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Előszó
Mindenkinek van legalább egy sztorija és sokan vannak olyanok, akik
papírra vetik azt. Ez a kötet elsősorban róluk szól. Azokról az emberekről, akik itt élnek a Szinva patak partján, vagy ide jártak iskolába,
itt dolgoztak, itt töltötték a mézes heteket, vagy egyéb okból ide húz
a szívük. Ahogy nekünk is, hiszen az Irodalmi Rádió a kezdetektől
(immár 16 éve) Miskolcon működik, és mi szerkesztők is itt élünk, itt
dolgozunk. Ezért régóta szívügyünk, hogy az egyébként országos
hatókörrel rendelkező tevékenységünk során lokálpatriótaként időnként Miskolcra és az itt élő, ide kötődő alkotókra fókuszáljunk.
Nagy megtiszteltetés volt számunkra, amikor 2018 tavaszán meghívást kaptunk a Térerő Közösségi Alapítvány kuratóriumától a
pályázók közé. Az Erzsébet Fürdő kupolatermében megrendezett
összejövetelükön született meg bennünk e kötetnek az ötlete.
Örömünkre a beadott tervezet támogatásra talált a kuratórium részéről, így boldogan kezdtünk bele az Élő Adás felkészülési munkálataiba. Sokat tanultunk és jó élményekkel gazdagodtunk már a felkészülés alatt, ahol olyan értékes embereket ismertünk meg, akik példamutató cselekedetekkel dolgoznak városunkért. Itt nem csak az alapítvány tagjaira gondolunk, hanem beleláttunk két másik szervezet
életébe is, akiket a pályázat kapcsán mellénk sodort az élet. A Mályi
Madármentő Állomás és a Szimbiózis Alapítvány képviselőivel,
Lehoczky Krisztiánnal és Jakubinyi Lászlóval karöltve, nem pedig
ellenfélként készültünk az adománygyűjtő estre.
Így válhatott a II. Miskolci Élő Adáson három terv, elképzelés és
álom valósággá, hiszen 2018. május 30-án összegyűltek az adományok a három szervezet egy-egy projektjére.
A miénket itt tartod a kezedben Kedves Olvasó, ahol ötvenöt alkotó
ötvenöt-féle perspektívából mutatja be Miskolcot és a városhoz
fűződő kapcsolatát bemutatkozásában ill. szépirodalmi és képzőművészeti munkáiban. Őket egészítik ki a miskolci diákok által készített
illusztrációk nevezetes épületeinkről.
A 250 oldalban bebarangoljuk Miskolcot és vonzáskörzetét térben és
időben, a valóságban és a fantáziánkban egyaránt. A múlt és a jelen
képei elevenednek meg prózaíróink soraiban, költőink rímeiben.
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Olykor dicsérjük városunk és környezete szépségét, néha nehezen
éljük át ránk szabott sorsunkat, s ezt fejezzük ki szavakban; egyszer
reális képet adunk megélt élményeinkről, máskor pedig egészen szürreális történeteket kovácsolunk.
Így történhet, hogy oldalról oldalra változik a helyszín és az idősík.
Szembetalálhatjuk magunkat gyermekkori énünkkel, találkozhatunk a
Miskolcon járt nagynevű elődökkel, de nem meglepő az sem, ha az
Avasi borospincék között belebotlunk a kótyagos, rímeket faragó
Micimackóba…
Kötetünk végén bemutatkozik négy olyan szervezet is, akik sokat
tesznek a helyi kulturális élet felvirágoztatásáért.
Köszönjük, hogy megvalósíthattuk ezt a kötetet! Köszönjük, hogy
átélhettük a II. Élő Adás izgalmait! Nagyon jó érzés azt tapasztalni,
hogy élnek köztünk Miskolcon és környékén olyan mecénások, akik
támogatják a kultúrát és tevékenységünket!
Köszönjük Miskolc! Köszönjük Miskolciak!
Kellemes olvasást kívánunk!
Zsoldos Árpád és Adrienn
szerkesztők
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Szűcs Ilona
Szűcs Ilona vagyok. Borsod megye csücskében, egy domboktól
ölelt piciny kis faluban születtem,
Hegymegen. Életem első boldog
tizenhárom évét töltöttem itt. Itt
tettem meg az első lépéseket, elmém itt csodálkozott rá a világra
s itt szívtam magamba azokat az
értékeket, melyek későbbi életem
alapjai lettek.
A Sors Miskolcra vezérelt. A kezdeti nehéz hónapok után a város
befogadott s lett egyre inkább
otthonom. Fél évszázad után elmondhatom, hogy van közös múltunk, egy a jelenünk s talán a jövőnk.
Emlékek sokasága köt ide. A gimnáziumi évek csínytevései, séták a
Forinton, randevú a Villanyrendőrnél, találkák a Roráriusz Cukrászdában, andalgás a Szinva-parton.
Lett családom, gyermekeim és unokáim. A város szülöttei. Nőnek,
szépülnek, ahogy Miskolc is. A jelen fontos kötődése számomra az
Irodalmi Rádió. Egymásra találtunk. Ebben az író és gondolkodó
közösségben hazára leltem. A közösen eltöltött idő tartalommal tölti
ki nyugdíjas napjaimat.
S a jövő? Együtt lélegzem a várossal. Tapolca szomszédságában érzem a Bükk lüktetését, látom a fejlődést és meglátom a hibákat is.
A széppel és csúnyával, a jóval és rosszal együtt sorsunk összefonódott.
Miskolc az otthonom.
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Szűcs Ilona • Tavaszi igézet
Elnézem a kék vízesést
hegygerincről hogy szalad
s lágy selyemmé csavarodik
mint lány hajában a szalag

az Óda csengő szavait
visszhangozzák a hegyek
s a víz édes csacsogása
örökkét ígérő üzenet

zúgó robajlással inal
az öngyilkos mélybe
s apró cseppekké szelídül
a Szinva hideg vizében

József Attila szelleme
bújócskázik a széllel
kőkockába vésett rímek
tüskés erdejében

a függőkert virágai
illat-esőt ontanak
szerelmesek csókos ajkán
elakadnak a szavak

Lillafüred a Bükk-hegység
fénylő igazgyöngye
Hámori-tó tiszta vize
istenek szent könnye

léptek kavics-ropogása
elidőzik a csendben
itt ülsz mellettem a padon
s kezem a kezedben

szerelmes szavakat suttog
a szél, vagy én beszélek?
versekből idézett szókkal
s lopott csókokkal becézlek

szívemre hajlik az áhítat
rápereg édes méze
fejem megpihen vállaid
harmatos gödrében
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Szűcs Ilona • Életünk
Életünk pillanat
megfognád, elszalad
máglya ég, lángja nagy
tüze nincs, pernye csak
születtél, ember vagy
éltető gondolat
gyermekkor, elhagytad
tizennyolc, akartad
felnőttél, nem kérted
dolgoztál, nem érdem
táncoltál, öröm volt
bántottak, könnyed folyt
mennydörgött, nem féltél
szerettek, reméltél
tegnap volt, holnap tán
a jövő pókfonál
fogy az út, lassan élj
adj hálát, mindenért
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Szűcs Ilona • Nyári délelőtt
Ásítozik a Nap
nyújtózkodva kel fel
paplanos-jókedvvel
ébredez a reggel

kisvonatból nézem
e gyönyörű tájat
magasból gyöngyszemnek
látszanak a házak

tölgyfa ágra mászik
gyönge szellő-lányka
tó fölött lebernyél
szitakötő lárva

apró drágakincsek
szétszórva a völgyben
hétköznapi vágyak
színezüst köntösben

hullám hátán ülve
ringnak a csónakok
tücsökkel versengve
csacsognak a habok

Bükk-hegység lábánál
Lillafüred képe
mint tünde látomás,
tornyosul elébed

nyálkás moszat-ágyban
pisztrángok alszanak
békesség-hangulat
lengi be a tavat

csobbanó vízesés
mossa a köveket
zengő, mély dallama
angyali üzenet

felcsillanó fényben
zöld levélke rebben
őzike legelget
kopár hegygerincen

itt ült József Attila
itt írta az Ódát
itt sírta rímeit
a Hámori-tónál

libegő szeli át
Fehér-kő szikláját
felhő tör az égre
s földre veti árnyát

nyári délelőttön
sétára vitt lábam
híres, nagy költőnknek
jártam a nyomában

a Mária-sétány
kápolnához vezet
ez volt utam végén
í-re az ékezet
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Flecker István
Jó lenne optimistának lenni, de
az élet csak szembe jön. Leélve
sok-sok évet túl a fiatalság gondtalanságán, mikor lassulnak a
lépések és a reggeli felkelés
csöndje után élem mindennapjaim.
Arra gondolok, mit hagytam
magam mögött? Az emlékek,
mint képeslapok sorjáznak tudatom laptopján. Füstös EDDA
koncertek, kis kocsma mélye
valahol a Szentpáli utcán, ami
már régen nincs.
A romos zsinagóga, ahol park
van, idős hölgyek és urak ülnek, már messze tűnt a liturgia. Egy
másik évszázad, forradalom, a szabadság édes vágya. Másik világ,
amiről hittük a valóság izgalmát. Szülők, kik már messze járnak, csak
bennünk, utódokban élnek. Valahol távoli álmok és képzelet lakói,
mi pedig élünk szobáink falai között, gondolva rájuk, a múlt és jelen
összekeveredik. Az álmainkat újra éljük, járunk a „forinton”, fiatal
nevető arcokba nézünk, míg a nyári szellő színes ruhákat mutat a
képen. Még itt vagyok Miskolc, még gondolok rád, még bennem
élsz.
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Flecker István • Az én univerzumom
Mert kell egy kis mozgalom,
Mi a vesékig hatol,
Míg telnek a napok,
Kis csaták és jó holnapok,
Aztán konszolidáció,
A jövőre veled ugyanitt,
S holnap is adok csokit,
Vagy kis kocsmák mélyén,
Ahol nem csak a jövő dől el,
Hanem néha én is,
Építeni egy szebb jövőt,
Nézni óceánt,
Lehetsz majd felső tízezer,
Mert tért és időt,
Átlépni úri kegy,
Élni mint tudjuk:
Ebbe már más is belehalt,
Vagy csak úgy,
Magányosan mint Kis herceg,
Nevelni rózsát,
Élni panel életet,
Szép csendben arrébb menni,
Máshol új életet kezdeni,
Hol lehet más a politika,
Embernek lenni sirály lehet,
Csak az a fene honvágy ne lenne,
Mert mit is mit is hagytam itt:
Noha nem erre születtem,
Jobban érezni magam „idegenben”?
Vagy fontos gondok között élni?
Hol mindennapos a kilakoltatás,
Talán jut neked is albérlet 70 ezerért,
S a remény, hogy felküzdöd magad,
Lehetsz majd felső tízezer,
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Maradni, vagy menni ismert a kérdés,
Hamletnek sem kell lenned ezért,
Mit fiatalság ad élvezni csak,
Vagy elhívatott életet élni,
Bánatot bordalba fojtani,
Vagy magad lenni szirének énekébe,
Nem téveszteni utat,
Tudva, hogy a holnap felvirrad,
Te döntöd el,
Bakancslistát megírni,
Szeretnék mindent megérni,
És lásd egy évvel öregebb lettem.
Az idő elszállt felettem,
Végül lehetsz majd te is szenilis,
Az út a Koltóiba visz,
Akkor már mit nekem e vers…
Te is már kiterítve heversz,
Addig is tedd vagy ne tedd,
Jobbítsd e rövid életet.
Flecker István • Az idő
Az idő lusta óceán,
Magasan repülő drónok,
Tekintenek emberekre,
Sziklánál is maradandóbb,
Természet koptatja életünk,
Egy óra, egy nap
Vagy az az egész élet,
Mit számít?
Hisz „értől az óceánig”,
Csendben múlunk el.

13

Flecker István • Viszlát…
November volt s te jöttél a hósesésben,
Arcodon a hópihék táncot jártak,
Gondoltam szaladok eléd,
Ez volt a kép melyet látni akartam,
Aztán csak a gomolygó szürke felhők,
A zavaros folyó vitte az olvadó jeget,
S december lett.
Te mégsem jöttél, és én vártam,
Vártam, hogy jelet adjál,
Öcsém ki halva született,
Ő sem jön már,
S anyám sem integet szelíd mosolyal,
Ajtóban állva,
Kötényén simítva ráncot,
Öléből kicsúszik az újság,
Egy régi kazetta,
Hol elmondja mi történt vele,
Apám sem jön már munkából,
Fáradtan kalapját fogasra téve,
A tegnapi rózsák se nyílnak,
Mert mit ennél ha te sem lennél?
Látogatnál szellemként sírokat.
Vagy Wenders angyala?
Ülve sok kedves mellett,
Rendelve emberek vigyázására.
Hol tejért megy Ákos és Tamás,
De nem vagy angyal,
Én sem vagyok már az,
Ki volt egykor magam,
Az ellnekekkel szembe szálló,
Csak megfáradt öreg,
Egy képzelt ellnálló,
Ki mára magára maradt,
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A holnapokból rakva várat,
Galambra vagy olajágra várva,
Vagy a sabbat gyertyák fénye,
Viszlát szülő, viszlát gyermek,
Viszlát csábítás, viszlát te,
Viszlát anya, viszlát apa,
Viszlát…
Én megyek.

