzed, szerény személyemmel kapcsolatban, hogy én legnagyobb sikereimet
(„az írók között például”) az” Így írtok ti” című sorozatommal értem el, ahol „írókat
utánoztam”. Vagyis, hogy én nem lehetek jó az írásművészetben. Kedves X.!
1./ Az irodalomban az utánzatot paródiának hívják, ez abból áll, hogy egy írói művet az író
hangján megírok. Ez utánzó műfaj. 2./ Amiket én írtam, azok nem „paródiák”, hanem
karikatúrák, amelyekben az egész író skicc-szerű portréját adom, mint valami tanulmányban.
Ez nem utánzó műfaj, hanem kritika. Magát a műfajt én kreáltam, később külföldön is
próbálkoztak vele …”
Írótársai közül Móricz Zsigmond így jellemezte: „… Mindig tréfált, főleg élőszóban.
Ne feledjük azonban, hogy a tréfálás: fedezékbe húzódás, és a tréfa: fedezékből kilőtt nyíl, s
nála mindig a filozófia tragikumával mérgezve … A világformáló agyak egyike volt …”
*
Mindent egybevetve, köszönöm magyar-tanáromnak, hogy minden beskatulyázó
jelzőtől megfosztatta velünk Karinthyt, mert Karinthy: Író! Méghozzá olyan Író, akit a
karácsonyi ünnepekre és szilveszter éjszakájára is „merek” olvasásra ajánlani.
(Pesti Műsor, 1980. december 17.)
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SZABÓ PÁL
(1893. április 5. Biharugra – 1970. október 31. Budapest)

Az író fényképe és dedikált könyve

Szerette az embereket
1952-ben ismerkedtem meg Szabó Pál Kossuth-díjas íróval. A későbbi években, mint
újságíró, többször találkoztam Szabó Pali bácsival és kedves feleségével riport-utakon és
Bács-Kiskun megyei irodalmi esteken: Kecskeméten és Baján. Húsz évvel ezelőtt Pali bácsi
volt az, aki biztatott, ösztönzött az írásra. Jólesett őszintesége, szigorú jóindulata, kemény
kritikája, amiből sokat tanultam. Kevés olyan tisztaszívű emberrel találkoztam az életben,
mint amilyen ő volt. Szinte gyűjtötte maga köré a fiatal, induló írókat. Szabadság-hegyi
otthonának ajtaja nyitva állt előttünk. Órákon át beszélgetett velünk az üvegfalú verandán.
Ízesen, mélységeket feltárón, irodalmi és történelmi leckéket kaptunk tőle.
Közvetlen, jó kedélyű, markáns tekintetű ember volt. Tele hittel, lelkesedéssel, az
újrakezdés örömével és mámorával. Szenvedélyesen szerette az irodalmat, a verseket és
mindenekfölött az embereket. Prózájában drágagyöngyként csillogott lírája, az az egyedi
látásmód, ahogyan csak ő látta, szemlélte, érezte a világot, az életet. Milyen kedvesen szólított
minket: fiúk! Ha csak egy személlyel beszélt: fiamnak és olykor öcsémnek titulálta.
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1958. június 29-én reggel érkezett feleségével együtt Kecskemétre, az ünnepi
könyvhét megnyitójára. A TIT helyiségében fogadták a megye és a város vezetői.
Abban az időben jelent meg a népi írók szerepét, tevékenységét értékelő, elemző anyag.
Pali bácsi is elmondta véleményét, ismertette állásfoglalását e kérdéssel kapcsolatosan.
Sok olyan érdekességet említett, amelyeknek feltárása, feldolgozása és rendszerezése az
irodalomtörténetre vár.
Ekkor két napot töltött Bács-Kiskun megyében. Ellátogattunk Lakitelekre, ahol kitűnő
ebéddel fogadtak bennünket, a szőlőtelepülés egyik lugassal futtatott házában. Szerette a
romantikát, nem véletlen, hiszen ízig-vérig író volt. Amikor megpillantotta a fehérre meszelt,
gondozott, lugas ölelte pajtát, így szólt: „Ebben a csendben lehet szépeket és nyugodtan
álmodni.” A házigazda és felesége helybeli parasztemberek voltak, jellegzetes Tisza mentiek,
akiket piros-barnára festett a nap, széles mosolyú, meleg lelkek. Újházy-tyúkhúslevest
tálaltak, benne csigatésztával. Pali bácsi megszólalt: „Honnan tudták, hogy ez a kedvencem?
Ezt bizonyíthatja a feleségem.” (Nagyon szerette szépséges, barátságos feleségét. Ez
kicsendült minden mondatából, ahogyan megszólította hitvesét. Kölcsönös volt ez a szeretet.
Elárulta egymást féltő tekintetük. A feleség tanúja annak a sok-sok harcnak, amit Pali bácsi
vívott, szenvedésnek, ami rázúdult az életben.)
Jóízűen, jó étvággyal fogyasztotta az ebédet. Emlékszem rá, még rántott hal is került
az asztalra. Abból is evett egy szeletet. Majd saját termésű házi bort hozott a gazda. S amikor
a butykosból az üvegkancsóba öntötte az első cseppeket, s Pali bácsi észrevette a színét,
megjegyezte: „Ez valóban tőkén termett bor. Benne van a nap melege, a gondos emberi
munka.” A házigazda köszöntötte az írót és feleségét, valamint az őket kísérő vendégeket.
Következő állomáshelyünk a Helvéciai Állami Gazdaság volt. Ott a vezetők fogadták.
Nagy szeretettel és tisztelettel vették körül. Az ezüstös hajú, lírában gondolkodó író a
közvetlenségnek, a mindennapok egyszerűségének, a díszítés nélküli társalgásnak embere
volt. Nem érezte jól magát az irodák feszélyezett udvariasságában, szerette a természet teljes
kitárulkozását, a valóság nyújtotta újat, az emberi alkotás, tudás, képzelet szülte jót. Mindazt,
ami segíti, könnyíti, előbbre lendíti a társadalmat, annak alkotóját és építőjét: az embert.
Köztudott, hogy Helvécia homokvilága híres szőlőkultúrájáról. Ez a nagyölelésű
állami gazdaság abban az időben kapott néhány francia gyártmányú szőlőművelő gépet
kísérletképpen. Pali bácsi ott állt a szélkavarta homoktenger birodalmában és nézte,
méricskélte, önmagában elemezte, mustrálgatta a sorok között haladó masinákat. Közben
figyelte a nálánál fiatalabb, vagy egykorú parasztok tekintetét. Nagy sorsfordulók
játszódhattak le lelki szemei előtt. Jó ideig némán, magába mélyedten szemlélődött.
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Kavargott benne a történelem, égő lelkét az új, egyéni, társadalmat ösztönző, a magasabb
csúcsok felé igyekvők igazsága, a tegnap, a ma és a holnap közti különbség tanúságtétele.
Csak ennyit mondott: „Jól van fiúk! Okos gépek ezek.”
Figyeltem őt, a mi nemzedékünk által nagyon szeretett és mélyen tisztelt írót a
szőlőtőkék hazájában. Olyan egyszerű volt ő, mint az a kétkezi munkás, aki szerényen
irányította a permetezés műveletét. És olyan magasan állt mégis mindenki fölött, amit szóban
szinte lehetetlen megfogalmazni. Csak a lélek és a szív melegével lehet érezni, értékelni,
minősíteni. Kíváncsian érdeklődött a gépek jó tulajdonsága, termelékenysége iránt, és a kapott
válaszokat jegyzetfüzetében örökítette meg.
Fáradhatatlan ember volt. Mindenre figyelő. Nyughatatlan élet zsongott, feszült benne.
Nem tagadta. Ezt bizonyítja az a regénye is, amit immár 14 évvel ezelőtt dedikált nekem
Kecskeméten. A címe? Nyugtalan élet.
Féltve őrzöm, éppúgy, mint Pali bácsi felejthetetlen emlékét.
(Hajdú-Bihari Napló, 1972.)
*****
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JÓZSEF ATTILA
(1905. április 11. Budapest – 1937. december 3. Balatonszárszó)