Borkúti László alkotása
Móra Ferenc Általános Iskola
(további információk: 133. oldal)
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Kovács Éva
Szakáldon születtem 1941. június
20-án. Négyen voltunk testvérek,
én voltam a legkisebb. Az általános iskolát szülőfalumban, a
gimnáziumot Miskolcon végeztem. Ezt követően Miskolcon
dolgoztam először gyógyszerész
asszisztensként. 1964-től felvettek az OTP-hez, ahol első munkahelyem a Szinva parti OTPben volt. A Pénzügyminisztérium
Továbbképző Intézetében tanultam és mérlegképes könyvelői
oklevelet szereztem.
Ezt követően már banktisztvi-selőként dolgoztam tovább 40 éven át.
Ez lehet, hogy kicsit száraz-nak tűnik, de én szívesen csináltam.
Embereket szolgáltunk egy olyan területen, ahol ők kevéssé voltak
járatosak. A múlt században hazánkban még mindenkinek volt
munkája, nem változtak a kama-tok, s komoly volt a hitelbírálat.
2004-től már önálló vállalkozóként végeztem pénzügyi tanácsadói
munkát, melyet 70 éves koromban fejeztem be.
Van egy fiam, és két tündéri unokám, akik szintén Miskolcon élnek.
Most a család és unokáim kötik le szabadidőmet, s mellette még
önkéntes segítő munkát is végzek.
Fő segítőm a férjem, Dr. Varga Endre, aki nyugdíjas kohómérnök.
A teljes nevem: Dr.Vargáné Kovács Éva
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Kovács Éva • A nagy futás
1957. január hó végén üzenetet kaptam a miskolci Zrínyi Ilona
Leánygimnáziumból, hogy február 4. az utolsó nap, amikor letehetem a magánvizsgáimat. A gimnáziumban második osztályba jártam. 1956 őszén édesanyámat megműtötték és akkor nem járhattam
tovább az iskolába, így magántanulóként szerepeltem a diákok
között.
Ősszel otthon volt rám szüksége édesapámnak. Falun laktunk, volt
10 hold földünk, 2 tehenünk, sertések, tyúkok, kacsák, libák. Az őszi
betakarítási munkákban is szükség volt rám. Krumpli ásás, kukoricatörés, fosztás, szárvágás, napraforgó cséplés stb. Ez még két embernek is nagyon sok volt. Reggelente tehénfejéssel, malac, baromfi
etetéssel kezdtem. Majd egyszerű reggeli, s folytattuk a határban a
munkát.
Délben gyors ebédfőzés a sparhelton, mert akkor még nem volt a
faluban sem villany, sem víz, sem gáz. Az egész falu ősi módon élt.
Ez nagyon sok kétkezi munkát jelentett. Napközben még bírtam is.
Engem főleg az esti munkák fárasztottak ki. Este fejés, jószágok etetése, vacsora, majd kukorica fosztás petróleum lámpa mellett, vagy
napraforgó cséplés sokszor este 10 óráig.
15 éves voltam. Tanulni kellett volna. Mikor?
Mindezek után még sokszor leültem a nyári konyha asztalán levő kis
petróleum lámpa mellé egy-egy gimnazista tankönyvvel, de sajnos 10
perc múlva már aludtam is.
Ahogy teltek a hetek, egyre jobban bántott a lelkiismeret. Úgy éreztem, legalább el kellene olvasnom! De csak aludtam, s már keltem is
fel reggelit készíteni, tehenet fejni, etetni az apró jószágot, s mentem
a „dologra”. A kukorica törésén már túl voltunk, de ott volt minden
a nyakamon. Édesanyámat megoperálták, s már otthon gyógyulgatott. Apukám vállát pedig a határban végzendő munka nyomta. Itt
volt az őszi szántás ideje .
1956 októbere kicsit másfelé nyitotta ki otthon is a kapukat. Kaptam
egy tüdőgyulladást, amit nagyon nehezen éltem túl, de azért sikerült
felgyógyulnom. S most, 1957. január végén itt az üzenet, le kell
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vizsgáznom a félévi anyagból. Szerencsére a vonat bérletet már megvettük, így nagy izgalommal keltem fel február 4-én reggel 5 órakor.
Anyukám ébren volt. Már megrakta a sparheltban a tüzet, teát főzött,
még egy kis rántottát is kaptam.
Gyors reggelizés, majd felvettem az iskolaköpenyt. Fél éve nem volt
rajtam. Odakint esik az eső. Anyukám ideadja a két számmal nagyobb gumicsizmáját. Egyszerű gumicsizma, kapca is kell hozzá. Én
nem akarom felvenni, de ő azt mondta, most szükség van rá, esik az
eső, olvad a hó, megenyhült az idő.
- Ne gondolkozz már, siess! Elkésel. Tessék itt a zsíros kenyér, tedd
el ebédre!
Felveszem a lódenkabátomat, egy sállal körbetekerem a fejemet és a
nyakamat, majd egy ócska esernyővel és a kézi iskolatáskámmal elindulok, mert már ¾ 6 van.
Az utcákon a házak még sötétek, csak a hó világít egy kicsit.
Az állomás Hejőszalontán volt, kb. 2 km távolságra. Először átmentem a falunkon, majd egy legelőre értem, ahol kitaposott gyalogút vezetett egy határ részig, s ott is menni kellett még vagy fél kilométert.
Arra nem számítottam, hogy az olvadástól víztömeg keletkezett a
legelőn, ahol nem tudtam átmenni. Más megoldást nem láttam, mint
gyorsan megfordultam és kifutottam az országútra, amely szintén
elvezetett az állomásra, de így hosszabb volt az út. Nemsokára
hallottam egy vonatfüttyöt, ami Hejőpapi irányából jött, közeledett a
vonatom.
Én pedig futottam. Futottam, ahogy csak bírtam. Már közel voltam
az állomáshoz, vagy 50 méter volt már csak hátra, amikor a vonat
elhúzott mellettem és beállt az állomásra. Kevés utas lévén már
indították is, pedig már csak 10 m távolságra voltam, de nem láttak.
Én pedig ottmaradtam.
Rémes érzés volt. Most mit tegyek? Segíts meg Istenem! – sóhajtottam.
Hirtelen eszembe jutott, hogy fél óra múlva Hejőkeresztúrba, a
szomszéd falu állomására jön egy másik, Miskolcra közlekedő vonat,
melyet Leninvárosból (most Tiszaújváros) indítanak. Egy percig sem
gondolkoztam, a síneken futottam tovább az egyre távolodó vonat
után. Muszáj volt a síneken menni, mert oldalt nagy volt a hó.
18

Tudtam, hogy fél óra alatt le tudok futni 4 km-t. Arra viszont nem
számítottam, hogy a sín talpfái között ez nem olyan egyszerű, mint a
sima úton.
10 perc múlva már nagyon elfáradtam. Szerencsére az eső már elállt,
helyette gyenge szél fújt a nyéki hegyek fölül.
Én pedig futottam és futottam. Egyszer orra is estem. Majd felálltam
és futottam. Már elértem a Hejőt. Már nincs messze az állomás! –
biztattam magamat.
Újból hallottam egy vonatfüttyöt, s már láttam is a vonatot. Néhány
perc múlva az is elfutott mellettem. A mozdonyvezető most valószínűleg látott, mert már világos volt.
Még 100 m, még 50 m, s én futottam. Két hónapja tüdőgyulladásom
volt, már alig bírtam menni, vánszorogva tettem meg az utolsó pár
métert. Az utolsó kocsi peronjára még felhúztam magam. A vonat
már mozgott. 30 perc múlva Miskolcra értünk.
Fél 8-ra már az iskolában voltam. Sürgősen felkerestem a mosdót.
Lemostam a csizmámat, megfésülködtem, majd az osztályterembe
mentem.
Már néhány osztálytársam ott volt. Örömmel üdvözöltük egymást.
- Szervusz Éva! De rég láttunk! Hogy vagy? Tanultál otthon?
- Keveset, nem nagyon értem rá.
- Tudod a matematikát? Az most olyan nehéz!
- Próbálgattam a példákat megoldani…
- Nekünk is nehezen megy. Csak Mann Viktor tanár úr és Telegdi
Márta tudja…
De jöttek a többiek is. Csodálva néztem őket. Kosik Zita nagyon
szép és csinos volt. Kis helyes sötétkék svájci sapka volt a fején.
Csató Kati kedvesen üdvözölt. Megjöttek a kollégisták, Nagymáté
Zsuzsi, Bagdy Emőke, Arday Ági, Soltész Gizi, Csontos Éva.. Mind
frissen, pihenten, vidáman. Hozzám nagyon aranyosak voltak.
Jaj Istenem! Mi lesz velem? Egyre jobban éreztem végtelen szegényes, egyszerű voltomat. S még a leckét, a tananyagot is csak itt-ott
tudtam. Mit keresek én itt? Miért erőlködöm én az iskola miatt?
Becsengettek.
Volt egy üres pad, oda leültem. Bejött Márta néni, az osztályfőnökünk. Egy új lány volt vele.
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Bemutatta:
- Ő Darab Virág, Ózdról jött hozzánk, a mi osztályunkba fog járni.
Úgy látom, Kovács Éva is megjött, van egy hely mellette. Ott fog
ülni Virág.
Virág helyet foglalt mellettem. Csodálkozva néztem. Szépnek
találtam. Igaz, köpenyben jártunk, melyre tiszta fehér gallért
erősítettünk. Így mindenki egy kicsit hasonló volt. De mégse… Volt,
akinek a frizurája divatosra volt vágva. Természetesen az övé is.
Nekem még akkor copfom volt, így mellettem divatos nagylánynak
tűnt.
De peregtek az események. Az óra végén Márta néni kikérdezett, s
magyarból és latinból is hármast kaptam. Jött a többi tanár is, ők is
feleltettek. Szécsi tanár úr nagyon sajnálkozva nézte a csizmámat.
Fekete gumicsizma volt, kicsit kopott, tisztára mostam, de mégis
csak gumicsizma volt…
Még arra emlékszem, hogy matematikából Mann Viktor tanár úr
adott egy gyönyörű kettest. A többi tanárom is mind átengedett.
Tudom, ez nagyon fontos nap volt az életemben. Velem volt az
Isten. Ha ő nem segít, nem sikerült volna.
Év végére, már minden jegyet megérdemeltem, s indulhattam a harmadik osztályba…
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Jacsó Pál
Miskolcon születtem, gazdálkodó-kereskedő családban. Innen
ered józan paraszti ésszel fűszerezett, igazságkereső, szabad lelkületem, amiből mai napig táplálkozom.
A Földesbeli gimnáziumi évek,
majd 1982-83-ban 12 hónapos,
novelláskötetbe kívánkozó előfelvételis sorkatonai szolgálat után,
a Miskolci Egyetem jogi karán
folytattam tanulmányaimat, melyet részben öntörvényű természetem miatt, részben szenvedélyes szerelmeimnek köszönhetően,
„kis” késedelemmel csak 1990-ben fejeztem be, közben – nem
utolsó leckeként az élettől – immár Miskolcon letudva a még hátralévő 6 hónap katonaságot is.
Diplomámat 1991-ben szereztem meg, majd ’93-ig családi vállalkozásban egy kocsmát üzemeltettem. Három évnyi APEH-ban eltöltött joggyakorlat és a szakvizsga letétele után – immár 22 éve – napjaimat ügyvédként, mások problémáinak megoldásával töltöm –miközben magamnak is beszerzek néhányat – ennek ellenére sikerült
életvidámnak maradnom.
Hobbiként lovakat tartok és borászkodom, a kétkezi munka sem áll
távol tőlem. Érdekel a közélet, több civil szervezetnek vagyok vezetőségi tagja, felelősséget vállalva környezetemért, de jó adag megmaradt a gyermeki énemből is. Talán ez a legnagyobb erő, ami energiát
ad a mindennapokban és az írásban is.
Vallom, hogy Miskolc kivételes adottságokkal megáldott, sokra
hivatott város, telis-tele többre hivatott, tehetséges emberrel, akik a
kevésbé ideális gazdasági környezet ellenére is képesek egyedülit és
maradandót alkotni. Büszkeséggel tölt el barátaim-ismerőseim lokálpatriotizmusa, amit naponta szerencsém van megélni. Pedig korábban bennem is felmerült, hogy a fővárosban próbáljak szerencsét, de
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maradásomért cserébe rám talált az írás, amihez csak a szerelem, a
lovakkal való foglalatosság és a borkészítés élvezete ér fel.
„Cipelem bőröndöm, kiborul a mának:
lombját sokszor megmetszik,
de gyökerét nem, a fának…
Bevallom, nem voltam hű gazdája
mindig e a vidéknek,
elvágyó gondolataim s induló lépteim,
mégis visszatértek.”
Jacsó Pál • Húsvét a széken
Álltam a széken: a sonkaillatú, üde tavaszban
tíz óra tájt, közben a konyhában is állt az idő.
Anyám a nyakkendőmet kötötte épp csokorba,
az asztalon keményítve fehérlett egy új terítő.
Rajtam vajszínű kabát meg élére vasalt nadrág:
türelmetlenül, toporogva várva az ismeretlent,
nem tudván, hogy régen – majd jó kétezer éve –
valahol délen, könnyekre fakasztották az Istent.
Kicsi a ház, de nem voltunk szegények. Szürke
hétköznapokon is boldogként gazdagok.
Lelkemben lapultak álmok és remények:
azzá leszek, akiben már végleg itt ragadok?
Közben cipőmet fűzve szavaltam mind a verset,
miket megtanultam, akkor még mások örömére,
nem sejtve, nyelek majd annyi édeset-keservet,
remélve, elkopik bánatom az ötvenhez érve.
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Tenyeremben bújtattam izgatottan a kölnit,
szerezzek hozzám hajolóknak vidám délutánt!
Nem tudtam, miket fogok az élettől örökölni,
jó utakat vagy zsákutcákba futó holnaputánt?
Apámon kalap és elegáns, ballonkabátos mosoly:
olyan, mint a vászonról épp lelépő Gregory Peck
naftalinból jőve, talán máig elkerülné a moly,
az utcákon sietve jártak tiszta-arcú emberek.
Apámat tisztelték-szerették, én aranyos voltam,
oly gyorsan elrepült az a varázslatos délután.
Azóta mennyi, de mennyi úton végigbarangoltam,
sokszor csak tapogatódzva járt láb a kéz után…
Néha úgy érzem, én is megéltem jó kétezer évet,
lelkem vállfáin lóg vagy száz kinőtt kabátom,
elment mellettem már két emberöltőnyi élet,
de tükörbe nézve még mindig őt, a sonkaillatú,
üde tavaszban toporgó, izgatott kisfiút látom.

Dobos Bernadett alkotása – Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola
további információk: 133. oldal
23

Jacsó Pál • Nézd, Apám!
Én még mindig az vagyok:
az a sűrű hajú, vézna kisfiú,
aki majd’ negyven éve volt,
mikor az Isten-hegyen,
a szántásban összeakadt a borona.
Dühös voltam, nyűgös és hiú,
mert láttam megfáradt szemed-karod,
s kértem a gyeplőt add ide:
Hittem, a két szürke már rám is hallgatott.
Aztán a domb tetején megugrott Deres,
s az egyik borona felborult,
de én még gyenge voltam,
épp olyan, mint néha most,
mikor lehunyt szemem lelkemben
Téged keres.
Odajöttél – tán órákba telt – nehéz lábakon,
szemedben fájó szenvedés,
engem a szégyen nyomott vállamon
(de ezt a keserű emléket vállalom).
Szétszedted az összeakadt vasat,
a szívem eközben meghasadt.
Lassan leballagtunk a föld aljára,
akkor szántottunk együtt először, s tán utoljára.
Bár lehet, hogy majd az Égben,
ahol már biztos ott van a jó Deres,
ha még nem talált rád, majd megkeres...
Akkor simogasd meg helyettem is,
s add rá nyugodtan a hámot,
mialatt a sűrű hajú, vézna kisfiút bevárod.
Vetünk majd búzát az égi s földi népnek,
aratunk és kenyeret sütünk,
míg lassan, mindnyájan odaérnek…
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Halász Ágnes
Mindig Miskolcinak éreztem magam akkor is, amikor nem ebben
a városban laktam. Édesapám és
szülei, sőt a nagyszülei is itt éltek.
Én egy Szatmár megyei faluban
születtem, ahová a háború után
kerültek, mert ott kapott apám
tanítói állást szolgálati lakással. A
nyarakat Miskolcon töltöttem a
rokonoknál, ezért a várost mindig otthonomnak tekintettem.
Édesapám mindig vágyott vissza,
hiányzott neki a Bükk, a hegyek,
az erdő, mikor nyugdíjba ment, visszaköltöztek. Én is ide jöttem, a
szülők után. Az Avasra kerültem egy iskolába tanítani, és ott vettünk
egy lakást a lakótelepen. A családban sokat hallottam a város múltjáról, a nagyszülők elbeszéléseit lejegyeztem, ami a Privát félmúlt
Miskolcon sorozatban meg is jelent. Fontosnak tartom, hogy megőrizzük a múltunkat, hogy az utánunk jövő fiatal nemzedék is megismerhesse.
Halász Ágnes • Az Avas hegy két oldalán
Ez a város csupa ellentét, régen, amikor még javában működtek a
gyárak, szürke piszkos iparvárosként emlegették, ami már akkor sem
volt teljesen igaz, hiszen a városban mindig színes kulturális élet
folyt. Vendégeink meglepődtek, ha ide látogattak, az első magyar
kőszínház épületén, a galéria kiállításain, a grafikai biennálén, az
egymást érő koncerteken. Ez is Miskolc! A környezete pedig csodálatos, a hegyek közelsége, a vár, a palotaszálló, a kiránduló helyek,
mindig is megragadták az idelátogatók figyelmét.
Budapest felől érkezve Miskolcra már messziről a szemedbe ötlik az
Avas déli lejtőin magasodó panelházak rengetege. Messziről nézve,
mint valami nagy metropolisz magasodik az út felé. A hegyoldalba
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épített tízemeletes házak rengetege több ezer ember lakóhelye. Város
a városban. Azon lehet vitatkozni, hogy jó-e ez, vagy sem, minden
esetre bármennyire is tiltakoznak sokan, és csak negatív jelzőkkel
illetik ezt a lakótelepet, ez sem rosszabb, mint a többi hasonló helye
az országnak, vagy a városnak. Itt laktunk, 30 évig, ismerve a hátrányokat és az előnyöket. A hegy másik északi oldalát az avasi pincesorok foglalják el, az egymás fölé épült pinceházak, mint apró fecskefészkek tapadnak a hegyoldalba. A közel 1000 pince, több száz éves
múltat rejt magában. Zegzugos utcácskák, zöldellő fák, daloló madarak, fürge mókusok, hatalmas csend – mindez a város közepén. A
hegy két oldalát, a város egyik jelképévé vált kilátó választja el. Alig
pár métert kell sétálni a nagyvárost idéző lakótelep és a falusi
hangulatú pincesor között és már egy egész más világba csöppensz.
Itt a pincetulajdonosok köszöntik egymást, büszkén kínálják a saját
boraikat, beszédbe elegyednek. Márai Sándor írta: „a pincéből időben
kell elindulni, mert biztos egy-két szomszéd még behív egy pohár
borra”. A lakótelepi szomszédokkal is a pincesoron ismerkedtünk
meg. Több éve laktunk egymás közelében, de nem ismertük egymást,
a köszönésen kívül sose beszéltünk egymással. Itt a pincék előtt
találkoztunk, barátkoztunk össze, azóta gyakran vagyunk egymás
vendégei, (szigorúan a pincéknél) jeles alkalmakon, vagy csak úgy,
mert arra jártunk. Hétvégeken a bográcsokban fortyog az étel, illata
betölti a környéket, de ha más nincs, egy kis szalonna, hagyma
mindig kerül és már össze is ülnek a pincetulajdonosok, egy kis borozgatásra, beszélgetésre. Szüret idején a „pincések” segítenek egymásnak a termés feldolgozásban, munkával és tanácsokkal, hogy
jobb legyen a bor.
Mikor még nem voltunk pincetulajdonosok, gyakran sétáltunk le a
városba gyalog a lakótelepről ezeken az eldugott kis utcákon. Mindig
más útvonalat választva csodáltuk a régi borházakat, és irigykedve
gondoltunk arra, milyen jó nekik, de szép is lehet itt tavaszi, nyári
estéken a ház elől nézni a város fényeit. Sajnálkoztunk az elhagyatott
épületeken, mert az volt bőven és ma is van, látszik rajtuk, több éve
nem nyitották ki a kaput. Elképzeltük, mit tennénk, ha a miénk
lenne, hogyan újítanánk fel, tennénk élővé a pusztulás jeleit magukon hordozó házakat?
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Az egyik alkalommal, a pincéje előtt, sepregető idős úr megszólított
bennünket.
- Maguk olyan sokat sétálnak erre, van pincéjük a környéken? –
érdeklődött.
- Nincs,de szeretnénk, ha lenne, ha egyszer lehetőségünk lesz rá
venni fogunk.
Beinvitált a borházba, levitt a pincébe, büszkén kínált finom borával,
és mesélt a pincékről, a borokról. Akkor határoztuk el, ha egyszer
nekünk is lesz pinceházunk, mi is behívjuk az arra sétálókat. Jó sok
év telt el, és egyszer csak valóra vált az álom, örököltünk egy kevés
pénzt, és vettünk pincét. Gondosan felújítottuk, figyelembe véve a
több mint száz éves épület adottságait. Azóta gyakran töltjük az
időnket az Avas hegy északi lejtőjén megbújó „kisházban”. Ha ott
vagyunk, a kapunk mindig nyitva áll az ismerősök és a csak arra
sétálók előtt is. Aki betér hozzánk egy kis beszélgetésre, megkínáljuk
egy pohárka borral, és szívesen mesélünk az avasi pincék történetéről
a „pincéskedés” örömeiről. Szeretnénk, hogy minél többen vegyenek
pincét, és újra igaz legyen, hogy nem is igazi Miskolci polgár az,
akinek nincs pinceháza az Avason.
Halász Ágnes • Kevés kell a boldogsághoz
A régi, még a múlt század elején épített fő utcai bérpalota pincéjében
húzta meg magát. Hónapok óta itt volt az otthona. Nyugalmát csak a
főutcán kanyargó villamos csikorgása zavarhatta volna meg, ha
törődött volna vele. Az egykor széntárolásra használt pincét azóta
nem nagyon látogatták a lakók, mióta a cserépkályhákat felváltotta a
gázfűtés. Most már csak ócska bútorok, a háztartásban feleslegessé
vált holmik töltötték meg a sötét helyiséget. Szerencséje volt, amikor
meglátta, hogy az egyik ablak nem zár jól, könnyen benyomható és
be tudott mászni a szűk nyíláson. Jobb volt, mint az utcán élni, itt
nem esett rá az eső, a hó, nem fújta át a jeges szél. Ráadásul a bútorok között talált egy szakadt huzatú kanapét, igaz néhány rúgója
kiállt a huzatból, de sokkal kényelmesebb, és melegebb volt, mint a
járda köve, vagy a parkban lévő pad. Attól sem kellett tartania, hogy
elzavarják, vagy bántalmazzák, mint amikor az utcán aludt. A kanapé
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elé egy rozoga szekrényt húzott, hogy takarásban legyen, ha valaki
lemegy valamiért a helyiségbe. A kidobott ruhafélékből is válogatott
néhány még használható darabot, ami neki még megfelelt. A rozoga
szekrényben talált egy sötétszürke prémgalléros télikabátot, ennek
különösen örült. Felpróbálta, és megnézte magát az ócska hálószobatükörben.
- Egész jól néz ki, nem olyan szakadt, mint a régi kabátom, ebben
még az utcára kimehetek, nem húzódnak el tőlem utálkozva a járókelők. – Mormolta magában.
Ezt a telet talán könnyebben vészeli át, mint az eddigieket. Arra kell
csak vigyáznia, hogy valaki meg ne lássa, hogy ki-be jár az ablakon. A
napját ezért úgy szervezte meg, hogy még nagyon korán virradat
előtt ment ki az utcára élelmet szerezni. A kukák ilyenkor még tele
voltak, mindig talált valami ehetőt. Ebben a városrészben többnyire
jó anyagi körülmények között élők laktak, akik sok olyan élelmiszert
dobtak ki, ami még jó volt. Egyszer egy fél doboz kaviárt is talált,
meg több féle sajtot, igaz némelyik már jó száraz volt, de micsoda úri
reggelit ehetett belőlük a pince félhomályában. Sokszor elgondolkodott az elmúlt évek történésein. Alig múlt 50 éves, amikor megszűnt
a gyár, ahol 30 évig dolgozott középvezetőként. Az első időben még
próbálkozott az álláskereséssel, a pályázataira még választ sem kapott, vagy ha behívták elbeszélgetésre, pár mondat után közölték
vele, hogy köszönik, majd értesítik. Ilyenkor mindig reménykedett,
de az értesítés soha sem jött meg. Néha azért előfordult, hogy kapott
egy levelet, amit izgatottan bontogatott, de amikor meglátta, hogy
„sajnálattal értesítjük…”, már dobta is ki a szemétbe. Eleinte még a
szakmájában mérnökként akart elhelyezkedni, aztán már mindegy
volt. Mindenre jelentkezett, amit csak hirdettek. Vonattakarítónak
azért nem vették fel, mert túlképzett, mérnöknek meg azért mert
idős, és a tudása nem felel meg a mai kor követelményeinek. A remény egyre fogyott, és elfogyott a végkielégítés, lejárt a munkanélküli
támogatás is. A felesége beteg lett, rövid szenvedés után eltávozott.
Egyedül maradt. Lassan eladott mindent, a bútorokat, a háztartási
gépeket. Végül a lakás is elúszott, elvitték az adósságok, az utcára
került. Az utcai lét nagyon megviselte, nehezen bírta el az emberek
megvetését, a kukákban turkálást, és a sorstársai között dúló örökös
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harcot, egy jobb falatért, vagy egy jobb fekhelyért. Kerülte az
embereket, ezért is örült meg a pincének, ahol egyedül lehetett, csak
azon izgult, hogy nehogy észrevegyék, mert akkor mennie kell ismét
az utcára.
Egyik délután nyikorogva nyílt a pince vasajtaja. Lépések zaját
halotta, egyre közeledtek. Felállt a kanapéról, kilesett a szekrény
takarásából. Egy idős ember nézelődött a pince mélyén, keresgélt
valamit a lomok között. Egyszer csak ott álltak egymással szemben.
- Tiszteletem. Ön is keres valamit? Én a régi olvasólámpámat jöttem
megkeresni, valamikor ide hoztuk le, de most jó lenne az íróasztalomra, mert rosszul látok az jól bevilágítaná. Engedje meg, hogy
bemutatkozzam, Dr. Marossy Pál nyugalmazott főtanácsos vagyok.
Kezét kinyújtotta a pincelakó felé, aki reszketve fogadta a felé
nyújtott kezet. Szívét melegség járta át. Valaki újra, évek óta először
embernek tekintette őt, aki a patkányként él a pincelyukban. Elhaló
hangon mormolta el a nevét.