József Atilla, a költő

A szabadszállási rokonok között ifjú korában

A Dörmögő unokája
Szabadszállási emlékek a fiatal József Attiláról
Most lenne hatvanhárom éves, ha 1937. december 3-án nem vetett volna véget
életének. Az évforduló nem kerek, de rá emlékezni mindig időszerű és sohasem elegendő.
Különleges melegség, lámpalázhoz hasonló hév fogott el, amikor rákanyarodtunk a
szabadszállási útra. Hét kilométer távolból elénk fehérlett a falu. Korán pattanó rügyek
mosolyogtak a fákon. Szórta tűző melegét az áprilisi „nyár”.
Szabó Józsefné Pőcze Juliannától kaptunk meghívást. Ez a kedves, csupaszív asszony
Pőcze Sándornak, József Attila nagybátyjának, édesanyja testvérének a lánya. Tehát édes
unokatestvére a költőnek. Három testvére van: Eszter, Judit és Sándor. Szabóné férje nyolc
éve elnöke a helyi József Attila Termelőszövetkezetnek. A család kint él a tanyavilágban, az
Alsószőlő 109. szám alatt. Tőlük néhány száz méter távolságban élnek testvérei is.
Szabóné szívesen emlékezett unokatestvérére:
„József Attila 8 éves korától 15 éves koráig több nyarat töltött Szabadszálláson nagyapjánál, a
legidősebb Pőcze Sándornál és fiainál: Imrénél és Sándornál. 1930-ban járt utoljára nálunk.
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Tizenhat éves voltam, elvégeztem a hat elemi után a négy polgári iskolát is. Attila azzal a
szándékkal jött le hozzánk Szabadszállásra, hogy engem magával visz Budapestre, és ott
elhelyez valamelyik gyárban dolgozni. Azt mondta: „Tanulj szakmát, mert csakis akkor lesz
biztos megélhetésed!” Szüleim a beszélgetés során hallgattak az okos szóra, és beleegyeztek
abba, hogy Pesten próbáljak szerencsét. Elbúcsúztunk, és útközben betértünk a községi
nagyvendéglőbe, hogy megebédeljünk. Nem telt bele tíz perc, amikor lóhalálában, a
szaladástól kifulladva megérkezett édesanyám, és sírva mondta: „Juliska, mondj le
gyermekem a pesti útról, itthon maradsz, egy tapodtat sem mégy el mellőlünk. Apád azon
kesereg, hogy elbolondítanak abban a nagy városban.” Attila szeme tüzet vetett. Láttam, hogy
dühös, nem szerette a határozatlanságot. Majd így szólt édesanyámhoz: „Én jót akarok
Juliskának, s ha ángyikám nem engedi fel Pestre dolgozni, úgy megharagszom, hogy nem
lépem át többet a házuk küszöbét.” Hallgattam édesanyám kérő, rimánkodó szavára. Attila
elutazott a legközelebbi vonattal, én pedig hazamentem a szülői házhoz. Érthető volt szüleim
aggodalma, én voltam a legkisebb lány a családban és óvtak, féltettek a nagyvárosi élettől.”
Róttuk a tanyavilágot, és ellátogattunk Pőcze Sándorhoz, Szabóné testvéréhez, aki
sokat játszott gyermekkorában József Attilával. Régi, kedves emlékeit idézte:
„Apáméknál gyakran megfordult Attila, 12-13 éves korában. Vékony, sovány fiú volt,
tele tűzzel-ördöggel. Kis kofferral érkezett hozzánk, amelyben könyveket cipelt. Itt előszedte,
a hóna alá csapta és szorgalmasan olvasgatta őket a kertben. Olyankor se hallott, se látott.
Úgy vigyázott a könyveire, mint a szeme világára. Már abban az időben is írogatott verseket,
de elrejtette, nem mutogatta meg nekünk. Édesanyánktól kért ceruzát és papírt, az íráshoz.
Kerüljünk beljebb a szobába, mutatok néhány érdekességet. Először egy időmarta, régi
lócára mutatott. Ez volt Attila nyoszolyája, ezen hevert napközben, és ezen aludta végig az
éjszakát.” Majd előkotort a sublótból egy megsárgult József Attila-kötetet, amit
legénykorában kapott a költőtől ajándékba. Lapjai elrongyolódtak a gyakori olvasástól.
„Apám halász volt és nagybátyánk, Imre bácsi is, akiknél szintén sok felejthetetlen
napot töltött Attila. A Balázsi-rétekre jártak halászni, és gyakran minket is elvittek magukkal.
Vadságában is vonzó volt ez a táj. Különösen a gyermekeknek volt tetsző a számtalan
kákabokor, a tarka gyíkok futkározása, a szárcsák, a vadkacsák, gémek, gólyák és sasok
repülése. A halászkunyhók mellett bográcsban főzték az ízletes, csípős halászlevet és a
tepertős túrós csuszát. Attilának ez volt a legkedvesebb eledele. Amikor jól sikerült a halászat,
tüzet gyújtottak, és megkezdődött a nótázás.”
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Eszter néni is hűséget esküdött az alsószőllősi homoknak. Ő már fiatalasszony volt,
amikor a költő 13-14 éves lehetett, és felváltva a két nagybácsinál nyaralt. Közben gyakori
vendég volt nagyapjánál a „muszáj-kerti” kunyhóban. Később róla írta Dörmögő című versét.
Vajon, miért nevezte a költő dörmögőnek nagyapját?
„Nagyapánk harminc évig volt csősz a „muszáj-kertben”. Attila nagyon szerette az
öreget, segített neki mindenben. Nagyapánk naponta többször is betért a faluba, útja az
úgynevezett Tillinger kocsmába vezetett. Ilyenkor Attilára bízta a csőszködést. Az idős ember
szerette a bort, és a fiatal József Attila többször látta pityókás hangulatban. Ilyenkor semmi
nem tetszett neki, zsémbelt, pörölt, dörmögött mindenért. Attila gyermekkorában több verset
is írt nagyapánkról. Az egyiket megmutatta nekem, amelynek megjegyeztem két sorát:
„Az én öregapám buborcsékos orrú, de mitől, a piros, vörös bortól.”
Judit néni is őriz néhány kedves, szép emléket unokatestvéréről:
„Amikor megkezdődött az aratás, és munkába álltak a cséplőgépek, Attila mindig ott
sündörgött a gépek körül. Mindenki szerette és ezért óva intették, hogy ne menjen a gépek
közelébe. Olyan volt, mint az égő tűz, hol itt, hol pedig másutt tűnt fel az emberbokorban.
Szerette hallgatni a felnőttek beszédét, ízes, zamatos mondókáját. Abban az időben még
három szélmalom működött a falu határában. Attila nagyon szeretett a szélmalmok körül
játszani. Még ma is hallom harsogó nevetését, magam előtt látom ügyes, gyors mozdulatait.
Ha esett, ha fújt, mindig hajadonfővel járt. Szüleim korholták is érte: „Megfázol, te gyerek, s
időnap előtt megkopaszodsz.” Én sohasem láttam sapkát, vagy kalapot a fején.”
Búcsúzóul Dubóczki Máriát, Pőcze Imre sógornőjét kerestük meg, aki így emlékezett
József Attilára: „A sógorom kertjében volt egy terebélyes almafa, az alá vitte ki a könyveit,
papírjait, és olvasott, vagy verseket fabrikált. Szeretett hemperegni a homokban, kifeküdni a
napra, dúdolni, énekelni. Volt, amikor magába zárkózott, s csak egyedül kószált a kertek
között. Másik ángya, Pőcze Imréné nagyon szerette, annak ellenére, hogy csintalan gyerek
volt. Minden jóval ellátta a rokonság, mert tudta, hogy nehéz, mostoha körülmények között
élnek. Eszes, okos fiú volt, úgy vágott az agya, akár a borotva. Hallomásból tudom, hogy az
édesapja is jó eszű ember volt.
Olyan kilencéves lehetett Attila, amikor három napra felmentem hozzájuk látogatóba,
ferencvárosi lakásukba. Az édesanyja éppen mosott. Akkor láttam, milyen szegénységben
éltek. Már esteledett és a mama idegeskedett, mert reggel óta még nem volt otthon Attila.
Szólt Jolánnak, az idősebb nővérnek, menjen és kerítse elő a gyermeket. Úgy tíz óra lehetett,
amikor megérkeztek. Kiderült, hogy a környékükön vándorcirkusz ütött tanyát, Attila kíváncsi
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volt a cirkusz világára, s hogy közelebb kerülhessen hozzájuk, még alkalmi munkát is vállalt
náluk. A hazamenetelről egészen megfeledkezett, s nem vette észre, hogy besötétedett.”

Az újságíró a régi lócán ülve nézegeti

A három Pőcze-lánytestvér:

József Attila kötetét, mellette: Pőcze Sándor

Eszter, Julianna és Judit

Az emlékek vallomásokká szépültek, amelyeknek fényét nem halványította el az idő.
Így él József Attila a rokonok emlékezetében.
(Hajdú-Bihari Napló, 1968. április 11.)

121

Szabadszállási emlékek József Attila költészetében
A fiatal József Attila testvéreivel, Jolánnal és Etelkával több alkalommal is leutazott
Szabadszállásra a rokonokhoz. Ott éltek a költő édesanyjának testvérei, akik mindig
szeretettel fogadták a Pestről érkező családtagokat. Tizenegy évvel ezelőtt, 1968 tavaszán
megismerkedtem a szabadszállási tanyavilágban József Attila négy unokatestvérével, akik
emlékeik elmondásával segítették gyűjtőmunkámat.
Ott tartózkodásom idején érlelődött bennem tovább az a gondolat, hogy a családi és
rokoni szálak elsődlegességével párhuzamosan a szabadszállási táj szépsége, az emberek
életmódjának és körülményeinek megfigyelése, a paraszti sors egyhangú nomádsága, a szőlő,
a gyümölcsös, a rétek, a mezők, a Kondortó romantikája, a tanyák bénult csendje együttesen
vált József Attila tájlírájának eszmei kifejezőjévé. Úgy érzem, hogy képalkotásának gazdagodásában, hasonlat-teremtésében, a Szabadszálláson szerzett élményanyag is meghatározó
szerepet játszott. (Általában a vidéken töltött gyermekkori évek is erre utalnak.)
A versek szókincs-összetétele is hűen bizonyítja, hogy a költő nemcsak látója, hanem
ismerője is a szegénységnek, a falu, a tanyavilág keserves életének. A paraszttal együtt érezte
és szenvedte az embertelen nyomort. Érdemes lenne egyszer összegyűjteni azokat a szavakat,
amelyek a falusi élethez, költészetének tájfestéséhez kapcsolódnak. Színes kép tárulna elénk
József Attila politikai, földrajzi és természetrajzi ismeretének palettájáról.
A szabadszállási vendégeskedések nyomot hagytak a költő lelkében, és az emlékmotívumok felfedezhetők költészetében. Szinte láthatóan tárja elénk a szabadszállási tájat a
benne élő parasztokkal a Holt vidékben. Megidézte a homokvilág szélkavarta felhőit, a
Balázsi-réteket és a halászok nótázásait is. Nagybátyja, Pőcze Imre halász volt és többször
magával vitte a nagy „fogásokra”. A nagyapa: idősebb Pőcze Imre portréját rajzolta meg az
1929-ben írt Dörmögő című versében. Emlék című költeményében pedig Pőcze Imréné
Mester Mária, az „Apró, kemény kontyú ángyom” tiszta egyszerűségét örökítette meg.
Vágó Márta 1928. július 18-án kelt levelében így írt József Attilának: „ … Te most
ugye Szabadszálláson vagy nagyapádéknál, és jó kedvű vagy, kölykem …” A költő 1928.
szeptember 28-án az akkor Londonban élő Vágó Mártának ezt írja: „ … Ma reggel ötkor
különben Szabadszállásra megyünk Jolánnal: szüretre. Nincs semmi kedvem, de remélem,
mégis jól érzem majd magam …” József Attila szabadszállási látogatásait, fiatalkori
élményeinek színhelyét néhány fénykép is megőrizte az utókornak.
(Budapest, 1979.)
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DEVECSERI GÁBOR
(1917. február 27. Budapest – 1971. július 30. u. ott.)

Devecseri Gábor feleségével

Hitvallása: az életszeretet
Emlékezés Devecseri Gáborra születésének 60. évfordulóján
Devecseri Gábor Kossuth-díjas költő, műfordító, klasszika-filológus 1977. február
27-én lenne hatvan éves. Élete, alkotása teljében, mondhatnók fiatalon, 54 éves korában
ragadta el a halál. Versei, műfordításai azonban kitörölhetetlen értékei a magyar irodalomnak.
Az évforduló alkalmából megkértem a költő feleségét, Huszár Klárát, az Operaház rendezőjét,
emlékei közül villantsa fel azokat, amelyekből kirajzolódik előttünk a költő egyénisége,
művészetének lényege.
- Hogyan indult el Devecseri Gábor költői pályája?
- Családi tradíció volt náluk a nyelvhez, illetve a zenéhez kapcsolódó foglalkozás.
Egyik nagyapja színműíró volt, a másik szótárszerkesztő. Nagyanyja és édesanyja az operaénekesi pályát választotta hivatásul, édesapja hegedű-tanszakot végzett a Zeneakadémián.
Gábor korán kezdett verseket írni, amelyekben feltűnést keltett a zeneiség, a dallam és a
ritmus, szinte kiforrott formaérzékkel indult a pályán, azt mondhatni, hogy tíz éves korában.
1932-ben jelent meg első kötete Karinthy Gáborral közösen, Somlyó Zoltán előszavával.
A kötet verseit Karinthy Frigyes válogatta.
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Devecserit kezdetben a forma könnyedsége és gördülékenysége ragadta magával.
S mikor ezen túljutott - hiszen önmagának szigorú bírálója volt -, a közönség még sokáig, s
időnként a kritika is, erre a felszínre figyelt oda, pedig már alatta voltak az egymásra
rakódott mély rétegek.
- Milyen forrásokból táplálkozott Devecseri költészete?
- Példaképei a „Nyugat” nemzedékének nagyjai voltak. Szoros barátságban volt
Karinthyékkal, Somlyó Zoltánékkal, majd a mesternek tekintett Babits Mihállyal és Füst
Milánnal. Rajtuk keresztül szívta magába a régi magyar irodalmat és a világirodalmat is.
A középiskolában kedves tanára: Máthé Elek volt „szellemi érdeklődésének
csiszolója”, aki felkeltette a görög nyelv iránti rajongást. Egyetemista korában pedig Kerényi
Károly, a klasszika-filológia professzora volt rá óriási hatással.
- Elválasztható-e a költői és műfordítói tevékenység Devecseri munkásságában?
- Nálunk Magyarországon van egy furcsa szemlélet, mely szerint a költő és műfordító
kategóriákat élesen megkülönböztetik. Holott a kettő elválaszthatatlan. Költőnek nem lehet
műfordítója az, aki maga nem költő. Devecseri Gábor csak azért lehetett jó műfordító, mert
igazán jó költő volt. Elsősorban költő volt, s mint költő sokat nyert abból, hogy fordított.
- Milyen hatással volt rá Homérosz műveinek fordítása?
- A Homérosszal való találkozás nagy élményt jelentett számára, és szinte az egész
életét betöltötte. A hatalmas életmű sohasem hagyta nyugton, mindig új összefüggésekre
bukkant. A homéroszi nyelven és szerkezeten edződve kezdett a görög tragédiák fordításához
is. Érdekes dolog, hogy költői pályáján a Homérosszal való foglalkozás egy önéletrajzi
drámát eredményezett, az „Odüsszeusz szerelmei”-t. Azt kérték tőle, hogy a fiatalok számára
állítsa színpadra Homérosz Odüsszeuszát, s amikor belefogott a munkába, a mű önállósulni
kezdett. S ő, aki akkor már éveket töltött el Homérosz fordításával, lassan azonosulni kezdett
Odüsszeusszal, a saját életfelfogását plántálta hősébe, és szinte önarcképet festett önmagáról.
A darabot az Egyetemi Színpadon, és több más helyen is előadták.
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- Ennek az önarcképnek melyek a legjellemzőbb tulajdonságai?
- Alapvető jellemzője az értelem és az érzelem egyensúlya. Nem véletlen, hogy Mozart
volt a legkedvesebb zeneszerzője, mert Mozart zenéjében is a tudatosság és az ösztönösség
egyesül csodálatos harmóniában. Az önarckép másik tulajdonsága a humanizmus, ami
költészetének második periódusában még élesebben jelentkezett.
- Mi késztette a költőt egyik legszebb művének, a „Bikasirató”-nak a megírására?
- Devecserit férfikora teljében őszinte és mély barátság fűzte Robert Graves angol
íróhoz. 1969-ben őt látogattuk meg Spanyolországban. Gábor ott látott egy bikaviadalról
szóló filmet, melynek hatására érlelődött meg benne a „Bikasirató” megírásának ötlete.
Többek között ez írta:
„Ami a bikaviadalokat illeti,
én bikapárti vagyok ...
a torreádort valamikor mégis
megkérdezték, akar-e küzdeni,
a hivatása megválasztásába
ő legalábbis beleszólt,
de a bikát nem kérdezte meg senki.”
Devecserit egész életében izgatta a kiszolgáltatottság és az egymás gyötrése. A „Bikasirató”ban fogalmazta meg, hogy legalább tudatosan ne öljünk, ne kínozzuk egymást!
A „Bikasirató” az életszeretet himnuszával zárul:
Megszülettünk hirtelen,