Nyul-Donka Judit: Deszkatemplom (az allkotóról: 122. oldal)
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Kühne Katalin
Miskolcon élek, a városomat és a
Bükk csodás tájait nem hagynám
el soha. Nagyapám és testvére
alapították 1894-ben a Borsodi
Bükk
Egyletet.
Könyvtárnépmű-velés szakon végeztem.
Nyugdíjasként is aktív maradtam,
értékeket közvetítek. Híres írók,
művészek éltek itt, vagy fordultak meg városunkban a régmúltban, de most is pezsgő élet zajlik.
Miskolc utcái, terei, épületei a
szívemhez nőttek, büszke vagyok
rá, hogy itt élhetek. Édesapámtól
örököltem a természet szeretetét.
Elődeim nyomában járunk a
Bükk ösvényein, ma már unokáinkat is visszük. Miskolc történelméről, kulturális életéről, a Bükk kialakulásáról, a Szeleta-kultúra
leleteiről sokszor beszéltek nekünk, tőlük mi is sokat tanultunk. Saját
9 kötetemben és a hagyatékból szerkesztett 4 kötetben sokszor írtam
Miskolcról. Ezekből a fiatalok is megismerhetik, miért is szép ez a
város.
Mórahalmon (az akkori Szeged-Alsóközponton) születtem 1947.
június 18-án. Miskolcra 3 hónapos koromban hoztak haza. Elődeim
is itt éltek, nagyszüleim: Kühne Andor és felesége, Kaffka Ibolya
Georgina, Kaffka Margit húga. Édesapám, Kühne László (19061996) történelem és földrajz szakos gimnáziumi tanár, édesanyám
Guczi Gizella (1915-2001). Nővérem, dr. Friedrich Lajosné Kühne
Enikő 1964-től Budapesten él. Apai nagyapám bátyjával, Adolffal
alapította a Borsodi Bükk Egyletet. Elődeimre büszke vagyok, a
hagyatékból négy kötetet szerkesztettem. Saját köteteimben is megemlékezem róluk. A városomat és környékét, a Bükköt szeretem, sok
történetem erről szól. Itt jártam iskolába, itt dolgoztam 1965-től
2010. január 1-jei nyugdíjazásomig.
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Kühne Katalin • Ketten a padon
A Szinva-patak az egész várost kettészeli. Történeteim csupán néhány jelentős adalékkal szolgálnak azok számára, akik még nem
jártak Miskolcon és a gyönyörű Bükk-hegységben. Elődeim elbeszéléseiből számtalan történet kering városunkban. Én már édesanyám
pocakjában is itt éltem, de édesanyám Szeged-Alsóközpontra, (ma
Mórahalom) szüleihez ment, ott láttam meg a napvilágot. Három
hónapos koromban tértek velem haza Miskolcra. Édesapám, Kühne
László (1906-1996) történelem-földrajz szakos gimnáziumi tanár,
híres turista-dinasztia tagja. Hagyatékából 4 kötetet szerkesztettem,
elsőként Családi album címmel a II. világháborúról, majd másfél évi
hadifogságáról írott harctéri naplója jelent meg. Másodikként – ebből
fogok néhány gondolatot idézni majd – a Szóljanak akkor is… című
kötet Miskolcról és a Bükk-hegység földtörténeti korszakairól, flórájáról és faunájáról, Miskolc történelmi, gazdasági és kulturális vonatkozásairól írott tanulmányait tartalmazza. A harmadik pedagógiai
tanulmányait és szépirodalmi műveit tárja elénk, a negyedik pedig a
nagyapám, Kühne Andor (1874-1944) és testvére, Adolf (18681912) alapította 1894-ben Borsodi Bükk Egylet túrái mellett
édesapám 1950-es évek alatt diákjaival tett kirándulások naplóit
tartalmazza. Örülök, hogy mindezt utódaink elé tárhattam, a könyvtáraknak és iskoláknak ajándékoztam, hogy ezzel ismereteiket gyarapítsam környezetünk értékeiről.
Már kicsi gyermekként gyakran indultunk a Bükkbe kisvonattal,
hogy azután gyalogosan tegyünk meg több km-t a hegyek ösvényein.
Judit nagynéném, Pál nagybátyám és édesapám vezetett apáik
nyomdokában a fenyvesekkel, bükk- és gyertyánfákkal borított hegyoldalakra. Enikő nővérem és unokatestvéreim, Micu, Gyurka, Tomi,
Béla, András Péter, Miklós, Gábor, Barni, Lóránd unokabátyáim,
Pirinkó és Éva, tanítványok, tanárok, könyvtárosok voltak túratársaink. Később kis családunkkal is jártunk a gyönyörű fennsíkon, a
Nagymezőn, Jávorkúton, Bánkúton, Szilvásváradon, Szentléleken,
Dédesen. A tavasz első pillanataitól ott töltöttük a vasárnapokat. A
nyári virágos mezők, napsugaras tisztások vagy cserjékkel fedett sűrű
erdők ösvényei vártak minket. Ősszel a ködös hajnalok után felszálló
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felhők közül kivillanó nap csodája varázsolt el bennünket. Semmi
sem tántorított el onnan, sem jégeső, sem vihar, sem hófúvás, jeges
utak. Vígan meneteltünk a hegyi ösvényeken. A hegyoldalakon az
erdők méltóságteljes hercegei, a bükkök, gyertyánok, feljebb a
telepített fenyvesek őrizték a természet tisztaságát, érinthetetlenségét. Többször láttunk őzeket, szarvasokat, néha vaddisznót, muflont, az égen rétisast, sólymot, a fák között csicseregtek a madarak, a
Szinva-patakban úszkáltak a halak. Több napos utakra is indultunk,
éjjel szarvasbőgést hallgattunk, vagy táboroztunk Szentléleken, a
Csanyik-völgyben, onnan Bükkszentkeresztre, Bánkútra mentünk.
Zivatarok után felfrissült a levegő, kisütött a nap, a fűbe
heveredtünk, napoztunk órákon át, szalonnát sütöttünk, beszélgettünk vagy énekeltünk. Szilveszterkor az Örvénykő szikláján koccintottunk, útközben próbáltuk kitalálni, milyen nyomokat láttunk a
hóban. Hazafelé a meredek úton a Bob-pályán siklottunk szánkóval,
vagy jégen csúsztunk lefelé. Amikor elődeink eltávoztak az égi mezőkre, emlékükre utakat neveztünk el, táblákat avattunk, az évfordulókon ide zarándokoltunk. A pár hónapos babáktól a 90 éves
rokonsággal Kühne-találkozókat tartottunk éveken át, 40-50-en
vettünk részt, az ország különböző részéről gyűltünk össze.
Most édesapámtól idézek: „A Bükk-hegység Miskolctól Nyugatra
magasodik, erdőkkel koszorúzott tekintélyes tömegével, szelíden hajló hegyhátaival. A tövében sötétlő Szinva-völgy Lillafüred irányából kanyarodik felénk. A
völgy mélyén a Hámori-tó (Taj) mellett, az 1929-ben, a Mátyás korában
divatos reneszánsz stílusban épült Palotaszálló áll. Több üvegfestmény emlékeztet az itt vadászó, „igazságos királyra”. Büszke lovasok, fegyverhordozók,
strucctollas sólyomidomítók, hallalit fúvó kürtösök nyüzsögtek a völgyben. Az
egyik ablakon látjuk a fekete hollót, csőrében a gyűrű. Hallani véltük a verssort:
’Hunyadi paizsán ül ahhoz hasonló…’ A Szinva-patak 90.000 évvel ezelőtt,
a csiszolatlan kőkorszak, vagy a kezdeti jégkorszak emberének primitív szerszámairól, a babérlevél alakú dárdahegyekről, szakócákról, a vonaldíszes edénytöredékekről világhíressé vált Szeleta-barlang magasságában folyt. – Innen
származik nevük: szeletien kultúra. Ebbe a barlangba hurcolta be az ősember
a mamut, a barlangi medve és a rénszarvas maradványait. – Ma a Herman
Ottó Múzeum őrzi. – A patak évezredek romboló munkájával bevájta magát a
mészkőrétegbe. A Puskaporos-szikla északi oldalában emeletes fülkéket mosott
32

ki, amelyeket Herman Ottóról neveztek el. A Szinva az Árpádok korában,
az 1200-as évek 2. felében, Ernye bán által építtetett – későbbi királyi
várkastély védelmi árkához szolgáltatta a vizet. Itt hordozták a leeresztett hídon
át Anjou, I. Nagy Lajos király liliomos címerpajzsát a 14. században. Itt
hódolt a testvéri lengyel és esengett békéért a gőgös velencei küldöttség.”
Érdemes ellátogatni a Diósgyőri Várba, amit a régészeti leletek és
kutatások után az eredeti dokumentációk alapján építették újjá a
bástyákat, benne kápolnával, lovagteremmel, kovács- és fazekasműhellyel. A vár körül felépült a Lovas-játékok tere. Most kezdődött
a várárok és a vár környékének feltárása és átépítése. A gyönyörű
várat százezrek látogatják hazánk minden tájáról, de az elszakított
területek magyar lakosain kívül jönnek Európából, Ázsiából, Amerikából is. Lillafüred és Tapolca is vonzza a vendégeket. Miskolcon a
Kocsonya- (jelenlegi nevén Becherovka) -fesztivál, Sörfesztivál,
Operafesztivál, Cinefest, Színházfesztivál, a Herman Ottóról elnevezett Papszer utcai Múzeum, a Pannon Múzeum, a Miskolci Galéria
Művésztelepe, a Feledy-, Petró-, Szalay-Alkotóház számos tudományos ismeretterjesztő előadást, szabadegyetemet, irodalmi fonót,
képzőművészeti tárlatot és koncertet rendez, a hét minden napjára 34 programot kínál. Itt jött létre elsőként az országban az Országos
Grafikai Biennálé 1961-ben, amit kétévenként rendeznek meg azóta
is. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár fiókkönyvtárai a
város lakónegyedeiben (a Szabó Lőrinc Könyvtár épületében a Lévay
József Tudományos Könyvtár) és az Egyetemi Könyvtár (benne a
Selmeci-emlékkönyvtár) értékes könyv-, kotta- és folyóiratállománnyal, kiállításokkal, könyvbemutatókkal várja olvasóit. Vetélkedőkön
mérhetik fel tudásukat a diákok, találkozhatnak írókkal, költőkkel,
képző- és zeneművészekkel, miskolci sétákon ismerhetik meg
városunk kiemelt épületeit, intézményeit. Színházi és múzeumi
éjszakákon bepillanthatnak a színfalak mögé, a raktárak polcain lévő
értékes tárgyakat kézbe vehetik.
A Szinva-hídról is gyakran szánkón csúsztunk le. Munkahelyem
közel volt a Miskolci Nemzeti Színházhoz, ahová gyakran jártam,
színvonalas előadásaikra. A Déryné utcán a Szabó Lőrinc Könyvtárban kezdtem dolgozni, később kerültem a Szentpéteri kapui József
Attila Könyvtárba, ahol kiállítótermünkben az ország híres művészei
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(szobrászok, festők, illusztrátorok, tipográfusok) állították ki alkotásaikat. Mi rendeztük József Attila születésnapján a Költészet
Napját, Lillafüreden emléktábláját, 2005-től szobrát (Varga Éva
alkotását) koszorúztuk meg. Büszke vagyok arra, hogy nyertem egy
pályázaton Sz. Nagy Mária: József Attila bronz büsztjét, ami jelenleg
könyvtárunkban látható. Az Ünnepi Könyvhéten minden évben a
könyvesboltok az Erzsébet-téri sátrakban kínálják a legújabb könyveket, a műsort a könyvtárosok rendezték. A helyszín különleges,
1897-ben itt állították fel Magyarország első Kossuth-szobrát. Sok
híres íróvendégünk volt, minden könyvtárban bemutatkozhattak
ilyenkor is. A Zenepalota és még két zeneiskola termeiben tanuló
növendékek évzáró hangversenyein, orgonakoncertjein is sok a
külföldi látogató. Itt emlékeztek édesapám nagynénjére, Kaffka
Margit írónőre (1880-1918) halálának 20. évfordulóján a nyugatos
nagy írók. Minden miskolci számára kiemelkedő események ezek. A
Szinva-terasz is sok nevezetes eseménynek ad helyet, innen felsétálhatunk az Avasi református templomhoz, a mellette lévő temetőben több régi sírkereszt tanúskodik arról, hány nagyság fekszik itt
évszázadok óta. 1965-ben épült fel a tetőn a kilátó, a felvezető úton
sok borospince található, itt rendezik meg a Borangolást, zenészek és
borászok invitálnak borkóstolóra. A tervek szerint a történelmi Avas
útjait, emlékhelyeit, a függőkerteket is újjáépítik. A kilátót is helyreállítják majd, itt rendezik ugyanis az Ezrek Operáját, ami nevezetes
zenei élményt ad sok külföldi látogatónak is. A Belváros szépül, de
még vannak olyan utcák, ahol sok a felújítandó épület. Ahogy Diósgyőr felé indulunk, a lakónegyedek bérházai sorakoznak. Új, modern
villamos jár végig a városon, a Tiszai Pályudvarról a Diósgyőri Végállomásig. A házakat renoválták, az erkélyeken virágok, alattuk kiskertek, új fákat ültettek, ezeket a lakók ápolgatják. A régi sáros
Miskolc elnevezés már nem illik a városra. Sok szállal kötődöm a
„Szinva-parti Athén”-hoz, ahogyan Miskolcot régen nevezték. Kitűnő tanáraim, kedves osztálytársaim voltak, akikre mindig emlékezni
fogok. Évente összejövünk és felidézzük ifjú éveink csalódásait, örömeit, emlegetjük a kisebb-nagyobb csínytevéseket, az ország különböző tájain tett kirándulásainkat. Fogyunk, de nagyon várjuk a két év
múlva aktuális 55. bankettet, ahol ismét jól szórakozunk.
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Gyermekeinkről, unokáinkról mesélünk, elénekeljük az ismert dalokat, talán még táncra is perdülünk. Könyvtárunkba sok írót, művészt
hívtam meg, közülük sokan barátaim lettek. Kollégáimmal jó kis
csapatot alkottunk, azóta is tartjuk a kapcsolatot.
Sokat olvastam a városunkban élő tudósokról, mérnökökről, jogászokról. Hatott rám életútjuk. A pestisjárvány idején szolgáló orvosok áldozatkész munkája, a nagyszerű, nagy tudású professzorok,
akik kiváló diákokat tanítottak, neveltek. A nagy árvíz után mérnökeink megtervezték, helyreállították az épületeket, újjávarázsolták a
főutcát. A muzeológusok mentették az értékeket, ma is foglalkozásokat tartanak a diákoknak, hogy megismerjék épített és szellemi
örökségünket. Történelmünk nagy hőseire büszke lehetek, akik városunkban és a környékünkön harcoltak a Rákóczi-, az 1848-49-es
szabadságharc katonájaként, majd az I. és II. világháborúban. A
Miskolci csata katonái, a Tardonán bújkáló Jókai Mór a régebbi idők
hősei, de később is többen váltak azzá, hiszen átélhettem 1956-ot,
kilenc éves voltam akkor. Októberben zászlók lengtek az ablakokban, végre mindenki szabadon járhatott az utcákon, énekelhettük a
himnuszt, a szózatot. A gyönyörű örömünnep után november 4-én
minden megváltozott. A gimnazisták, egyetemisták közül sokakat
megsebesítettek, börtönbe zártak. Megkönnyeztük a halottakat, újra
bezárkóztunk, féltünk. Szüleink félóra alatt megőszültek, némaságba
estek, rettegtek. Sajnálom, hogy erről a mai fiatalok keveset tudnak,
barátaimmal igyekszem őket felvilágosítani, hogy milyen példát adott
kis népünk a nagyobbaknak, erősebbeknek ebben az időben.
Gyermekeink el sem tudják képzelni, milyen a háború. Szerencsére
az ő életükben csak a televízióban láthatják a távoli háborúkat. Aktív
könyvtárosként jó rendezvényeket szerveztem, és örülök, hogy
nyugdíjasként is gyakran járhatok rendezvényekre. Végre szabadon
választok a lehetőségek közül, bár egy napra olykor 3-4 olyan programot is hirdetnek, ami engem érdekel. Örülök, hogy olyan közösségek tagja lehetek, ahol azonos értékrendünk, hasonlóan gondolkodunk, értékes emberek előadásait hallhatjuk, vagy különleges művészeti tárlaton gyönyörködhetünk az alkotásokban. Miskolc teljesen
megváltozott a korábbi évtizedekhez képest, a kultúra minden városnegyedében, szinte minden utcában, intézményben vonzza látogató35

it. Büszke vagyok arra, hogy ebben a városban élhetek, ahol számtalan kitűnő tudós, tanár, író, jogász, mérnök, művész alkotott és alkot
ma is, vigyáz épített és szellemi örökségünkre. Szívesen ajánlom azok
számára, akik nem jártak még Miskolcon, vegyék ki a könyvtárból
Kühne László: Szóljanak akkor is… című kötetét, amelyben olvashatnak a korábbi évszázadok kitűnő munkásairól, lakosairól, reformkori politikusairól, tanárairól, író- és művész-nagyságairól, de arról is,
hogy a környékünk milyen csodálatos ma is. Jó a Szinva-parton élni,
de még ennél is jobb, amikor a hegyek között az ösvényeket őseink
nyomában taposhatjuk.