Kérünk, kurta pillanat,

egyikünk se kérte.

ne vess tűzre, lángra,

Kérve kérünk, szép jelen,

szép olajfa-lomb alatt

meg ne büntess érte.

várhassunk halálra.
Hadd teljék az életünk
- mint lehet – szelíden,
gyolcsban zengjük énekünk,
nem csalános ingben.
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- Mit jelentett az életszeretet Devecseri költészetében?
- A költő a létezés gyönyörűségét hirdette. Ez volt a hitvallása. Az életszeretet
elválaszthatatlan volt nála a munkaszeretettől. Azért lehetett ő boldog ember, mert szeretett
dolgozni.
A kórházban írt verse - amelyeket eltagadott szörnyűséges szenvedések közepette írhatott,
mind a maximális életszeretetről tanúskodnak. Azt mondta: minden szenvedés jobb a
nemlétezésnél. A „Próba” című - egyik utolsó versében írta:
Siker: jó.
Kudarc: rossz.
De ha érzed a sikerben a kudarcot,
mért nem próbálod megfordítva is?
Míg lélegzel, addig vagy boldog,
próbáld meg fuldokolva is.
- Végezetül, hadd kérdezzem meg: művészsorsukban hogyan fonódott össze a
költészet és a zene?
- Emberi és művészi továbbfejlődésünkben sokat jelentett nekünk a házasságunk.
Nekem az ő kritikája, költői léte, neki az én zenei világom. A kapcsolatunk munkára ihlető
kapcsolat is volt. Ezért merem vállalni, hogy rendezem műveit.
(Pesti Műsor, 1977. február)

126

VÁCI MIHÁLY
(1924. december 25. Nyíregyháza – 1970. április 16. Hanoi, Vietnam)
ELSŐ TALÁLKOZÁSOM VÁCI MIHÁLLYAL
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 hajú fiatalember ült az ágyban, és a Válasz című folyóiratot olvasta. Ő volt
huszonnégy, én pedig tizenkilenc éves.
Kedvesen, barátságosan fogadott, majd bemutatkozott: Váci Mihály vagyok.
Érdeklődött, hogy honnan érkeztem, mi a foglalkozásom, szeretem-e az irodalmat, kik a
kedves költőim. S én, mint a diák a tanárnak felmondtam a leckét az általam nem ismert
szobatársnak. „No, ha irodalompárti vagy, akkor legalább lesz közös témánk, lesz miről
beszélgetni” – mondta örömmel. Mindez tíz percig tartott, s ő visszafeküdt ágyába és folytatta
az olvasást.
Teltek-múltak a napok, s én arra lettem figyelmes, hogy szobatársam a kúraidő
csendjében egy nagy kék fedelű füzetbe szorgalmasan írogat. Egy ideig azt hittem, hogy
naplót vezet, vagy unaloműzésből rója a sorokat. Nem zavartam, arra vártam, hogy
önszántából nyissa fel előttem a füzet titkát. Egy hét elteltével így szólt hozzám:
„Délután menjünk együtt sétálni az erdőbe, és beszélgessünk a költészetről.”
Szívesen tettem eleget kérésének. Sütött a nap, és mi a még friss lombú erdőben leültünk egy
padra. Kinyitotta a féltve őrzött füzetet, amelynek belső borítóján ez volt olvasható:
Váci Mihály versei. Majd átszellemülten, belső tűztől égve olvasta költeményeit. A fiatal
nyírségi tanító vallott a szerelemről, szülőföldjének szőke tájairól, a sívó homok emberének
álmairól. Mind a ketten belemelegedtünk. Ő a versek pergő olvasásába, én pedig a
költeményekből áradó, engem ért különböző hatásokba, s nem utolsó sorban a szépséget
figyelő hallgatásba. Felolvasott vagy nyolc-tíz verset. Percekig ültünk mozdulatlanul,
szótlanul. Boldog voltam, hogy beavatott legszentebb titkába, művészetének kék fedelű
világába.
Ettől kezdve minden szabad időnket együtt töltöttük. Elolvasta új verseit, és kérte,
hogy mondjam el véleményemet róluk. Megvettem Juhász Gyula és József Attila kötetét, és a
napfényes őszi erdő egyik csendes zugában, „irodalmi délutánokat” tartottunk.
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Soha, senkinek nem mutatta meg rajtam kívül szanatóriumi „kötetét”. Éjszaka a párnája alatt
tartotta (mert akkor is írt), nappal pedig bezárta a szekrénybe.
Később gyakran találkoztam vele Budapesten, akkor már országos lapokban és
folyóiratokban jelentek meg versei. Olyan közvetlen és egyszerű volt, mint ismerkedésünk
első perceiben. A hírnév, a közéleti rang nem tette fellengzőssé, önhitté, megmaradt
mindvégig szerénynek, a Nyírség és a magyar költészet mécsesének.
Őrzöm barátságát, felejthetetlen emlékét, huszonkét évvel ezelőtt megformáltam
magamnak később kiteljesülő emberi portréját. Őrzi lelkének magasba törő dalait az erdő,
testének karcsú ívét a pad, a debreceni ősz napfénye, és őrzik a verseit szerető olvasók.
(Hajdú-Bihari Napló, 1970. december 23.)

Váci Mihály: A sokaság fia – a verseskötet címlapja

128

Varietas Delectat
A változatosság gyönyörködtet
Vörösmarty Mihály A vén cigány és József Attila Óda című versét kiváló színészek
tolmácsolásában rögzítette a Magyar Rádió. A verskedvelők örömére ezek a felvételek most
hanglemezen is megjelentek.
A vén cigány
Ódry Árpád nemes pátosszal hangsúlyozta a költő hazafias érzéseit.
Somlay Artur egyszerűbb előadásmódja érthetővé tette a vers mondanivalóját.
Gábor Miklós felfogásában a költemény vége felé féltő aggodalom csendül ki a haza sorsa
iránt.
Mensáros László szavalatában (szinte válaszul Gábor Miklósnak) a vers mély gondolatai
mellett a derűt és a reményt is megcsillogtatta.
Latinovits Zoltán szenvedélyesen fájdalmas előadásmódja fejezte ki legjobban Vörösmarty
izzó hazaszeretetének folytonosságát, ma is érvényes világféltését.
*
Óda
Az Ódát én a szerelem himnuszának tartom. Terjedelme ellenére tömör gondolatiság,
a költői őszinteség perzselő szárnyalása jellemzi a verset.
Básti Lajos finom líraisággal érzékeltette és közvetítette a friss szerelem fellángolását.
Hangjának érzelemgazdagsága és kifejezőkészsége felejthetetlen.
Major Tamás határozottabb előadásmódjában a költemény értelmi mondanivalói kaptak
nagyobb hangsúlyt.
Bessenyei Ferenc gyönyörű orgánumával kibontotta a szerelem érzékiségét, robbanékony
fűtöttségét, a költői gondolatok forrás-tisztaságát. Előadására jellemző a rejtelmesebb szép
őszinteség.
Sinkovits Imre főleg izgatottabban, láttató erővel, érzékletesen építette fel az Óda
hangulatának magával ragadó képsorait.
*
Mind a két vers éppen értelemre és érzelemre ható tartalmi lüktetése miatt nehezen
szavalható. A lemezen hallható kilenc előadóművész saját egyéniségén keresztül közelebb
hozta hozzánk Vörösmarty és József Attila költői világát.
(Pesti Műsor, 1981. január 28.)
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Varsányi Pál grafikus (1902. Budapest – 1990. ugyanott)
„A valóság a munkámat szolgálja”
Hideg, téli délelőtt volt, amikor felkerestem Varsányi Pál grafikusművészt
műtermében. Bent a szobában, az emlékezés és a falakról rám zengő grafikák izzásában
eltompult az évszakmegjelölés zordsága. Kaput nyitott a valóság előtt a művészi szó ereje.
S ebben a sorompó nélküli szellemi ragyogásban ismerkedtem a hetvennyolc éves mester
pályájának történetével.
Tizennégy éves korában kezdte a rajzolgatást, a festegetést. Fiatalon rádöbbent az élet
visszáságaira és sokat töprengett azon, amit észlelt. Rengeteget olvasott, ám az írások
felzaklatták, elgondolkodtatták, majd később művészi vallomásra késztették. Érezte,
tapasztalta, hogy mily nehéz és kegyetlen a magyar munkásság és parasztság sorsa. Erre a
belső vívódásra, társadalmi felismerésre először a könyvekben kapta meg a választ. Így vált a
könyv mindmáig sorsához nőtt társává.
Bizonyos idő elteltével már érezte, tudta, hogy milyen társadalmi, politikai
változásokra volna szükség az emberibb rend megteremtéséért. A világot, az emberiséget
fenyegető veszélyre az 1933-ban elkészült antifasiszta sorozatával hívta fel a figyelmet.
Nagy hatásúak a munkásság harcát, hétköznapi tetteit megörökítő grafikái is. Az élet
ostromolta a témákkal. Portréi lélekből fakadnak, azért válhatnak ismerőseinkké. Lírai
finomság szövi be természeti képeit. A táj sokszínű világában is megtalálja a jellemzőt.
Varázslatos hatásúak az anyaságot bemutató grafikái. A szenvedélyes szerelem, a tiszta
ölelésű, a gyermeket átkaroló, útra bocsátó szeretet költészete ez a sorozat.
Varsányi Pál évtizedek óta felismerhető módon ábrázolja a valóságot. Ahogy
említette: „A valóság a munkámat szolgálja”. A Nemzeti Galériában megrendezett
gyűjteményes kiállítása megrázó látvány és feledhetetlen élmény. Fél évszázados alkotói
munkásságának küzdelme, politikai hitvallása, az ember és a természet iránti szeretete tárul
elénk grafikáinak történelmet sugalló lapjairól.
(Pesti Műsor, 1980. február 13.)

130

Varsányi Pál ajándékai Bieliczky Sándornak: Család és Nagymarosi gesztenyeerdő
(1963-ban készült metszetek)

Vers és grafika
Varsányi Pál illusztrációi József Attila verseihez
József Attila költészete számos műalkotás ihletője. Merített belőle zeneszerző,
festőművész, szobrász egyaránt.
Azonosulni, átélni, képpé varázsolni a verseket – erre vállalkozott 1948-ban Varsányi
Pál grafikusművész – József Attila néhány költeményének illusztrálásával. A grafikák láttán
úgy érezzük magunkat, mintha a költővel folytatnánk párbeszédet. Két vers-illusztrációval: a
Jövendő férfiak, valamint a Mondd, mit érlel …című grafikákkal „beszélgetek” már hetek óta.
A megjelenítés, az ábrázolás, a lélek kivetítésének középpontjában ott él a teremtő ember a
maga nekirugaszkodó újrakezdésével, örömével, meggyötörtségével, bánatával. Közös vonása
a grafikáknak: a proletársors ismerete. E korban találkozik egymással József Attila világbatekintő költészete és Varsányi Pál mai érvényű hitvallása.
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Azonosulni a költővel, eszméivel, vallomásából érezve láttatni a valóságot: ez az elv
fogalmazódik meg Varsányi Pál metszeteiben. Mesterien érzékelteti a versek tartalmi és
hangulati elemeit, hűen vetíti elénk a költő álmodta, teremtette világot. A versekben benne él
a képzőművészet, a képzőművészetben megjelenítődik a vers. S e kölcsönhatás közös alapja
az egymásrautaltság, a szellemi kultúra pallérozása, gyarapítása, a megdöbbentés! A vers és a
grafika is megdöbbentő. Akár drámai erőkifejtést, tragikus sorspillanatot, akár pedig lírai
töltetű érzelmi árnyalatokat motivál.
S milyen nehéz a versek gondolatiságának, értelem-magva lényegének megérzése.
Ebben az egymást érző, értő kapcsolatban válik a grafika a költészet tolmácsolójává. Talán azt
is mondhatnánk, hogy a grafikus az újrateremtés szerepét tölti be a versek tartalmának,
eszmeiségének képi megfogalmazásában. Sűrít, tömörít, jellemez, kitapintja a lényeget.
A hosszabb lélegzetű, vagy rövid vers tartalmi átlényegítése a grafikába egyformán
nehéz művészi feladatot jelent. A hűség megköveteli az eszmeiség valóságának pontos
visszaadását. Nem lehet közömbös az, hogyan értelmezem a vers lényegét. József Attila egész
költészetét ismerni kell ahhoz, hogy egy-egy versillusztrációban is ráismerjünk a mondanivaló
egyéni, ugyanakkor általános érvényére, jellegére, a költői világkép valóságforrására.
A jó grafikus az egyesből megteremti az általánost. A költői vallomás filozófiarendszerét látható, érthető közelbe hozza. Nem másol, hanem a képi megjelenítés eszközeivel
bizonyít, hatást vált ki a nézőben, érzelmet gyújt, meghökkent, elindítja bennünk a
gondolkodás, a kettős átélés (vers és grafika) folyamatát. A maga módján nemcsak láttat,
hanem a tartalmi egységre összpontosítva karakterisztikusan, művészien fogalmaz.
A művészien illusztrált versek nagymértékben hozzájárulnak az irodalomtanításban a
valóság érzékeléséhez, közelítéséhez, a szép befogadásához, a költői gondolat megérzéséhez,
megértéséhez. Ugyanakkor segítenek a képzőművészet „nyelvén” fogalmazott valóság
feltárásában, bemutatásában, magyarázatában.
Varsányi Pál már a harmincas években szellemi, politikai rokonságot, együvé-tartozást
érzett és vállalt József Attila költészetével. Sorsidéző illusztrációi erről tanúskodnak. Művei
nem egyszerű szemléltetések, hanem a tartalom művészi értékű képi transzpozíciója,
áthelyezése. A mester grafikáiba fogalmazta a nála három évvel fiatalabb József Attila nekünk
szóló üzenetét.
(Pesti Műsor, 1980. április 9.)
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Tihanyi látcső
Tihany nevével a magyar történelemben először az 1055. évi Tihanyi Alapító Levél
kiadásakor találkoztunk.
Szép panoráma tárul elénk, ha Balatonfüredről, Siófokról, vagy Balatonföldvárról
hajóval érkezünk Tihanyba. Előttünk a dombok vonalai, a fák csoportjai, a magasba emelkedő
templom, a volt apátság – ma múzeum – sárga falainak impozáns tömege.
Évtizedekkel ezelőtt csak a kecskeköröm és a visszhang volt az, amiről Tihanyt
ismerték, azóta érdekességeinek száma növekedett. A tihanyi visszhangot költőink is
megénekelték: így Csokonai Vitéz Mihály A tihanyi echóhoz című szép versében, de
Garay Jánost és Vörösmarty Mihályt is megihlette ez a vonzó jelenség.
A látnivalók közül említésre méltó a népművészeti elárusító ház, a tihanyi szabadtéri
múzeum, a disznói halászcéh háza, valamint a fazekas-ház.
A szabadtéri múzeum épületeit elhagyva a sétány három, páholyszerű kiugrásához
érünk, amelyeket egy-egy bátor tihanyi várkapitányról neveztek el. Az első márványtábla
Gyulaffy László, a híres aranysarkantyús vitéz emlékét őrzi, aki Csobáncot védte.
A második tábla Takaró Mihályé, a tihanyi vár építőjéé, a harmadik a sétány névadójára, a
bajvívó Pisky István vitézi tetteire emlékeztet.
A templom mellett a Csokonai-liget fogad bennünket, fehér mészkőtáblára vésve
a költő neve látható. A kert egyik nevezetessége a forrásbarlang, amelyről megállapították,
hogy hévizes eredetű. A liget közepén helyezték el a Nepomuki Szent János szobrot (alkotója
ismeretlen). A Tihanyi-félsziget egyik szépsége az Aranyház-gejzírkút. Az idevezető út
keresztülhalad az ősi falun, amelynek több háza műemlék.
A mai Tihanyhoz elválaszthatatlanul hozzátartozik Borsos Miklós szobrászművész
alkotó világa is. 1978-ban a Tihanyi Múzeumban rendezték meg A kert című kiállítását.
Egy életre szóló szépséggel gazdagodtak azok, akik látták a grafikákat és kisplasztikákat.
A vendégkönyv hűen tükrözi az újrateremtésnek, a művészetnek kijáró elismerést.
(Pesti Műsor, 1980. augusztus 6.)
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Tihanyi jegyzet
Borsos Miklós szobrászművész világa
(1906. Nagyszeben – 1990. Budapest)

A művész kertjében
A Tihanyi Múzeumban rendezték meg Borsos Miklós szobrászművész A kert
című kiállítását, ahol a tihanyi kertjében készült grafikái (lavírozott tusrajzok) és kisplasztikái láthatók. Kertjüket Borsos Miklósné Buba asszony „teremtette” ihletet adó
alkotóműhellyé. Így vall erről a művész: „Tele van a kert élménnyel. Az ég, a felhők járása,
színeződése, káprázata, a madarak élete, a növények erőfeszítése a magtól a csíráig, nap mint
nap megújuló látvány. Évről évre kialakult egy belső élményterület. A látogatók, barátok,
muzsikáló partnerek jönnek és mennek. A kertben átalakulnak a farmernadrágok drapériákká,
vagy a fürdőruhák aktokká. A hegedülő együtt muzsikál a madarakkal, a harmónium sípjai a
vízen tükröződve zenélnek, a barátnők kottát, vagy képeskönyvet nézegetnek, fények és ezüstös
árnyékok vibrálnak, minden átváltozik képpé. A „valóság” csak elindítója a képalakító
képzeletnek. Az őszinte élmény átköltése az, ami egyszeri. E rajzsorozat nem lezárt anyag,
folytatom addig, amíg, … az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy dolgozzak.”
A bemutatott finom ívelésű rajzokban éreztük légies nőalakjainak belső rezdüléseit, az
alkotó fogékonyságát a természet, a zene, a művészet és a mindennapok valósága iránt.
Emberszerető, értelemre buzdító hitvallás ez, ugyanakkor gondolatpezsdítésre késztet.
A kert című kiállítás megnyerte a hazai és külföldi érdeklődők, az ifjabbak és
idősebbek tetszését is. A művelődni vágyó közönségben igényt ébreszt a szép, a tartalomgazdag alkotások befogadására, megismerésére. A kiállítás vendégkönyvébe nevüket jegyzők
többsége a csodálatukat és maradandó élményüket juttatták kifejezésre. A kiránduló diákok is
megértették és megérezték a művek emberközelségét. Egyszerű fogalmazásaikban a
felfedezés öröme párosul a tartalomra való ráérzéssel.
A kert című kiállítás látogatói betekinthetnek a szobrászművész sajátos világába:
a szobrokon és a rajzokon kívül benne él a költészet és a muzsika is. Borsos Miklós
munkájának éltető forrása a humanizmus, az ember sorsszépítő törekvése. Újra felfedezni,
újra álmodni és újra teremteni a világot. Ő egyszerre egyéni, ugyanakkor a közösségnek
álmokat lebbentő, a Föld emberét boldoggá avató művész. (Tihany, 1978. szeptember 22.)
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A kert részlete és „Találkozás a zenével”
CSILLAGNÉZŐK
Tisztelettel Borsos Miklós szobrászművésznek,
A kert című tihanyi kiállítása hatására
Elült a szél is. Csendes minden.

Pihen a hegedű magában,

Belém reng a szép rianása.

húrjaira álmok feszülnek.

Muzsika ég idegeimben,

A villanydrótok csend-hosszában

s fényorgonáknak dallam-láza.

a hangjegy-fecskék dalra gyűlnek.

Szerelem-tiszta szenvedéllyel

Az Ember-sorsú kert világa

zendül a kotta nőkezekben.

zenével áldja az érkezőt.

Lelküknek zsoltár énekével

A jövő-teremtés nyitánya

mámorrá nyílnak égi mezben.

a bronzban élő Csillagnézők.
(Tihany, 1978. szeptember 22.)

1979. január 8-án a 12-es autóbuszon találkoztam Borsos Miklós szobrászművésszel.
Egymással szemben ültünk , s jó ideig csak néztem, csodáltam ezt a törékenynek tűnő,
lélek-akaratú Embert, aki szépséget lehelt a kövek tonnáiba, életre keltette a holt anyagot.
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BOZSÓ JÁNOS festőművész (1922. Kecskemét – 1998. ugyanott)
„Az én divatom a valóság”

Bozsó János műtermében
Bozsó János kecskeméti festőművész neve nem ismeretlen a tárlatlátogató közönség
előtt. Több önálló kiállítása volt Kecskeméten, Budapesten a Fényes Adolf-teremben, a
Galériában, valamint Prágában, Antwerpenben, és számos vidéki városunkban. Az érdeklődő
évek óta gyönyörködhet erőteljes hangulati elemekkel gazdagított, sokszínű tájábrázolásaiban.
Negyedszázada ismerem Bozsó Jánost, a természetet, a tájat szenvedélyesen szerető
művészt. „Senki sem tanította festeni, amit elsajátított, veleszületett intelligenciájának
köszönheti. Szívós kitartással járta végig az autodidakták küzdelmes útját. Ma egyéni
mondanivalója van, egyéni kifejezési eszközei megkülönböztetik őt a hasonló műfajban
munkálkodóktól” – írta róla egyik kritikusa. Valóban. Bozsó sorsfordulóiban, piktúrájában
elválaszthatatlan egységet alkot a természet és az ember egymásrautaltsága, a Duna-Tisza
köze tájának gazdagon pompázó ábrázolása, a valóság és az érzelmekre ható romantika
szerencsés találkozása. Festészetében a színek forradalmában válik, alakul történelmi és
művészi értékké a bomló tanyavilág egy-egy csoportjának „megőrzése”, emlékké szépül a
hozzájuk vezető dűlők, szikkadt földutak, rétek és legelők, folyók és tavak, az erdők és
alkonyok súlyos-sűrű csendje. S e csendet feszíti szét, töri meg dallammal, hittel, a lírai
elemek lelki tisztaságával, az égő színek való világával. Bozsó megjelenítő képességét
tekintve varázslatos, mondhatnók virtuóz művész, akinek vonzereje a közvetlenség és a
természetesség.
Az elébb azt írtam, hogy negyedszázada ismerem az embert és a festőt. Láttam őt
alkotás, barangolás közben, a feltáruló szépség mellbevágó, meghökkentő, lenyűgöző
pillanatainak felismerésében, festői megörökítésében. A vászonra álmodott tájban ott perzselt
természet iránti szeretete, vallomása a szülőföldről, búcsúja a gyérülő tanyavilágtól, a régi
paraszti házsorokra hulló alkonyok bíborától. Húsz évvel ezelőtt a rőt színek, a barna tónusok
és az okker uralkodott képein. Most pedig az üdén borongó színek (főleg a kék) szövik át
festészetét.
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Egyszerű, puritán ember Bozsó. Épp olyan, akár a művészete. Nem titkolja ars
poeticáját: „A tanyavilág, a táj lelke él bennem. A természettel együtt szeretem az embereket.
A szalmakazal muzsikáját áhítattal hallgatom. Nem vagyok divatfestő. Az én divatom a
valóság. Kialakítottam saját világomat, amelyet nem változtatok meg soha! A természettől
nem szabad elszakadni. Ha eltávolodunk tőle, akkor már baj van … Minden korszakomban
festett képemet vállalom. Az egyszerű embereknek, a művészetet tisztelő közönségnek
alkotok.”
Hogyan jellemzi Pogány Ö. Gábor művészettörténész, a Nemzeti Galéria főigazgatója
Bozsó János festői elhivatottságát, művészi magatartását?
„Éppen az az irigylésre méltó művészi magatartásában, hogy nem törődik a szakmai
körökben kecsegtető esélyekkel. Jókedvből fest, nem tartja magát divatos szektákhoz, nem
használ importált műszavakat, nem ölt nyugati gúnyát, megelégszik a pusztai alkony
színjátékával, a halastavak vegetatív nyugalmával, a sarjadzó őszi vetés zöldjével, a falusi nép
téli szórakozásának meghitt szokásaival …
Bozsó János a zavartalan festészet megszemélyesítője, nem él kényszerek alatt,
átengedi magát a látottaknak, spekulálgatások nélkül előadja azt, ami benne megindult az
átéltek nyomán a természeti tüneményekhez, az emberi gesztusokhoz, a mesterségbeli
tapasztalatokhoz kapcsolódva. Meggyőződése szerint a művésznek az életről, az emberekről
kell elmondani a véleményét …”
*
Bozsó János másik szenvedélye a festészet mellett, a néprajzi, a népi- és iparművészeti
tárgyak gyűjtése. Húsz év óta több ezer értékes tárggyal gazdagította gyűjteményét. A megyei
tanács anyagi és erkölcsi támogatásával – a Bozsó-műtermen kívül – még nyolc helyiség épült
a művész gyűjteményének állandó kiállítására. A festő ezt a szinte felbecsülhetetlen értékű
anyagot szülővárosának, Kecskemétnek adományozta. Most rendezi féltve őrzött kincseit, és a
tervek szerint májusban megnyílik a nagyközönség előtt a Bozsó-múzeum a Klapka utcában.
*
Meg kell becsülnünk személyében az olyan festő értékeit, aki látványos hírverés
nélkül, lankadatlan kitartással munkálkodik, s hazai festészetünkben a nemzeti jelleg
továbbélését biztosítja.
(Pesti Műsor, 1979. február 14.)