Héthelyi Krisztina: József Attila szobor Miskolc-Lillafüred
(alkotói bemutatkozás: 121. oldal)
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Mészáros Gabriella
Mészáros Gabriella vagyok,
miskolci pedagógus. Magyarország számtalan szép helyét bejárva, minden alkalommal megfogalmazódott bennem az a gondolat: milyen szerencsés vagyok,
hogy szülővárosomnak tudhatom
Miskolcot. Itt születtem, itt élek
és itt dolgozom. Itt minden megadatott számomra, hogy otthon
érezzem magam a szó legteljesebb értelmében. Ahol nem
pusztán lakom, hanem lokálpatriótaként tevékenykedem, lehetőségeimhez mérten. Miskolc szeretetére nevelem tanítványaimat is, ezért foglalom nem egy írásomba
szépségeit, élhetőségét, szerethetőségét és lakosainak hol derűs, hol
küzdelmes életét, ügyes-bajos dolgait.
Mészáros Gabriella • Randevú
Ősz volt. A kései nap sugarai aranyvörösen szüremkedtek át a
megritkult lombokon. Oszkár legszívesebben csukott szemmel sétált
volna, arcát a simogató délutáni fényben fürdetve. Ráérősen lépdelt a
járdára hullott levelek közt, ahogy a magafajta nyugdíjasok szoktak, a
háta mögött összekulcsolt kézzel. Amióta egyedül maradt, s a
környékre költözött, nap mint nap megtette az utat a park és otthona
között. Úgy ismerte már a tájat, akár a tenyerét. A kis, emeletes
szökőkutat meg a szürke térbe torkolló, kanyargó sétányt a töredezett szélű lépcsőfokokkal. Aztán a tér túlsó végén előbukkanó
utacska előbb a buszmegállóig, onnan pedig járdává szélesedve,
egyenesen hazáig vezette. A panelrengetegig. Bár nagy volt a
kontraszt a park és a lakótelep látványa között, valamelyest mégis
hasonlítottak egymásra. Az emeletes házak – akár egy betonerdő
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szürke fái – magasodtak sűrű sokaságban egymás mellett. Oszkár
kényelmesen baktatott föl az emeletre, a fordulókban szusszanásnyi
pihenőt tartva. Minek sietett volna? Nem volt senki, aki várja. Az
ajtók mögül vasárnapi zajok szűrődtek ki a folyosóra. Mindezt élvezettel hallgatta. Porszívózás, edénycsörömpölés, mosógép zörgése…
Az egyik helyen kisbaba nyűgösködött, máshol kutya vakkantott.
Oszkár megszokta ezeket a hangokat, otthon érezte magát közöttük.
Végre fölért a második emeletre, ahol az ő kis birodalma kezdődött.
Itt aztán jól ismert mindent és mindenkit! Az ajtókon és falakon át
érkező hangok között teljes biztonsággal eligazodott. Látatlanul meg
tudta mondani, mi történik két közvetlen szomszédjánál, s ez megnyugtatta. Szerette a kiszámítható dolgokat. Most például Demeter
Mártonnál, az öreg horgásztársnál voltak az unokái. Tőle a hétköznapokon leginkább a televíziós futballközvetítések hangja hallatszott. De most az unokák hancúrozása, s ezt Oszkár elégedett mosollyal nyugtázta. Lesz miről beszélgetni, ha másnap összefutnak a
lépcsőházban! No és nem utolsósorban, sőt Oszkár számára inkább
elsősorban – bár ezt még magának sem merte bevallani –, itt lakott
özvegy Kardosné Fodor Zsuzsanna is, a komolyzene megszállottja.
Tőle semmi más nem szűrődött ki, csak a zene hangja. És… Oszkár
beleesett abba a hibába, hogy elhitte: ami eddig így volt, az mindig
így is lesz. Hogy ez a jól kiismert, megszokott állapot örök és állandó… Ám ezen a napon tökéletesnek hitt és kiszámíthatónak vélt
világa felborulni látszott. Amikor Kardosné ajtaja elé ért, olyan meglepő dolgot tapasztalt, ami elkövetkező napjaira, sőt egész életére
kihatott. Ahonnan eddig kellemes dallamok áramlottak, most víg
kacaj hallatszott. Oszkár döbbenten torpant meg, mintha hirtelen
kővé vált volna. Fülelt. A nevetés hol felhangzott, hol elhalt, majd
újult erőre kapott. Oszkár nyugalma egy pillanat alatt elillant.
- Van nála valaki! – nyilallt bele a felismerés.
Közelebb hajolt az ajtóhoz, de azt, hogy pontosan hányan lehettek
bent, a váratlanul beállt csönd miatt nem tudta megállapítani.
- Ketten biztosan. Valami vicces ember lehet, ha Zsuzsika így kacag
– gondolta enyhe keserűséggel.
Maga sem tudta megmondani miért, csalódást érzett. Mintha elvettek
volna tőle valamit. Nem is tudott napirendre térni a történtek felett,
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csak céltalanul téblábolt a lakásban, magában morgolódva. Furdalta a
kíváncsiság.
Másnap délelőtt végre megcsörrent a biztonsági lánc Kardosné ajtaján. Oszkár sebesen fölkapta a szemetest, amit jó előre az ajtóhoz
készített, majd közönyös arcot öltve kilépett a folyosóra. Kardosné –
csinosan felöltözve, kezében kis szatyorral – ekkor már a lefelé vezető lépcső irányába tartott. A levegőben könnyű parfümillat szállt.
Oszkár végigmérte szomszédasszonyát és köszönés helyett mogorván mordult oda:
- Randevú? Randevú?
Kardosné meglepetten pillantott az öregre.
- Az bizony! Miért ne?! – vágta rá hirtelen, s hangja egyszerre volt
kacér és gonoszkodó. Sarkon fordult, belépett a liftbe, faképnél
hagyva az elképedt Oszkárt.
Ettől kezdve Oszkár szabadidejének egy részét a hallgatózás töltötte
ki. Annál is inkább, mivel szomszédasszonya egyre rejtélyesebben
viselkedett. Minden héten ugyanazon a napon, ugyanabban az
órában – kis csomagocskát szorítva magához – elhagyta otthonát, s
csak jó idő elteltével tért vissza kivirulva, újabb csomagocskával. Ezt
követően pedig terjengő sütemény- és kávéillat jelezte, hogy bent
vendégfogadás készül. Így ment ez hétről hétre, míg egyszer Kardosné ajtaja előtt sűrű szipogást hallott. Azon igyekezetében, hogy fülelés közben jobban az ajtóréshez férjen, egyensúlyát vesztve megtántorodott, s testével a bejáratnak esett. A szipogás azonmód megszűnt, s kisvártatva Kardosné feje jelent meg az ajtónyílásban. Oszkár zavara leírhatatlan volt, a szomszédasszony pedig nem titkolta
felháborodását.
- Szomszéd úr! Ideje lenne befejeznie a hallgatózást, amit hovatovább egy hónapja folytat! Elárulná ilyetén való érdeklődésének
okát?
- A maga érdekében teszem, Zsuzsika! Meg kell védenem attól a
lehetetlen alaktól, aki egyszer megnevetteti, másszor megríkatja! Mint
jóérzésű szomszédja, ezt kötelességemnek tartom!
- Milyen lehetetlen alaktól kell engem megvédeni? Miféle badarság
ez!?
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- Csak ne tagadja ilyen ártatlan szemekkel! Minden héten kiöltözködik, eljár hozzá, utána meg magácskánál folytatódik az édes
kettes… Aztán tessék, ez a vége! Sírás!
Oszkár teljesen kifulladt a „vita” hevében.
- Magának fogalma sincs, hogy mit beszél! Teljesen félreért mindent.
Nálam nem folyik semmi „édes kettesben”! Egyébként sem gondolom, hogy bármi köze lenne hozzá! – replikázott a szomszédasszony.
– Kár is tagadnia! Pontosak az értesüléseim! Ezen át! – böködött
Oszkár szaporán mutatóujjával a bejárat melletti falra. – Már csak a
nevét szeretném tudni őkelmének! Ha netán értesíteni kell a rendőrséget, tudjam, ki az, aki zaklatja!
Kardosné látva, hogy hiábavaló minden szó, szomszédját úgysem
lehet meggyőzni, ráhagyta.
- Jól van, tudja hát meg, Ferencnek hívják! – összefonta maga előtt a
karját és kihívóan nézett feldúlt szomszédja szemébe. – Így már
elégedett?
- Nem, egyáltalán nem vagyok elégedett! – kötözködött tovább
Oszkár. – Majd ha szemtől szemben látom és bemutatja nekem, kedves Zsuzsika!
- Tudja mit? Be is mutatom, még ma! Undok, kiállhatatlan, leskelődő
vénember!
Ezzel Zsuzsika becsapta maga mögött az ajtót, de hallatszott, hogy
fel-alá járkál a lakásban.
- Én?! Undok, kiállhatatlan? – háborgott magában Oszkár. – Mikor
jót akarok neki?! Még ha Mártonról állította volna! Ő tényleg tud
undok lenni! No de én?!
Visszavonult a szobájába és ki sem dugta az orrát estig. Akkor is
csak azért, mert megszólalt a bejárati csengő. A szomszédasszony
volt az, egy halomnyi könyvvel a kezében. Alig látszott ki mögüle.
Nagy lendülettel Oszkár kezébe nyomta az egészet.
- Itt van, tessék, bemutatom „Ferencet”! Hozzá járok hetente, ahogy
maga is megtehetné leskelődés helyett!
Ez volt az a pillanat, mikor Oszkár még hitt az igazában, de mihelyt
a fotelbe roskadva belepillantott a könyvekbe, nyomban rádöbbent a
valóságra.
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- Ó, én balga! – csapott a homlokára. – Mit gondolhat rólam
Zsuzsika! Ferenc! Hát persze, hogy Ferenc! A II. Rákóczi Ferenc
Könyvtárba jár!
Ettől kezdve Oszkár a parkban töltött séták után fotelébe süppedve
olvasott. Hosszú órákat töltött így. Ha valaki elment az ajtaja előtt,
hallhatta, hogy az öreg szomszéd hol nevet, hol meg a torkát
köszörüli. Hihették volna, hogy van nála valaki, de az igazat megvallva, ez senkit sem érdekelt. Ugyanakkor az olvasás nyújtotta élvezetet
kísérte egy dilemma. A kiolvasott könyvet vissza kellett vinnie ahhoz,
akitől kölcsönkapta. Aki elől napokig bujkált. Akinek az ajtaja előtt
lopva, lábujjhegyen járt, annak most elkerülhetetlenül a szemébe
kellett néznie. Végül erőt vett magán, és nagyot sóhajtva becsengetett özvegy Kardosnéhoz. A szomszédasszony érdeklődő arccal
tekintett rá, s a szája sarkában huncut mosoly bujkált.
- Zsuzsika… – hebegte Oszkár. – Visszahoztam a könyvet… elolvastam… és meg kell mondanom… nagyon sajnálom, hogy…
- Igazán elolvasta? – derült fel a szomszédasszony. – Jöjjön, hozza
be! Érdekelne, mennyire tetszett magának!
Kardosné hangja meglepően lágy volt, s a harag legapróbb jelét sem
mutatta.
- Sütöttem egy kis süteményt és a kávé is épp most főtt le! Megkínálhatom vele? Tudja, én így szoktam. Ülök a fotelben, olvasok,
közben kávézgatok és sütizek. Mintha csak ünnep volna. Én így
szeretem…
És Oszkár rájött – valahányszor átvitt egy-egy kiolvasott könyvet –,
hogy ezt ő is éppen így szereti…
Ám eljött a pillanat, amikor már nem volt oka átkopogtatni a
szomszédba. Ugyanis pár hét alatt minden kölcsönkapott könyvet
elolvasott és visszavitt a tulajdonosának. Az elkövetkező időszak
hezitálással és gyötrő tépelődéssel telt számára. Mígnem egy szerdai
napon lehullott a hó. Ha máskor történt volna, talán nem jutnak oly
gondolatok az eszébe, mint akkor. De pontosan szerda volt, amikor
Zsuzsika könyvtárba szokott járni, s Oszkárt a friss hó látványa merész gondolatokra sarkallta. Mosoly ült arcára. Kinyitotta a szekrényt
és felvette mélybarna öltönyét.
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Özvegy Kardosné Fodor Zsuzsanna a megszokott időben lépett ki a
folyosóra. Gondolhatnánk, hogy meglepődött, pedig egyáltalán nem
… hogy szomszédja ott áll az ajtaja előtt kabátban, kalapban.
- Arra gondoltam Zsuzsika, mehetnénk együtt a könyvtárba – szólalt
meg Oszkár.
A földszinten Demeter Mártonba botlottak. Az öreg horgásztárs,
szemüvegét az orra hegyére húzva, mérte végig a párt.
- Randevú? Randevú? – kérdezte csodálkozással teli hangon.
- Végül is… – dünnyögte Oszkár zavartan.
- … miért ne… – folytatta Zsuzsika a gondolatot, fejével biccentve.
Kiléptek a behavazott utcára.
- Karoljon belém, Zsuzsika! – ajánlotta Oszkár. – Még elcsúszik a
havon!
- A hóról jut eszembe, ismerek egy könyvet, megható téli történetek
vannak benne. Kikölcsönözhetnénk! – javasolta az asszony.
És Oszkár arra gondolt, hogy szívesen elolvassa ezeket a szép téli
történeteket, de akár a világ összes történetét is, most már… Zsuzsika mellett!