137

Bozsó János két festményét Bieliczky Sándor vásárolta meg 1959-ben.
(Fotó: Budai Ákos)
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MAKRISZ ZIZI
grafikus, iparművész (1924. Görögország)

Mozaikba épült valóság
Makrisz Zizi kiállítása a Nemzeti Galériában
Makrisz Zizi görög származású grafikus, festőművész, 1950-ben fejezte be
tanulmányait Párizsban, a Képzőművészeti Főiskola grafikai szakán. 1951 óta él
Magyarországon. Műveit egyéni kiállításokon mutatta be Budapesten, Pekingben,
Havannában, Mexikóban, Párizsban, Athénben. Részt vett különböző nemzetközi
képzőművészeti rendezvényeken is. A grafika nála elsősorban azt a célt szolgálja, hogy
élményeit rögzítse. Így utazásai alkalmával a Szovjetunióban, Kínában, Kubában sok rajza
született. Fa- és linómetszetei a konstruktív dekorativitás sajátos, egyéni felfogását követik.
1959-ben és 1963-ban Munkácsy-díjjal tüntették ki. Mozaikkal 1964-ben kezdett foglalkozni.
Nagyobb lélegzetű állami megbízásai Salgótarjánban, Balatonszéplakon, Érden és Budapesten
láthatók. Munkáiban mindig a rajzból indul ki, akár grafikát, akár mozaikot, vagy
faliszőnyeget (gobelint) készít.
Makrisz Zizi Mozaik című kiállítása 1980 március 11-től április 7-ig tekinthető meg a
Nemzeti Galéria Műhely sorozatában.
*
Makrisz Zizi műtermének ablakából elénk tárul Budapest szépségének egy része.
Otthoni világából kitekintve látja, érzékeli a külvilág rezzenéseit, a történelmet őrző és
befogadó Országházat, a Duna hömpölygő nevetését, a háztetők kaleidoszkóp színeinek
pompázását. S e látványt beszövi a fény hálója, körülöleli a vibráló levegő, élettel tölti meg az
ember. Ezek az egymáshoz láncolódó, tájba illeszkedő motívumok épülnek bele mozaikjaiba
és teszik varázslatossá, élővé jellegzetesen egyéni művészetét.
Nem a csend szentélye ez a műterem. Makrisz Zizi szereti a zenét, a zajok játékát, s
alkotás közben sem zavarja őt az autóbusz, a villamos hozzá is eljutó berregése, zörgése.
Munkájához megteremti magának a belső harmóniát, amit nem tud megtörni a külvilágból
érkező zsivaj. A polcokon sorakozó üvegekben pasztellszínű mozaik-téglácskák ezrei várnak
a „hívó szóra”. Látszatra olyannak tűnnek, mintha gyermekjátékok volnának. A mester
teremtőereje szükséges ahhoz, hogy rendszerbe építve tartalommá színesedjenek,
lenyűgözően fejezzék ki a művész találkozását belső világán át a külvilággal.
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S e találkozásból születik a valóság megjelenítése: a mozaikba álmodott ember, a táj egy
karéja, a levegő ragyogása, a Duna tengerbe nyúló gerince, a fényt gyújtó Nap, a pára szürke
libbenése, a köd gomolygó füstje. Ez a látványvilág a természetből, az életszeretetből
táplálkozik, megadva a kifejezés, a közölni vágyás tartalmi és formai elemeinek határozott
jellegét.
Makrisz Zizi művészi törekvéseinek lényege: harcolni a szellemiség fényéért, széppé
varázsolni a világot, jobbá tenni az embert. Őt a konkrétum érdekli, és nem az elvont dolgok.
Amint említette nekem, a széptől is fél addig, amíg azt hűen, elhihetően vissza nem tudja
adni, és csak ez után érzi a téma feletti győzelmet. A felfedezés boldogsága olyan éltetőerő
számára, amely a valósággal való újabb találkozásra, ismerkedésre biztatja.
(Pesti Műsor, 1980. március 12.)

MAKRISZ ZIZI MŰTERMÉBEN
A műteremből Budapestre látok,
érzem a felém hömpölygő világot.
Előttem surran a pikkelyes Duna,
ha nem fújna a szél, nyújtózva aludna.
Vibrál a levegő, s tornyai között
az arany-szárnyú fény ideköltözött.
Magával hozta az öröm dallamát
és egy gyermek-nyírfa bontja friss havát.
Az ember-arcú grafikák tüzében
az értő világ sejlik fel merészen.
A föld, a táj, az apró házak tömbjén
valóság perzsel s nem bódító tömjén.
Mozaik-világban színek álma ég,
lelkemhez kondul egy távoli vidék.
Ismerős a kép a mozaik falán,
karnyújtásnyira van tőlem a hazám.
(Budapest, 1980. március 2.)
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„A fa az én számomra személyiség. Olyan, mint az emberi lény.
Van jelleme, jellege, érzi a levegőt, a fényt.”
Makrisz Zizi: Olajfa. Mozaik. 1979.

„A nap a vidámság, vagyis az élet.”
Makrisz Zizi: Vörös nap. Mozaik. 1970-es évek
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MÓRÉ MIHÁLY festőművész, grafikus
(1924. Debrecen – 1997. ugyanott)
„Móré Mihály 1954-ben végzett a Képzőművészeti Főiskolán – többek között Szőnyi
István növendékeként. 1955 óta él Debrecenben. Csoportos bemutatók mellett önálló
kollekciókkal is jelentkezett. Lírai érzékenységű, a realizmus hagyományos témaköreiben és
formaeszközeiben gondolkozó festő, ábrázolásának bensőségességével akar maradandó hatást
kiváltani. Mint grafikus erőteljesebb, bár festői mivolta itt is megnyilatkozik.
Ismert illusztrátor.” (Művész életrajzok, 1978.)

„Ujjak játéka …”
Móré Mihály festőművész látogatása a Hajdúsági Iparművekben
A Hajdúsági Iparművek vezetősége meghívta Móré Mihály festőművészt, hogy a
helyszínen gyűjtött tapasztalatok alapján örökítse meg az üzem életét. A művész két napos
látogatása alatt kísérőjéül szegődtem. Különböző üzemrészekben jártunk. Gyorsan teltek a
vázlatfüzet fehér lapjai. Munkások portréi, gépek körvonalai rajzolódtak előttünk. Jól érezte
magát az őt figyelő munkások társaságában, a présgépek mélytorkú zajában, a hegesztők lila
fényű villámlásában. Mindent a lelkével látott, ami körülötte, előtte történt. Gondolataiban
finom vonalvezetésű rajzokban terebélyesedett a friss benyomások sokasága.
Nem beszélt róla, de éreztem, hogy csordulásig telítődik érzelemvilága, amelyből
szikraként pattan ki az alkotni vágyás belső kényszere. Az ismerkedés óráiban eggyé
ötvöződött benne az ember és a gép, a termelés örömének tekintetekben fénylő mosolya.
S ez a feszítő kettősség vibrált énjében, forró ösztönzést adva formáló, rajzoló ujjainak játékos
táncához.
Az egykori munkásszármazású fiú tehetségével szépíti az elődök harcos évtizedeit, az
álmodozó fiatalok jövőjét. Móré képekben festi azt a világot, amely az ember számára a
beteljesülést jelenti. Vásznaira, kartonlapjaira rávési azt a többletet, ami még hiányzik az
életünkből. A művész megjeleníti a távlatot, közelebb hozza hétköznapjainkhoz a jövőt.
Ez a megértetés a művésznek belső kényszere, vajúdó harca, életeleme, hitvallása.
Megálmodott látomásából szövődnek az életünket megszépítő, betöltő, kiegészítő valóság
elemei. Ujjai nyomán ismerkedünk a széppel, érezzük a belső mondanivaló lüktető lendületét.
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Először lelkében teremti meg a kép anyagát, majd csak azután karcolja papírra gyors
mozdulatokkal, játékos örömmel figuráit.
Móré lírai beállítottságánál fogva képekben és hasonlatokban gondolkodik. Másképp
látja és érzi a világot új tartalmával, születő terhével, bódító súlyával, mint a mindennapok
egyszerű embere. Másképpen, magasztosabban, vajúdva születőn, szépen. Perel a mával, a
közösség jobb jövője érdekében. Az embernek alkot az emberért! Rádöbbenti a nézőt a
küzdelemre, a megalkuvás elleni szükséges harcra. Figuráihoz önmagát is adja, és ez az a
többlet, amit elhivatottságánál fogva belső kényszernek érez.
Móré Mihály piktúrájának, egész művészetének alapja, hitvallása a gondolkoztató,
érzésekre ható és érzelemvilágot gyújtó közérthetőség.
(Hajdúsági Munkás, 1971. május 20.)

Móré Mihály munkái: Csokonai és Bartók Béla
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SVÁBY LAJOS – festőművész (1935. Abádszalók)
Sváby Lajos a Képzőművészeti Főiskolán 1954 és 1960 között végezte tanulmányait
Pór Bertalan és Kmetty János vezetésével. 1963-ban Derkovits-ösztöndíjat kapott, tíz
esztendő elteltével Munkácsy-díjjal értékelték munkásságát. Több egyéni kiállítást rendezett
műveiből Budapesten és vidéki városainkban, a Műcsarnok három ízben mutatta be legújabb
alkotásait. 1975-től a Képzőművészeti Főiskola festőtanára.
Kiállítása az Iskola Galériában látható.
*

Hitvallás képekben
Sváby Lajos tudatos egyéniség, olyan alkat, aki egy gerezdnyit sem enged
szenvedéllyel, hittel felépített igazából. Képei gondolkodásra kényszerítők-ébresztők, lelkünk
mélyére hatolók, megrettenést és megnyugvást, megborzongató félelmet és feloldódó játékos
szépséget, a rút-gonoszság létezését és a jóság küzdve-győző diadalát villantva tárják elénk.
A látszólagos gondolati ellentétek párosítása olyan pedagógiai eszköze Svábynak, amellyel
kizökkent, elkápráztat, ösztönöz, lenyűgöz, egyszóval: a tegnapi beidegződöttségből
kimoccant abba a világba, ahol az ember a valóság tükréből láthatja önmagát. Nemcsak a jót,
a szépet, a makulátlant, hanem a gonoszat, a gunyorosat, a gyűlölködőt. Ezekre a magatartásbeli ellentétpárokra döbbentenek rá a képek. S mindez balladai tömörséggel, a hangulati és
tartalmi elemek beszédes nyíltságával válik uralkodóvá a képeken.
Miért tagadjuk? Sváby expresszív, kifejező hajlamú ember. Beszélő és beszéltető
alkat, ez uralkodik művészetében. A beszéd -, illetve az ítéletvágy folyamatos kifejező erejévé
vált festészetének. A csúf, félelmetes, sokszor groteszknek tűnő emberi arcok mögött ott
érződik lírában fogalmazva az, ahogyan ők néznek az alkotóra, s a művész őrájuk.
E kölcsönösség állandósuló folyamatosságában van jellemteremtő-építkezésének valóságtartalma. Sváby nem egykönnyen érthető művész, mert együttgondolkodásra kényszerít.
Nem „tételeinek” elfogadására, hanem arra, hogy a rútban is felfedezzük a szépet, s a szépben
is a csúfondárosságot. Sváby nemcsak a rettenet, a mesebeli szépség, hanem a szárnyalás, a
tér- és időbeli messzeségek feltárásának mestere is. Mindig a legközvetlenebb akar lenni, s
nem elvonatkoztatott. Varázslatos színtechnikája szinte bódító hatást vált ki a nézőben. Jó
néhány képére jellemző az ódai hang, a lélegzetvétel frissessége.
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Immáron egy évtizede annak, hogy Sváby Lajos képeiben helyet kapott a táj
ábrázolása is. Alakjai majdnem betöltik a térfelületet. Kellett a horizont és a messzi tér.
Ezáltal szinte kijöttek a képből a figurák és nem bezáródtak. Így méginkább közelségbe
kerültek hősei.
(Pesti Műsor, 1981. január 28.)

Sváby Lajos: Önarckép festőkabátban. 1973. (olaj, vászon)
Dombtetőn. 1974. (olaj, vászon)
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Miért „csonka” a debreceni Kistemplom?
Hatvanegy évvel ezelőtt, 1907. április 19-én kegyetlen szélvihar tombolt Debrecenben.
E dátumtól számítva nevezik a Kistemplomot „csonka” toronynak, vagy „csonka” templomnak. A korabeli sajtó hasábjain megörökítették a vihar tombolását és az általa okozott károkat.
Mit ír az orkánról a Debreceni Független Újság 1907. április 20-i száma? Már a cím is sokat
sejtető: „Óriási vihar Debrecenben”. „A megrongált Kistemplom”. Idézet a cikkből:
„A néhány nap óta tartó derűs, verőfényes tavaszi napokat orkánszerű, hideg őszies
idő váltotta fel. A vihar a városban éppen úgy, mint azon kívül a mezőségeken éreztette
romboló hatását. Sok tanyai házikónak leszedte a tetejét, de hozzáférkőzött hatalmas
épületekhez és nehéz vasúti kocsikhoz is. A Piac utcán például csodájára jártak az emberek a
református kis templomnak. Az északi kupolájának nehéz tetőzetét a hatalmas szélvihar
feltépte, s annak bádog tetőzetét az északi és a keleti oldalon leszaggatta. Asztalnyi nagy
darabokban szedte le a burkot és vitte néha messzebb, néha pedig óriási csapással vágta a
szomszédos paplakra, úgy, hogy ennek tetőzetét is erősen megrongálta.”
A Debrecen című újság április 20-i száma „Ítéletidő Debrecenben” címmel közli a
vihar okozta károkat.
„A templom körül a gyalogközlekedést be kellett szüntetni, oly veszedelmessé váltak
a folyton lezuhanó bádogszakadékok. A helyzetet különösen az a körülmény tette
veszedelmessé, hogy a kupolaszerű felső gömb fa-alkatrészekkel bír, amely igen rozoga
állapotban van, így lehetett attól tartani, hogy ha a szélvihar dühöngése nem csökken, lezuhan
az egész tömb.”
A Debreceni Képes Kalendárium 1908-as számában ez olvasható:
„A templom tornyának vereshagyma alakú sisakját a múlt tavaszi nagy vihar úgy
megrongálta, hogy egészen le kellett bontani. Latinovics Mihály, Garda és Tóth István
építész-mérnökök tervezték a bástya-toronyszerű kiképzést.”
Tehát ez a története annak, hogy a köztudatban csonka jelzőt kapott a kistemplom.
Egykorú képünkön a vihar okozta rongálás pillanatát örökítette meg a bravúros fotoriporter.
(Hajdú-Bihari Napló, 1968. április 19.)
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A debreceni Kistemplom a vihar idején és az átépítés után
***

Az omnibusztól a csuklósig – a debreceni villamos története
Ha belelapozunk a debreceni közúti vasút történetébe, sok érdekesség tárul elénk.
A közúti vasút megjelenése előtt omnibusz közlekedett Debrecenben. Erről ezt olvashatjuk
Porcs János miskolci tanár naplójában: „1863-ban omnibuszon tettük meg az utat az állomástól a Nagyerdőig. Egy negyedóráig tartott az út és 10 krajcárba került személyenként.”
Nyolcvanöt évvel ezelőtt, 1883-ban Debrecenben felmerült a gőzvontatású közúti
vasút gondolata. Lechmann József porosz lovag, királyi bizományi tanácsos, berlini lakos
megegyezett a város vezetőivel, hogy saját költségén Debrecen területén először lóvontatású,
majd később pedig gőzmozdonyú kocsikat helyez forgalomba. 1884. október 2-án háromnegyed egy órakor kezdte meg pályafutását a gőzvontatású közúti vasút Debrecenben.
Útszakasza az állomástól a Nagyerdőig terjedt. Az első osztályú kocsi viteldíja 15, a másodosztályú kocsié pedig 10 krajcár volt. A gyermekeknek egy méter magasságig 5 krajcárba
került a jegy. Kezdetben 12 vonatpár közlekedett reggel 7 óra 15 perctől, este 10 óra 30
percig. Hét vonatpár a Nagyerdőig, öt pedig az István malom elágazásáig közlekedett. Az első
mozdonyok neve: Debrecen, Nagyerdő, Csokonai és István malom. Az állomástól a Nagyerdőig a menetidő 26-30 perc volt. (A mostani villamosok menetideje ugyanezen szakaszon 1718 perc.) Évente mintegy két-háromszázezer személy utazott Debrecenben a gőzvontatású
közúti vasúton. (Tavaly a debreceni villamosokon 70 millióan utaztak.) Az 1930-as évek
végére közelítette meg az utaslétszám az évi tíz milliót.
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1888. október 7-én indult meg az első lóvasút a debreceni Hatvan utcában. Reggel 6
órától este 10 óráig közlekedett. A viteldíj ára a Vásártérig 5, a Baromvásár térig pedig 10
krajcár volt.
A villamosközlekedés 1911. március 15-én reggel 5 órakor indult meg a Csapó
utcában. Rengeteg csodálója volt az új járatnak. A villamos fokozatosan teret hódított a
városban, gyorsult a közlekedés és emelkedett az utasok száma.
Ma hatvan különböző típusú villamos bonyolítja le a város növekvő forgalmát. Ha
olykor bosszankodunk is a rakétakorszakban a villamosok késése, lassúsága miatt, a fejlődést
tekintve egyről nem feledkezhetünk meg: 1967-ben 18 millió emberrel több utazott a
debreceni villamosokon, mint két évvel korábban. Ez a szám önmagáért beszél. Száz év
elteltével új korszak következett be a villamosközlekedés történetében: megjelentek a
csuklósok, amelyek gyorsítják a közlekedést és kényelmesebbé teszik az utazást.
A jövő században minden bizonnyal a csuklós villamos is csak fejlődéstörténeti dokumentum
lesz a Közlekedési Múzeumban. Fényképeken rögzített emlék az utókor számára.
(Hajdú-Bihari Napló, 1968. február 23.)

A villamos őse a lóvasút.