Hurai Adél alkotása – Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola
(további információk: 133. oldal)
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Kovács Soma
Születési éve prímszám. Mérleg.
Nem tartja magát az irodalomban jártasnak. Velejéig áthatja a
kulturális sznobizmus, de nem
képes helyes központozásra. Közép-szinten majdnem hiba nélküli. Emelt szinten Horger Antal
eltanácsolta. Nem buta a természet-tudományokhoz, de amikor
ez eszébe jut, áldja az Istent,
hogy nem lett mérnökhallgató.
Sajnos nem is bölcsész, hanem
közgazdász. Végülis, az is egy
szakma. Notórius szóviccbűnöző. Sajnos mindig felmentik. Ha
Btk. kitérne rá, valószínűleg akkor sem hagyná abba. Második
generációs miskolci lakos, már a szülei is itt születtek. Eddig minden
iskoláját itt végzi. Kétes értékű szónok- és vita-verseny-részvételei
furcsamód alakították önképét. Ma már sajnos nincsenek illúziói.
Nagy hatást gyakorolt rá Tariska Szabolcs, kinek művészeti
magasságait tudva levő, hogy sosem fogja elérni. Művében pesszimista képet festene a városról, de sajnos olyan fakezű, hogy ha nem
beszélne, odakötöznék egy nagyobb paradicsompalántához. Általában a buszmegállókban szobrozik, de egyre gyakrabban ül autóba,
hogy itiner legyen külföldi utak alkamával. Jól tájékozódik mind a
fizikai, mind a közéleti térben. Részegen mindkettővel gond-jai
akadnak. Nem szokott különben részeges lenni, mert sportol(gat).
Néha megesik. Mármint, hogy sportol. Alapvető ontológiai problémáit egyetlen szerelmével és legjobb barátjával osztja meg, akiket
halálraidegesít, hogy nem képes önnön (nem)létézésének nehézségével megküzdenie. Ezentúl szeret moralizálni, ami az idősebbeket
és tapasztaltabbakat mérhetően idegesíti. Itt önellentmondásba kerül
saját illuzórikusságát tagadó kijelentésével, de nem zavarja, megy
tovább. És mindig is tovább fog menni. Reméljük.
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Kovács Soma • Szinvapakk
D. Simonovicsnak
marószagú kövek mindenhol.
miskolcon járok.
halálszag inkább.
a lassan kimúló város szaga.
nem egy forsite saga.
dögevő lepkék hada.
rozsdapatina.
csúcsautó itt a lada.
következő állomás: kanada.
szagos folyó: maszlagos.
felszínén a naplóm úszik.
miskolci.
északról délre folyik.
életet garadna.
de nem kapok semmit.
kékségben állok.
a szinva ez.
de nem tudja senki.
színvak itt mindenki.
haszonújságok és pöceiratok.
döglapok és halálzsurnálok.
annak is a tetején.
kár a tinta rájuk.
kár a tinta belém.
kár a varjúért is.
üde színfolt a kocsma.
a szinva kirúg, a tinédzser be.
nédzser?
mi?
na, még mit nem!
rasszista vagy.
reális.
madridis.
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nagyon fontos.
barszásis. de csakadiózsgyőr.
értedélekén.
nem vagyok faszista se.
csak a komcsikat útálom.
én asteommá kikazok.
stadionban csapatás.
de a csapat sehol.
értedélekén.
szép vidék a szinvamente.
magyaros ruha borsodban.
megruháznak vele a bandák.
kirabolják a nagyanyád.
téged is megpaskolnak.
az országot megpaksolják.
felette villamos.
benne az asszonyok.
ez a csávó vak?
hagyd, kigyógyul.
Majláth.
állati környék.
vadaspark.
alsó-hámor-e?
dik’ az há’ more!
felső-e?
felsül.
lillafüred?
nem, nem az enyém.
nem is lila, hanem kék.
nyitnikék.
csitrikék.
mindenhol.
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Oláh Barbara Viktória
Oláh Barbara Viktória vagyok, 27
éves, Miskolcon születtem, itt is
nőttem fel, egészen a belvárosban, tehát én aztán igazán miskolcinak mondhatom magam szó
szoros értelemben.
Egészen
gyermekkoromtól fogva a művészetek felé nyitottam, egészen
konkrétan a zene és a képzőművészet felé első körben. Általános iskolai éveimet rajz tagozaton töltöttem, viszont közben
kapcsolatba kerültem az iskolai
kórus révén a zenével, egy színjátszó szakkör által a színjátszással, a magyar tanáraim miatt
pedig a költészettel. Akkoriban viszont nem írtam még, inkább
szavaltam a verseket a különböző versenyeken. Mindig is szerettem
írni, de egészen későn kerültem kapcsolatba a költészettel úgy, hogy
már én írtam a verseket és nem elszavaltam más költőkét. Ahhoz,
hogy az ember ilyen költeményeket alkothasson tapasztalat szükséges, érzelmek, csalódások, düh, kétségbeesés, fájdalom, különben
szinte nincs mit papírra vetni. Boldog verseket nem igazán találunk a
magyar irodalom nagyjainak irományai között ugye, ami nem véletlen… Sajnos vagy nem sajnos, de a szükséges tapasztalatok nagy
részét nem Miskolcon, hanem Budapesten töltött 4 és fél évem alatt
gyűjtöttem össze, Viszont az első úgymond ,,költemények” Miskolcról Budapestre történő egyik visszautazásom alatt születtek meg. A
három itt olvasható művem közül konkrétan kettő Miskolcon
íródott. Érzelmek hullámain és Tavasz című költeményeimet, nem
viccelek, szó szerint az utcán sétálva írtam hevesen a mobiltelefon
noteszébe, amit mindig magamnál hordok, így bárhol megszállhat az
ihlet, nálam van toll és papír, modern értelemben.
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Tavasz című versem a Szinva patak mellett sétálva, a tavasz első
lélegzetvételeit véve született. Ennél a versnél nagy hatása volt rám
Szabó Lőrincnek és az ő tavaszhoz és Miskolchoz írt versének (Tavasz és Miskolc). És ugye itt jön Szabó Lőrinc kötődése a városhoz,
és az én vicces kapcsolódásom hozzá, a Szabó Lőrinc Általános
Iskolába jártam és az ő verseit is szavaltam versenyeken, iskolai
rendezvényeken. Ezzel az írással szerettem volna átadni mindazt,
amit egy áprilisi csodaszép tavaszi délután éreztem Miskolc utcáin
sétálva, ahogy az első már melengető napsugarak megérintették a
bőrömet. A madarak csicsergése, ami igen, hangosabb, a pesti madarak csicsergésétől biztosan, mert ott az autók zaja elnyomja szegényeket.
Érzelmek hullámain című költeményem szintén menet közben íródott, munkába vagy ének órára vagy ki tudja hova mentem, de az
utcán született. Igazából aznap rengeteg érzés járt körül. Voltam
dühös, szomorú, vidám, csalódott és mindez egy nap alatt. Mindig
kényelmetlenül érzem magam, ha ennyi érzelmet körbejárok akár
tényleg ennyi idő alatt csak. Olyan vagyok, mint egy hullámzó tenger,
ezért is kapta azt a címet, amit. Viszont én az érzelmeken hullámzom. Mikor végiggondoltam, hányféleképpen is éreztem aznap és
elmorfondíroztam azon, hogy miért is érzem én rosszul magam
emiatt vagy tartom magam furának, akkor fogalmazódott meg ez a
mű. Mi emberek vagyunk és nem robotok, ezért vannak érzéseink,
nagyon sok, főleg nekünk, nőknek, megszámlálhatatlan és minden
pillanatban. Viszont ennek inkább örülnünk kellene, hiszen emiatt
vagyunk mi különlegesek, emberek, mert ennyi minden van bennünk
és ezt mind ki is tudjuk mutatni. Tehát ezt ne szégyelljük, hanem
éljük meg, minél jobban.
Óriások országa, ha nem lenne elég egyértelmű, miután az ember
elolvassa, a felnövésről szól. Egyik reggel arra ébredtem, hogy hoppá
felnőni látszom lassan vagy miről is van itt szó, kérem szépen. Körül
néztem, mozgattam kezem, lábam és úgy éreztem, hogy ez most új,
ez az egész létforma. Hozzáteszem kb. fél éve - 1 éve lakhattam
külön, albérletben, tehát nem véletlenül ért ez a felismerés. Nem
tartott végül sokáig ez az érzés, kipattantam az ágyból, a felnőttes
lábaimmal kiballagtam a konyhába, az ugyanolyan felnőtt kezeimmel
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elkészítettem a reggelit, majd utána leírtam ezt. És hogy hogyan
kötődik ez az iromány is Miskolchoz… Felnövésemet szolgáló első
23 évében elég nagy szerepet játszott Miskolc és most újból itt
vagyok, bár nem tudom még mennyi időre. Viszont, ami nagyon
fontos, még Budapesten is annyira miskolci voltam. Minden, amit itt
kaptam, azt magammal vittem és próbáltam a pesti hétköznapokba
becsempészni miskolci lényem. Mert menjünk bárhova is a világban,
Miskolcot mindig magunkkal visszük, egy kis szegletét. Ez a város
adott nekünk otthont és szolgált menedékül, mindig itt van nekünk
és visszavár, legyünk gyerekek vagy felnőttek. Én elmentem innen
még gyerekként és visszajöttem… felnőttként???? Nem inkább majdnem felnőttként csak. Nos ennyi az én mondandóm.
Oláh Barbara Viktória • Óriások országa
Boldog tudatlanságból ébredünk most fel,
régi barátunkkal ismerkedünk újból.
Lelkünk tükre eddig vakon tekintette,
ajkunkat nyelvünk gyümölcse máshogy érintette.
S testünk csodája, mivel haladunk előre,
most újból tanul.
Az óriások országában minden más,
s nekünk, gyermeki lelkeknek e világ még új.
Oláh Barbara Viktória • Érzelmek hullámain
Fent, lent.
Mennyben, pokolban.
Sírva, nevetve.
Könnyesen nevetve, könnyesen zokogva.
Dühtől remegve, hitevesztetten reménykedve.
Egy napom, egy napunk.
Érzelmek tengere e lét.
Ebből táplálkozunk, mégis rácsodálkozunk.
De hisz emberi lét mivoltunk!
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Oláh Barbara Viktória • Tavasz
Szeretem a zöldellő fák
szívmelengető látványát.
Nyíló virágok émelyítő illatát.
A gyönyörű színek tarka sokaságát.
A bőrömet lágyan égető nap ragyogását.
Melegsége átjárja egész lényem,
belobbantja szunnyadó lelkem.
Szikrázó kék ég alatt sétálva,
langyos szellő tépázza hajamat.
A Szinva patak hevesen
csörgedez a híd alatt.
S Miskolcon, még a madarak
csicsergése is hangosabb.
Ébred a város, új arcát mutatja most.
Rimánkodva vártam már jöttödet.
Reménykedve, mikor olvasztod
már fel dermedt testemet.
Hosszú volt ez a zord téli évszak.
Azt hittem már örökké maradsz, te pimasz!
De leáldozott csillagod s itt a tavasz.
Végre ránk mosolyogsz, te ravasz!
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Klinga Flóra Ágnes
Klinga Flóra vagyok, 22 éves régész hallgató. Miskolcon, Diósgyőrben születtem és a diákéveim
nagy részét is itt töltöttem, jelenleg Budapesten tanulok. Az irodalom régi szenvedélyem és novella írás mellett verseket is szoktam írni. Szabadidőmben sokat
fotózok és ír sztepp táncolok.
Különös kötődés alakult ki bennem Miskolc iránt, főleg mióta
nem élek itt. Amikor hazautazok
a „Nagyvárosból” a „Kisvárosba” mindig egy bizonyos érzés
fog el, amit talán akkor érez az
ember, ha ki akarja vonni magát
a társadalomból és kicsit elmélkedni szeretne.
Klinga Flóra Ágnes • Egy tökéletes nap
Nagymamámnak
Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Az első teendői közé tartozott, hogy megfőzze a kávéját. Ma egy csinos kék szoknyát választott
és egy hozzá illő fehér felsőt, ami a nyakánál csipkézett volt. Mosolyogva nézte magát a tükörben, de nem saját szépségétől volt ennyire
elalélva, hanem a hosszú napsugaraktól, amik beragyogták a szobáját.
Nem használt rádiót, szívesebben hallgatta a madárcsicsergést
reggelente. Miközben így illegette magát a tükör előtt, a lakást szépen
lassan elöntötte a friss, selymes kávé illat. Hamarosan a kávéfőző
sípolással jelezte, hogy elvégezte dolgát. „A legszebb hang, amit reggel az ember hallhat” – gondolta magában és kiszaladt a konyhába,
hogy levegye a tűzhelyről gőzölgő italát. Szép lassan megitta, majd
betett egy barackot a táskájába és indulásra készen állt. „Ez egy
csodás nap lesz” – mosolyogta el magát, majd kilépett az ajtón.
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Már a város is ébredezett, álmos tekintetek néztek rá vissza az utcákon. Ahhoz képest, hogy nem sietett sehova, néha azon kapta magát,
hogy szinte futva sétál a hömpölygő Szinva patak mellett. Majd végül
odaért. A kedvenc helye. Felette ott magasodott a híres avasi templom és a különálló harangtorony. Leült és még néhány percig nézte
maga előtt a Kossuth teret. Igaz, a kilátás nem ugyanolyan, mint a
kilátóból, de így teljes mértékben a városhoz tartozott, nem pedig
egy kívülálló volt, aki mindezek fölé magasodik. Rövid ideig még
figyelte a munkába siető embereket, majd elővette a könyvét. Szép
lassan kinyitotta, megszagolta, átlapozta, azután megkereste azt a
fejezetet, ahol abbahagyta. Alig várta, hogy újra belemerülhessen
Gulliver csodás utazásába, Capillária rejtett országában. Miközben
olvasott, csörömpölésre lett figyelmes. Mérgelődve ugyan, de felemelte tekintetét. Egy fiatalember állt tőle nem messze, felszerelkezve mindenféle olyan eszközzel, amit maga sem ismert igazán. Egy
dolgon akadt meg egyedül a tekintete: egy profi fényképezőgépen.
Ez elindította a fantáziáját, hogy ki ez az idegen és mit keres itt.
Amint ezen gondolkozott, a férfi ránézett és megszólította:
- Endschuldigung bitte, können Sie mir helfen?1
Meglepődötten állt, először fel sem fogta mi történik. Szerencsére az
egyetemi tanulmányaihoz szükség volt minimális német tudásra, így
könnyen megértette, mit akar az idegen.
- Persze, miben segíthetek?
- Lillafüredet keresem. Tudna nekem segíteni abban, hogy merre
találom?
Elgondolkozott, majd azt mondta:
- Tudja mit, mivel nincs jobb dolgom, megmutatom én magam.
Persze csak ha Önnek is megfelel. – A férfi mosolygott és
rábólintott.
- Egyébként a nevem Sven Fischer, fotóművész. Örülök, hogy
megismerhetem. – és odanyújtotta a kezét.
- Fülöp Emma, még csak egyetemista. Szintén örvendek. Akkor
indulhatunk? – majd elpakolta a könyvét és elindultak.