Debrecen, Piac utca 1900 nyarán: a helyi vasút

1888-ban indult a Hatvan utcában

egy gőzmozdonyból és két kocsiból állt

Az első villamosjárat
1911. március 15-én indult
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Csengetés éjfélkor
Évtizedekkel ezelőtt szülővárosomban élt egy nagyon közkedvelt, jószívű, vadászni
szenvedélyesen szerető, de rosszul célzó, idős gyógyszerész. Zsiga bácsinak hívták és
közismert volt arról a jó tulajdonságáról, hogy a szegény emberektől nem fogadott el pénzt a
gyógyszer áráért. Az ilyen összeg az ő zsebét terhelte. Élnek még olyan idős emberek, akik
barátai, jó ismerői, egykori vadásztársai voltak a víg kedélyű, tréfát és humort szerető
patikusnak.
Legutóbb egy olyan társaságban voltam otthon, amelynek tagjai régi emlékeket
elevenítettek fel, s többek között így terelődött a szó Zsiga bácsira. Szabad idejét vadászattal
töltötte, maga készítette a patronokat, volt vagy három vadászpuskája és egy jól betanított
vizslája. Ritkaságszámba ment, ha lőtt egy nyulat, fácánt, vagy fogolyt. Amikor üres
zsákmánnyal végezte a napot, tartva a felesége korholásától, taxiba ült, bejött Debrecenbe,
vett az üzletben egy nyulat, vagy fácánt és nagy diadallal tért haza otthonába. Ilyenkor
megeredt a fantáziája és órákon át csak azt mesélte a feleségének, milyen bravúrosan és nehéz
körülmények között tudta elejteni a vadakat. Debreceni „vadászatairól” tudtak cimborái, de el
nem árulták volna feleségének. Gondolták, hogy maradjon ez a turpisság Zsiga bácsi
„egyedüli” titka.
Az akkori postamester közismert tréfagyártó ember hírében élt a köztudatban. Szerette
a jó házi bort, s ha felöntött a garatra, akkor megviccelte a barátait. Egyik ilyen tréfájáról szól
a most következő történet.
*
Éjfél felé járt az idő, Zsiga bácsi az igazak álmát aludta. Egyszerre csak fülsiketítő
csengetésre lett figyelmes. Oda botorkált az ablakhoz, kinyitotta a szárnyát és kilesett rajta.
– „Ki az?” – kérdezte félálomban. Senkit sem látott a kapu előtt. A felesége is felébredt a
szöszmötölésre és azzal vigasztalta férjét, hogy biztosan csak álmodta a csengetést.
- „Ugyan, ne beszélj már! Nem vagyok én süket. Határozottan hallottam a csengetést”.
Visszafeküdt ágyába, magára húzta paplanját és már majdnem elaludt, amikor velőt
rázó csengetést hall ismét. –„Hallod? – szólt oda a feleségének. „Szép kis álmodozás”.
Újra kinyitotta az ablakot, de nem látott ott senkit. Iszonyatos düh fogta el, s telefonon átszólt
a rendőrségre. Az ügyeletes rendőr vette fel a kagylót. Elmondta neki, hogy egy ismeretlen és
nem látható személy csengetéssel zaklatja, zavarja éjszakai nyugalmát. Már két alkalommal
cibálta húzós csengőjüket, de mire kinyitja az ablakot, akkorára hűlt helyét leli.
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Majd így folytatta: -„Küldjenek ki egy őrszemet, aki meglesi nyugalmunk ellenségét, s ha
sikerül elfogniuk, akkor büntessék meg”. A rendőr eleget tett Zsiga bácsi kérésének.
Az éjszakai lesre kiküldött őrszem húsz méterre a gyógyszerész lakásától megállt az egyik
japánakác lombja alatt és úgy figyelt, hogy majd kiesett a szeme. Egy kóbor kutyát látott
feltűnni a városháza felől. A jól megtermett eb egyenesen a patikusék kapujának tartott. Majd
amikor odaért, felugrott a magasba, a csengő irányába, és egy madzagfélét ráncigált dühös
morgás közben. Közben kisebb-nagyobb szünetekkel félelmetesen szólt a csengő. Amikor
elengedte a madzagot, szájából valami kemény tárgy ütődött a kapuhoz.
Közben Zsiga bácsi betöltötte vadászpuskáját és elhatározta, hogy a szomszéd ház
udvarának kerítésén át meglesi az éjszakai bitangot. „Letartóztatja” és átadja a rendőrségnek.
Lábujjhegyen osont át az udvaron, és az alacsony kerítésen át kinézett az utcára. Látta, hogy a
villanyfénnyel megvilágított japánakác alatt négykézláb mászik egy férfi. A kerítés lécein át
kidugta kétcsövű vadászfegyverét és elkiáltotta magát: -„Állj, vagy lövök! Maradjon guggolóállásban, meg ne moccanjon, mert kilyukasztom a bőrét. Adok én magának csengetést!”
A lomb alatt kúszó személy nyögdécselve így szólt: „Gyógyszerész úr, csak nem
gondolja, hogy én csengettem.” – „Nem társalgunk. Majd a rendőrségen védekezzék!”
- „Már elnézését kérem, de én vagyok az őrszem, akit a törzsőrmester úr kiküldött a
gyógyszerész urat csengetéssel zaklató személy elfogására.” Zsiga bácsi úgy érezte magát,
mint akit leforráztak. Puskáját a vállára akasztotta, és így szólt: - „Ezt már előbb is mondhatta
volna.” A szakaszvezető jelentést tett a patikusnak: - „A tettes egy kutya volt. Ő csengetett.”
Zsiga bácsit elöntötte a méreg: - „Hallja, nekem nincs kedvem tréfálkozni hálóingben a hűvös
éjszakában. Én még csengető kutyát nem láttam.” – „Márpedig van” – bátortalanodott el a
rendőr. „Láttam egy komondor … ugorva csengetett a gyógyszerész úr kapuján.”
„Ne vitatkozzunk!” És elindult a kapuja felé. „Most mutassa, hova lett az a híres csengető
komondor?” – „A gyógyszerész úr ijesztette el, amikor rám kiáltott.” Több se kellett a
kutyának, úgy nekiiramodott egy bokor alól, mintha puskából lőtték volna ki.
Mi tagadás. Valóban a kutya csengette fel álmából Zsiga bácsit. A húzós csengő
fogantyújára kötöttek egy rövid madzagot és arra egy cubákot. Ezért ugrált a kutya, s minden
nekiveselkedéskor rántott egy tisztességeset a csengőn.
(Hajdú-Bihari Napló, 1970. január 6.)
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Csendes vallomás
Amikor legutóbb otthon voltam a szüleimnél, fájón tapasztaltam, hogy üres és kopár a
mi utcánk két oldala. Kivágták a több évtizedes sudár jegenyéket. Gerincre fektetve nyúltak
végig az úttest két oldalán. Gallyujjaikat megvékonyította az idő. Koronájuk nem néz többé a
rájuk ömlő napfénybe. Gyermekkorom, ifjúságom emlékének egy darabja hevert előttem
szótlanul, csendesen.
Messze-merengőn álltam a kiskapuban. Anyám és feleségem főzték a vasárnapi
ebédet. Apám pedig cimboráival belemelegedett az ultizásba. Gondolataimba mélyedhettem.
Felsejlett bennem ifjúságom jegenyesoros emléke.
Mindig szerettem a hajnalt. A szürkeségből kibuggyant napfelkeltét, a színek harsogó
pirkadását, az illatok lenge áramát. Különös muzsikát éreztem a hangjukat próbáló madarak
énekében. A jegenyék pengő lombjai között felcsendült a rigó füttyös jókedve, a vadgalamb
gordonkázó hangja, a villanydrótok idegrendszerén csiviteltek a hangjegy-fekete fecskék.
Daltól zengett a környék.
És most … mozdulatlanul fekszenek előttem az egykori, suhogó, suttogó, viharban
sajgó és nyögő óriások. Elszállt felettük is az életet koptató idő.
Gyermekkoromban, ki tudja hányszor törtünk vastagabb gallyai közül ostornyélnek
valót. Úgy érzem, most pótolnánk, új, friss, zöldellő gallyakat ragasztanánk a testükhöz, csak
hadd éljenek, pompázzanak, lombosodjanak örökké. Hiába! Ez csak álmodozás, sóvárgás a
valóság némaságában.
Nem hallottam, amikor az elektromos fűrészgép visítva belehasított göcsörtös
testükbe. Nem hallottam halk zokogásukat, amikor a balták ütése alatt megmoccant
sudárságukat tartó, éltető gyökérzetük. De jó is, hogy nem hallottam, éreztem földre
zuhanásukat. Nekem mindig fiatalok voltak a jegenyék. Ahányszor elmentem mellettük,
sohasem a koruk, hanem a szépségük, délcegségük jutott eszembe. Ők érezték gyengülésüket.
Most már a közeli akácerdőben raknak fészket a jegenyékről elkényszerített madarak.
Énekük kissé távolabbról hallatszik majd, de daluk mindaddig a mi környékünk féltett kincse,
amíg az akácok is meg nem öregszenek.
(Hajdúsági Munkás, 1971. március 25.)

151

A kubikgödörtől a korszerű gyógyfürdőig
Hajdúszoboszló 45 éve
Gyermekkoromban Hajdúszoboszlón az úgynevezett Hőforrás téren, a meleg vizet
elvezető kubikgödrökben gyógyították fájó csontjaikat és mosták ruhájukat a szegény
emberek. Messziről látható volt a gőzfelhő bodrozódása. A merészebbek még télen is
odajártak fürödni, ruhájukat leterítették a hőforrás csőrendszerét borító betonlapokra, s a
„gyógykezelés” befejeztével gyorsan megtörülköztek, felöltöztek és elindultak hazafelé.
A kubikgödrök rég eltűntek, már csak az emlékezetünkben élnek.

A laikus és a tudományos felfedezés

Dr. Kun Károly főorvos

Felkerestem dr. Kun Károlyt, a Hajdúszoboszlói Városi Gyógyfürdő vezető főorvosát,
aki kérésemre ismertette a fürdő eddigi történetét, fejlődését és a további terveket:
„1925. október 6. az első fontos dátum. Pávay Vajna Ferenc főgeológus egy évig tartó
munkája sikerrel végződött. Feltört 1091 méter mélyből a 8000 kalóriás értékű földgáz, és
felszínre hozta a 73 fokos vizet. A feltárt hévíz többek között jódot, brómot, konyhasót
tartalmazott. Gyógyhatását pedig a forrásvizet mosásra használó asszonyok észlelték. Azt
tapasztalták ugyanis, hogyha rendszeresen a meleg vízben állva mosnak, enyhül, vagy teljesen
megszűnik reumás fájdalmuk. Forrásunk vizének gyógy-híre gyorsan elterjedt, s már 1926
tavaszán sokan felkeresték a mélyfúrást környező, gyógyvízzel megtöltött kubikgödröket.
A lakosok tapasztalatát nemsokára követte a tudomány képviselőinek nyilatkozata.
Bodnár János, a Debreceni Tudományegyetem Orvosi Vegytani Intézetének igazgatója többek
között a következőket írta 1928-ban:
„Analízisünk adatai alapján a hajdúszoboszlói mélyfúrásból eredő víz alkalikus, jódos,
brómos, konyhasós hévíznek minősíthető. Egybevetve a kémiai analízis adatait a víz igen
magas hőmérsékletével, kimondható, hogy ez a víz a maga nemében egyedülállónak
tekinthető, hozzá hasonló – a rendelkezésünkre álló analízisek alapján – nem ismeretes.”
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Dalmady Zoltán, az európai hírű balneológusunk a hajdúszoboszlói vizet „földből
fakadó vérsavó”-nak nevezte, mondván, hogy a víz töménységében és összetételében igen
közel áll az emberi szövetnedvek összetételéhez. A továbbiakban a tenger vizével hasonlítja
össze: „Mint meleg vizű sós strandfürdő legalábbis Európában egyedül áll a maga nemében.
Különös figyelmet érdemel a tengeri fürdőkkel való összehasonlítása, annál is inkább, mert a
hajdúszoboszlói víz maga sem más, mint triászkori tengerek felidézett szelleme. A most
felfedezett víz konyhasós tartalmánál fogva körülbelül ötszörösen hígított tengervíznek
tekinthető, de a tengervíztől lényegesen eltér csekély magnézium-, kalcium- és jelentékeny
hidrokarbonát tartalmánál fogva, amely joggal használható mind a gyógyítás, mind az
egészségápolás céljaira.”
Az említett nyilatkozatok alapján évek alatt más országokban egy nagyszabású
gyógyfürdő épült volna fel. Nálunk a strandfürdő jelleget hangsúlyozták, a gyógy-jelleg
eltörpült. Ez a felfogás uralkodott a fürdő fejlesztésének első szakaszában, 1927-től 1945-ig.

Csoportkép a fürdőben.
A baloldalon Joó Sanyika édesanyja ölében (1931 körül)

A fürdő régi bejárata
*
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A fejlődés három szakasza
1927-ben létesült az első fürdő, az úgynevezett fövenyfürdő, és a következő évben
felváltotta az első betonmedence. Az első időszakban épült fel még nyolc betonmedence
7805 négyzetméter termálvízfelülettel. Az első évben 28 ezren keresték fel a fürdőt.
A létszám 1942-ben félmillióra növekedett.
A fürdő fejlesztésének második időszaka 1945-től 1960-ig tartott. A háborúban
elpusztult, vagy megrongálódott építményeket helyreállították és néhány új kezelőhelyet
építettek. 1960-ban több, mint nyolcszázezren keresték fel a strandot. A fürdő akkori
felkészültségével nem tudta már kellően ellátni a vendégeket. A Béke Gyógyüdülő felépítésével
biztosították a beutaltak korszerű ellátását. Az üdülő gyógyfürdőjének felépítése lehetővé tette,
hogy több mozgásszervi beteg keresse fel a várost.
A gyógyüdülő felépítése nagy hatást gyakorolt a város és a fürdő fejlődésére is.
A közművesítés, utak, parkok fejlesztése a fürdő korszerűsítését, a gyógy-jelleg fokozottabb
érvényesülését mozdította elő. Erre az időszakra esik, hogy a termálvizet gyógyvízzé minősítették, a város üdülő-negyedét és a gyógyfürdőt ideiglenesen gyógyhellyé nyilvánították.
A fürdő fejlesztésének harmadik időszakában felújították a kezelőhelyeket, az orvosi
rendelőt, a kád-, termál-, súly-, pezsgő- és hullámfürdőt. Modern kabinsorokat, zuhanyozókat,
elektroterápiás és fénykezelő helyiségeket, gyógytornatermet, várócsarnokot, a fürdőhöz új
irodát és bejáratot építettek. Ez évben átadják rendeltetésének az 50 méter hosszú és 20 méter
széles új versenyuszodát és az ivócsarnokot.”
Egymillió látogató és a további tervek
Tavaly - 1969-ben – egymillió ember fordult meg a gyógyfürdőben. Ebből mintegy
kétszáz ezren külföldről (harminc ezren nyugati országokból) látogattak el Hajdúszoboszlóra.
A kulturáltabb ellátottságot szolgálja az elmúlt év augusztusában megnyílt Délibáb Hotel.
Az utóbbi időben lehetőség nyílt fejlett fizikoterápiás kezelésre is. A gyógyvíz összetétele
olyan, hogy nemcsak a mozgásszervi betegek fürdőkúrájára használható fel, hanem alkalmas
az idült légúti és emésztőrendszeri elváltozások gyógyítására, nőgyógyászati és bőrbeteg
kezelésre is. Ez évben újabb korszerűsítésre kerül sor a gyógyfürdőben. Tavasszal lebontják
az elavult termálrészt, és az igényeknek megfelelően alakítják át. A 32-36-38 fokos meleg
vizű medencék mellett víz alatti gyógytornaterem, ultrahangos porlasztóval ellátott
belégzőkamra, fogbetegek szájzuhanyozó kezelését biztosító helyiség, szauna és napozósor
épül. 1970 októberére elkészül a termál három medencéje, a többi kezelő helyiségeket pedig
1971 tavaszán adják át rendeltetésének.
(Hajdú-Bihari Napló, 1970. január 27.)
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Vasárnap a Boldogkertben
Csak el ne kiabáljam, már napok óta napfénnyel kedveskedik a tavasz. Úgy látszik,
most szeretné pótolni, amit eddig nem teljesített: a jó időt.
Vasárnap reggel kisétáltunk Debrecen most épülő egyik negyedébe, a Boldogkertbe.
Három évvel ezelőtt elhanyagolt földek, szúrós bozótok és gyér családi házak voltak jellemzői
ennek az új arculatot öltő területnek. Valamikor – az idősebb emberek emlékezete szerint –
gyümölcsöt termeltek e tájon. Nem is olyan régen vágták ki azt a hatalmas körtefát, amely a
régi idők emlékét hirdette. Több évtizedes diófákkal még most is találkozunk, lombjuk
kizöldült, törzsük oly vastag, hogy nem lehet átölelni. Ki tudja, hány napszámos fogyasztotta
sovány ebédjét az öreg diófák árnyékában? A történelemnek e fák is jelképes tanúi.
Helyes gondolat volt a város vezetői részéről, hogy ezt a szabadjára engedett, néma
csendbe temetkezett, kihasználatlan területet kiosztották családi házak építésére. Szűkül a
belváros területe, ugyanakkor egyre nagyobb méreteket ölt az emberekben a csinos családi
házak építése iránti kedv. Itt ugyanis kertes porták épülnek, nem is kis számban. A legtöbb két
szoba összkomfortos, elég nagy zöldséges kerttel. Szabad idejükben szívesen kertészkednek
az itt lakók. Már az elmúlt évben – szinte kivétel nélkül – minden kertben termeltek
zöldséget: sárgarépát, petrezselymet, céklát, burgonyát, zöldborsót, sóskát, több helyen
földiepret, paradicsomot, paprikát. Kettős haszna van a kifizetődő kertészkedésnek: saját
maguknak és a piacra is termelhetnek. Ezzel is hozzájárulnak a város zöldségellátásának
javításához.
Megterem itt minden, csak érteni kell a műveléséhez – mondogatják a boldogfalviak.
Sok a fiatal házas ezen a most formálódó városrészen. S ha kíváncsiságból elhaladunk kertjük
mellett, örömmel tapasztaljuk szorgalmukat, hozzáértésüket. Ezt bizonyítja a gondosan
megművelt föld, a már kikelt vetemény. Az utóbbi időben mind több azoknak a száma, akik
gyümölcstelepítéssel is foglalkoznak. A talaj adottsága jó, akkor miért ne használnák ki? És
igazuk van, ha így gondolkodnak. Láttam szép őszibarackost, több helyen szőlőt, volt, aki
belevágott a málna telepítésébe, mások pedig köszmétével kísérleteznek. Többektől hallottam,
hogy ősszel szeretnének még őszibarackot, jonatán almafát, cseresznyét és kevés körtét is
telepíteni.
Három év óta valóságos kis városrész épült az egykori sivár területen. Az emberek
önmagukkal szemben is igényesek. S ez vonatkozik a külterületeken élők lakáskultúrájának
alakulására. Ebben a törekvésükben segítséget kapnak az államtól is.
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A növekvő igényeket azonban nem lehet egyszerre kielégíteni. Sok helyen már van villany,
folynak az előkészületek a víz bevezetéséhez, és a Cser utcában épül a járda is.
Többektől hallottam, hogy vállalnak társadalmi munkát is, csak minél előbb megvalósuljanak
a tervek. Akaratban és lendületben nincs hiány. Fiatalok és idősek egyforma lelkesedéssel
varázsolják széppé otthonukat és egyben a Boldogkertet.
(Hajdú-Bihari Napló, 1970. április 29.)

Vadgalamb a cserépben
Hihetetlennek tűnik, de így igaz. Nem fantázia, hanem valóság. Két évvel ezelőtt az
erkélyünk párkányán lévő, földdel bélelt cserépben dühös riadalommal turbékolt egy
vadgalamb. Körülötte apró gallyakat, vékonyka drótdarabokat láttam. El sem tudtam képzelni,
hogy a hajnali derengésben miért dühösködik ez a megszelídült vadgalamb. Hangja húrjában
a türelmetlenség párosult a hívogatással, a megtalált lehetőség a nyugtalanság örömével.
Néhány perc elteltével elcsitult a hívogatás. Felborzolt tollazata kisimult és a cserép
szélén ott állt mellette a társa. Társa? Ennél még több! A párja. Az ideges várakozás hangját
az érkezés boldogságának zenéje váltotta fel. Egymásnak turbékoltak.
Ekkor éreztem azt, hogy e két kismadár fészekrakó vággyal, szándékkal talált rá a
virág nélküli cserépre. Otthonuknak választották, jónak, kielégítőnek találták. Díszrács övezi
a párkányt, így a cserepet nem fújhatja le a szél, biztonságot nyújthat a „letelepedéshez”.
A feleségem szerető figyelemmel hallgatta a „honfoglalók” énekét, nézte gyengéd
rebbenéseiket a cserép körül. Lelkében megfogalmazódott az elhatározás: ha nálunk akarnak
letelepedni, akkor mi átadjuk az erkélyt a családalapítóknak. Zavarni nem szabad majd őket a
költésben, hiszen az építkezés apró jeleiből arra következtettünk, hogy a galamb pár itt akar
maradni.
Egy-két nap elteltével már jól megépített fészek borította be a cserepet és két tojás
fehérlett a gallyak erezetén. A vadgalamb mama elfoglalta helyét és teste érlelő melegével
védte a tojások épségét. Szinte mozdulatlanul ült a fészekben, s ha váltották egymást a
hűséges férjjel, gondos körültekintéssel adta át helyét a társának.
Hosszabb ideig figyeltem minden rezzenésüket. S azt tapasztaltam, hogy a keltetés
idején ideges, visszaváró türelmetlenséggel kötődnek egymáshoz. De ez a nagy lángolás csak
addig tart, amíg a kicsinyek elérik az egyhetes kort. Ekkor már ugyanis erősen nő a tollazatuk,
a szülők gyakorta önmagukra hagyják őket, távollétükkel is szoktatják az önállóságra.
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Igen, hiszen három hét elteltével már a magasság urai lesznek ők is. A szülők a repülni tanítás
előtt csak akkor térnek vissza a kicsinyekhez, amikor elérkezik az etetés ideje. Éjszaka
egymáshoz bújva, szülői felügyelet nélkül alszanak a galambcsemeték.
S mily izgalmas látvány az, amikor elkezdődik a repülni tanítás. Először csak a
szárnyaikat próbálgatják, csattogtatják. Ezek az erőfeszítések erősítik a magasba röpítő
szárnyakat. A felnőtté érés ünnepélyes pillanata pedig az volt, amikor a két galamb átrepült a
velünk szemközti ház gerincére. A szülők öröme ujjongó turbékolásban tört ki, amikor révbe
jutottak a gyerekek. S a két kis galamb is a győzelem dalával válaszolt a szülőknek.
A visszarepülés is ugyanilyen öröm.
Hozzánk szoktak a vadgalambok. Szívünkhöz nőttek, madáreledellel etettük őket.
Nem féltek tőlünk, nyugodtan teregethettük a frissen mosott ruhát az erkélyre. Fájt, amikor a
család elhagyta a fészket. A ház fölött repülő vadgalambokban a mieinket láttuk.
Üresen áll a cserép. Virágot azóta sem ültettünk bele, mivel két év óta minden évben
egy-egy alkalommal főbérletet kapnak nálunk az új fészekrakók. Virág helyett vadgalambokat
nevelünk a cserépben. Gyertek, daloljatok, turbékoljatok nekünk és a hajnaloknak …
(Hajdúsági Munkás, 1974. június 13.)

***
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Bieliczky Joó Sándor életének krónikája
1929. december 12. (kb. délelőtt 10 órakor) született Hajdúszoboszlón, a Kossuth u. 33.
szám alatti házban
1936-ban meghalt az édesapja: Joó Sándor, a hajdúszoboszlói városháza tisztviselője
1940-ben édesanyja férjhez ment Bieliczky Béla nyugdíjas századoshoz.
1948. augusztus 6-án nevelőapja adoptálta (nevére íratta), ekkor lett Bieliczky Sándor
Tanulmányai:
1949. június 24. Érettségi bizonyítványt kap a Sátoraljaújhelyi Kereskedelmi középiskolában,
ahol nagybátyja: Kovásznay Rezső irodalomtanár volt az igazgató.
1950-51 a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem – magyar szak
1951-52 a Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem – magyar-orosz szak
(Származására hivatkozva eltanácsolták az egyetemről.)
Később: Esti egyetem (általános szak, majd drámatörténeti és esztétika szak),
Újságíró iskola, Tördelőszerkesztői továbbképzés
Munkahelyek:
1952-54 Villamos és Kismotor gépgyár Budapest
1954. december 1-től Kecskeméten a Megyei Tanács népművelési osztályán előadó
1956. december 1-től Kecskeméten a Petőfi Népe c. megyei lapnál újságíró
1962. február 1-től Debrecenben a Hajdú-Bihar megyei Napló munkatársa
1971-től a „Hajdúsági Munkás” c. üzemi lap szerkesztője
1974-től a „Hajó-Daru” c. üzemi lap szerkesztője Budapesten
1976-tól a „Pesti Műsor” c. heti magazin szerkesztője
Betegségek:
1948. szeptember – Gyógykezelés a Debreceni Állami Tüdőbeteg gyógyintézetben
1960 április – májgyulladással a Kecskeméti Honvéd kórházban kezelik
1979. porckorongsérv – műtét (Budapest, ORFI)
1983. május 8. hajnali 1.20-kor meghalt nyirokmirigy rákban, Budapesten, a Ráth György u-i
kórházban. (Magával vitte titkait.)
Beírás az útlevelében: termet: 184 cm., szem: fekete, haj: sötét barna
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UTÓSZÓ
A több, mint ezer vers és számtalan sok újságcikk válogatása, szerkesztése hónapokig
tartó lelki öröm és fájdalom volt számomra. Hagytam, hogy újra rezonáljanak bennem az
évtizedekkel korábbi események. Sanyi rendszerint nagy méretű, kemény fedelű, spirális
füzetbe írta verseit. Szokása volt, hogy egy-egy verssort több változatban is megfogalmazott,
és odaírta mellé: „Évi döntsd el, hogy melyik legyen!” Én pedig az ösztöneimre hallgatva
döntöttem akkor is, most is. Karácsonyra kaptam ajándékba a Piros vér a pesti utcán című,
– az 1956-os forradalom verseit tartalmazó könyvet. Meglepetten fedeztem fel Sanyinak, az
1956. november 1-én Kecskeméten megjelent Levél a bátyámhoz című, számomra ismeretlen
versét. Valamikor anyósom említette, hogy a forradalom idején a fia írt valamit, ami miatt
később kellemetlensége is volt. De többet erről nem beszélt senki, az iratok között sem
találtam nyomát. Most ez a vers is belekerült a kötetbe.
A füzeteket lapozva, felidéződtek bennem az emlékek. Például a sátoraljaújhelyi
kirándulás, 1962. augusztusában. Meglátogattunk egy tanárházaspárt, akik a középiskolában
tanították Sanyit. Együtt mentünk ki a szőlőjükbe, és nagyot sétáltunk a környező erdőben.
Nyugodt, szép nyári délután volt. Mezei virágokból óriási csokrot szedtünk. Bár sok évvel
korábban ismerkedtünk meg, mégis ekkor vált világossá, hogy szavak nélkül is megértjük
egymást. Tudtuk, éreztük, hogy Isten előtt itt és most esküszünk örök hűséget:
„Holtomiglan, holtodiglan el nem hagylak, ezután jóban-rosszban mindig együtt leszünk.”
A kedves idős házaspár megértő szeretettel fogadta szövetségünket, így őket tekinthetjük
tanúinknak. (A „polgári” esküvőnk 1962. december 12-én volt Debrecenben.)
Másik emlék: a budapesti Zeneakadémián (életem egyik kedves helyszínén)
Bach h-moll miséjét hallgattuk. Megsejtettem, hogy a kivételes, megismételhetetlen estét
rögzítenem kell a szívemben. Egy áhítatos zenei résznél Sanyira néztem: „szeme fényében a
lélek” kifejezte, hogy milyen nagy hatással van rá a fenséges muzsika.
Emlékeim tárházából gyakran előhívom ezt a felejthetetlen pillanatot, amikor a szürke,
gyötrelmes valóságból nemesebb dimenzióba szeretnék eljutni…
A szekrénybe zárt versek és írások közül ennyit szabadítottam ki. Remélem, hogy
szabadon szárnyalnak majd, mint a madarak. Bieliczky Joó Sándor 1983. május 8-án halt
meg. E kis könyv halálának 25. évfordulóján, 2008 tavaszán jelenik meg.
Budapest, 2008. január 21.

Bieliczkyné Buzás Éva
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