1

német: Elnézést, tudna segíteni, kérem?
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- Ha szeretné, több mindent is mutathatok Önnek a városról.
Meddig lesz itt?
- Igazából még nem tudom. Jelenleg szorít a határidő, ugyanis a
mentorom várja a fotókat, hogy minél hamarabb megtudja nyitni
legújabb kiállítását Berlinben. Tudja, a tanárom úgy gondolja, hogy
ha a megnyitó ünnepségen szerepelne néhány képem, talán sikerülne
szereznem néhány támogatót, akik finanszíroznák a jövőbeli terveimet.
Hosszasan beszélgettek, észre sem vették, hogy a busz már meg is
érkezett Lillafüredre. Elsétáltak a Palotaszálló mellett, ami elkápráztatta a német utazót. De Emma tudta, hogy a legcsodálatosabb rész
csak most jön: az óriási vízesés.
- Ez az egyik kedvenc helyem. Néha kijövök ide, hogy gondolkozzak. Bár ez csak akkor az igazi, ha nem lepik el a területet a turisták.
Olyan gyönyörű nem gondolja? – és közben elmélyülten nézte a
zuhatagot. Mivel nem kapott választ, megfordult és annyit látott,
hogy Sven éppen őt fotózza.
- Kérem, ne csinálja! Nem igazán vagyok fotogén.
- De ezt a pillanatot meg kellett, hogy örökítsem, olyan tökéletes.
Mellesleg, szerintem Maga igazán csinos ezen a képen.
Emma elpirult és csak mosolyogni tudott, hang nem jött ki a torkán.
Ezután néhány percig csendben sétáltak egymás mellett a jegenyefák
alatt. Az ősz közelsége a fák lombkoronáján is látszott már, legtöbbjük aranyozott színben pompázott. A lomha szellő lassan keringett a
fák között és az elhullott levelekkel játszadozott. „Ez is olyan tökéletes pillanat” – gondolta Emma magában és azt kívánta bárcsak
sose érne véget. Miközben ezen álmodozott, eszébe jutott, hogy elhanyagolta újdonsült vendégét.
- Kíváncsi, mi a Molnár-szikla legendája?
- Persze, nagyon érdekelne!
- Szóval, volt egy szegény fiú, aki inasként dolgozott a molnárnál.
Időközben azonban beleszeretett a molnár lányába, de az apa ellenezte a házasságot és szerelmüket, mivel a fiú nem volt elég tehetős.
Bánatukban úgy döntöttek, hogy leugranak a szikláról, ahol mind a
mai napig egy kereszttel emlékeznek szomorú történetükre. – Majd
felemelte a kezét és a távolba mutatott. – Látja? Ott van a sziklán.
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Tragikus történet, de engem mindig elvarázsolt a balladák világa.
Akárhányszor elmegyek mellette, mindig eszembe jut és azon elmélkedem vajon én képes lennék-e ugyanezt megtenni.
- Azt mondják, az ember bármire képes, ha elvakítja a szerelem.
Erről beszélgettek hosszasan, fel sem tűnt egyiküknek sem, mennyire
elrepült az idő.
- Mit szólna, ha most visszavinném a városba és megmutatnám
Önnek azt a helyet, ahol a barátaimmal szoktuk tölteni a szabadidőnket?
- Az remek lenne, főleg, mert a képsorozataim közt jól fog mutatni,
ha néhány olyan helyet is bemutatok, ami nem tipikusan turista látványosság.
- Nagyszerű, akkor irány a Fórum Presszó!
A busz utat villamosozás követte. Sven el volt ájulva a fő utca csodaszép régi stílusú épületeitől és megkérte Emmát, hogy majd később
sétáljanak itt végig újra, mert egyszerűen ámulatba ejtőek. Nem
sokkal később megérkeztek a fiatalok törzshelyére. A hely tömve
volt, nyüzsgött az élet, hiszen minden meg volt, amire az ifjúságnak
szüksége volt: étel, ital, zene és a jó társaság. A falakon festmények
lógtak, amik kávéházi jeleneteket ábrázoltak. A helyiség tele volt
növényekkel, az egyik sarokban pedig egy zenegép hevert. Sven és
Emma leültek egy asztalhoz. Rögtön jött is a pincér és felvette a
rendelésüket. Sven mindent Emmára hagyott, mert mindenképpen
része akart lenni az itt élők mindennapjainak. Hamarosan a pincér
meghozta a frissen elkészített ebédjüket.
- Megkérdezhetem, mit rendelt?
- Hát persze, ez rántott hús, sült krumplival. Nálunk ez egy teljesen
átlagos ebéd, igaz én nem vagyok annyira oda érte, mint néhányan,
de egyszer-egyszer megeszem. Az ital neve pedig Bambi. Narancs ízű
buborékos ital, nálunk mindenki ezt issza. Kóstolja meg, Magának is
biztosan ízleni fog.
Ebéd közben sok minden szóba került. Emma tanulmányai, Sven
nagyratörő álmai. Nem volt olyan téma, amiről ne tudtak volna
órákig beszélgetni. A nyelvi és kulturális különbségek sem okoztak
akadályt. Olyanok voltak, mint akik évek óta szoros kapcsolatban
állnak egymással.
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- Oh, igen, India. Oda én is elmennék egyszer, a kultúrájuk egyszerűen magával ragadó. Ha egyszer odamenne fotózni, kérem, vigyen
Magával! – mondta mosolyogva Emma.
Az ebéd után egy ideig még üldögéltek és beszélgettek, majd Sven
hirtelen felállt és a zenegép felé vette az irányt. Beledobott egy érmét
és derülten Emmára nézett.
- Felismeri? – tette fel a kérdést mire odaért.
- Hogyne ismerném, hisz ez a Hard headed woman, az egyik kedvencem!
Majd énekelni kezdte, de olyan hangerővel, hogy csak Sven hallotta
mellette, aki hamarosan csatlakozott a lányhoz és ketten énekelték
végig a dalt. A kellemes ebéd után tettek egy nagy sétát a belvárosban, Emma megmutatta az összes szép házat, ami a belvárosban
megtalálható. Ahol csak tudta, elmesélte saját történeteit, hol tanult
meg biciklizni, hol játszottak a barátaival gyerekként. A mesék hallatán Sven szemei előtt megelevenedtek az utcák, maga előtt látta a fél
emberöltőnyi történelmet és azt érezte, nem akarja, hogy ez a
látomás valaha is köddé váljon. Késő délután volt, mire visszaértek
arra a helyre, ahonnan közös kalandjuk elindult.
- És van még valami terve mára, kisasszony?
- Tulajdonképpen lenne, ha kíváncsi a fiatalok esti szórakozására és
szeret táncolni. – bár a mondat utolsó részéhez érve kissé elbizonytalanodott.
- Az igazat megvallva nem vagyok a táncparkett ördöge, de menjünk!
Egyszer mindent el kell kezdeni!
Mikor megérkeztek, már javában tartott a mulatság. Ők sem vártak
sokáig, egymásra néztek és belevetették magukat a táncba. Órák
teltek el, mikor valaki megszólalt a mikrofonba: „Eljött az utolsó
tánc ideje” – és a zenekar egy lassú dalt kezdett játszani. Sven
megfogta Emma derekát, ő pedig a fiú vállát és táncolni kezdtek. Le
sem vették egymásról a tekintetüket, tudták, hogy ez a nap legtökéletesebb pillanata. És vége lett egy szempillantás alatt.
Utoljára még egyszer visszamentek oda, ahol először találkoztak.
Most azonban sétájuk alatt egyikük sem szólalt meg. Csendben
haladtak a lámpák világította utcákon, míg végül odaértek. Sven
megfogta Emma kezét és mélyen a szemébe nézett:
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- Drága Emma, szeretném megköszönni ezt a fantasztikus napot!
Jobbat és izgalmasabbat nem is kívánhattam volna! Nagyon hálás
vagyok, hogy velem tartott! – majd kézen csókolta.
Hosszas csend következett. Emma nem tudta mit mondjon, mert
neki is fájt, hogy Sven holnap továbbutazik. Mintha a fiú olvasott
volna a gondolatában, magához húzta és megcsókolta, majd szorosan magához ölelte. Emma pedig ezt suttogta a fülébe:
- Egy tökéletes nap, tökéletes befejezése.
Az ébresztő csörgésére kelt. Ma valami más volt. Nem boldogította a
madárdalolás, nem töltötte el örömmel a fortyogó kávé illata. Csendben felöltözött és elindult. Nem nézte az épületeket és embereket
maga körül, csak baktatott lehajtott fejjel. Mikor odaért kedvenc
helyére a padhoz, egy árva levelet talált, amire egy kő volt téve, hogy
a szél el ne vigye. Széthajtotta:
Meine Liebste Emma2,
Szeretném megköszönni, hogy ilyen csodás emlékekkel térhetek haza Berlinbe.
Tudja, senkivel nem éreztem magam még ilyen jól, mint Önnel és nagy szívfájdalmam, hogy nem maradhatok tovább. Kérem, ha van lehetősége, keressen fel
Berlinben! Nem kívánok mást csak, hogy újra láthassam!
Örök szeretettel,
Sven
Könnyes szemmel becsúsztatta az apró levelet a könyvébe és folytatta Gulliver távoli utazásainak történetét.

2

Legkedvesebb Emmám,
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Vitkolczi Ildikó
Miskolcról származom és itt is
élek, kisebb kihagyásokkal.
Gyerekkorom óta találok ki történeteket, ezek előbb rövid mesék voltak, később ifjúsági regények – ezekkel 1993-ban a Miskolci Tavaszi Diáknapokon, és
2006-ban az egri főiskolásoknak
szervezett irodalmi pályázaton
nyertem díjakat.
Miskolc története már nagyon
hosszú ideje foglalkoztat, így a
főiskolán a magyar szakos szakdolgozatom a miskolci iskoladrámákról, a színjátszásról és az

első kőszínház felépüléséről szólt.
Így talán nem meglepő, hogy 2003-ban drámám is született a miskolci színjátszásról, amivel a miskolci Nemzeti Színház drámapályázatán
3. díjat nyertem.
2006 decemberében jelent meg a Nők Lapja Cafe és a Révai Digitális
Kiadó támogatásával ifjúsági regényem, Chorum Sieram (varázslatos
repülés dobbantással) címmel, amely a szakmai zsűri és az olvasók
szavazatai alapján az Év Könyve lett.
2010 karácsonyára jelent meg a Walter, a falra festett sárkány c.
gyerekkönyvem, a Noran Kiadó gondozásában, a MASZRE támogatásával. 2014-ben a miskolci Csodamalom Bábszínházban bábdarab
készült a könyvből, Walter, a falra föstött sárkány címmel.
2012-ben jelent meg az Ab Ovo gondozásában két gyerekkönyvem –
saját illusztrációkkal – és egy színezőkönyv: Palkó, Zsófi meg a világ
dolgai; Palkó, Zsófi és a náthajaj; Palkó, Zsófi és a színes ceruzák.
2013-ban ezt követte a Palkó, Zsófi és a szörnyű szerda, valamint a
Chorum Sieram kiadása e-book formátumban.
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Mindig is érdekelt a város történelme, elsősorban az 1800-as évek,
bár az okát megmagyarázni nem tudom. Rengeteget olvastam róla,
imádok a főutcán, a régi házak között végigmenni, érdekel az épületek története.
A kutatások eredményeként született meg a Volt egy malmunk a Szinván c. novella, ami az 1878-as nagy árvízről szól, egy család szemszögéből, és a Ketten szöktünk meg Gergellyel, ami az 1848-as forradalomhoz kapcsolódik, miskolci főhősökkel. Ezek a novellák sajnos
túl hosszúak voltak a kiírt pályázati feltételekhez képest, így végül
nem ezeket küldtem ebbe a kötetbe.
Kicsi gyerekként a Kiliánban éltem, és a kertünk végén csörgedezett
a Szinva. Tilos volt odamennünk, a szülein megtiltották, egy alkalommal mégis átgázoltam a vízen – erről szól az itt olvasható novellám.
Vitkolczi Ildikó • Lépésenként
Gyerekkoromban a Szinva közelében laktunk.
Persze nem a közvetlen közelében.
A Kiliánban volt kertes házunk, és a telek végében csörgedezett a
Szinva.
Persze erről csak hallomásból tudtunk – a két testvérem és én –,
mert szigorúan tilos volt a közelébe mennünk.
Árvíz volt pár évvel korábban, amikor még olyan kicsi voltam, hogy
nem is emlékezhettem rá, csak a szüleink meséltek róla: a víz a telek
végétől feljött egészen a házunkig, úgy, hogy minket, gyerekeket
elvittek rokonokhoz, míg nem volt biztonságos az otthonunk.
De nekem nem ezt jelentette a Szinva: árvizet, veszélyt, költözést és
takarítást.
Tilalmas, és épp ezért nagyon is érdekes lehetőséget, hiszen tavasztól
őszig szinte naponta elhangzott a szülői figyelmeztetés: Ne menjetek a
Szinva közelébe!
A házunk hatalmas telken állt, az utca felől is kert volt, és a ház
mögött is.
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A téli, hófödte kertre egyáltalán nem emlékszem – 8-9 éves voltam,
amikor a belvárosba költöztünk –, a nyári, napfényes kertre annál
inkább.
Voltak gyümölcsfáink, virágaink – vannak fotók kisebb korunkból,
amin akkora liliomok között állunk a nővéremmel, hogy alig látszunk
ki közülük –, hatalmas területen… és ez csak a saját kertünk volt.
Mert a hátsó, alacsony kerítéssel elkerített területen, a kertünk mögött ott volt még a Kenderföld.
Már senki sem emlékszik rá, miért hívták így. Hogy kender nőtt-e
egyáltalán a területen, arra én sem emlékszem.
Csak a kukoricára és a napraforgókra.
Az alacsony, riglis fémkapu túloldalán keskeny, kitaposott gyalogösvény vezetett át a kukoricatáblán, ami olyan magas volt, hogyha letértünk volna a gyalogösvényről, nem látszottunk volna ki a zöld
szárak közül.
És ott voltak még a napraforgók, hatalmas, kerek fejükkel, a sárga
szirmokkal övezett barna arcukkal és a tenyérnyi széles, szív alakú,
élénkzöld levelekkel.
Mindig szerettem volna látni a mozdulatot, mikor a nap felé fordítják
a fejüket… sose jött össze…
Tiltott terület volt már maga ez az óriásoktól hemzsegő zöld vadon
is… a Kenderföld túlsó végében csörgedező Szinva meg még
inkább.
Emlékszem a – nekem, hat- vagy hétéves gyereknek – túl széles
mederre, és a lapos lépőkövekre, amiken át lehetett lépkedni a túlsó
partra. Nem volt meredély egyik oldalon sem, csak a füves terület,
ahonnan az ember a kövekre léphetett, és a túlsó, szintén füves
part… maga a titkok földje, hiszen oda sohasem mehettünk, az
utcáról pedig egyáltalán nem látszott ez a rész, hiszen eltakarták a
házak.
Mindig voltak kutyáink, amíg csak vissza tudok emlékezni, nyulunk,
galambunk, olykor sündisznó is döcögött át az udvaron, hogy aztán
eltűnjön a ház mögötti farakás alatt… és néha voltak macskáink is.
Szürke házimacskákra emlékszem, kölykökre, akik ott futottak
mögöttünk, míg átrohantunk a kukorica világosabb és a napraforgó
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sötétebb szárai között, egészen a kerítés végéig, ahonnan nem
mehettünk tovább, hiszen az már tiltott terület volt: a Szinva.
De a macskák simán átbújtak a kerítés alsó rúdja alatt, szinte kilapulva a magas fűben, és már ott is álltak a Szinva partján, onnan
néztek hívogatóan vissza ránk.
Mégse mentünk tovább… egyetlen alkalmat kivéve.
Egyedül voltam, a testvéreim nélkül, csak a macskák követtek, míg
szokás szerint átszáguldottam a kukorica- és a napraforgótábla
közötti szűk gyalogúton.
Emlékszem a ragyogásra, és a forróságra, arra, hogy a nyári napsütésben mindennek más volt a színe, mintha valami fénylő árnyalatot kapott volna, a növények levele, a kukorica sárga haja, a macskák szőre, a saját, már napbarnított bőröm… és a patak is.
És a lány, aki a túloldalon álldogált.
Olyan magas lehetett, mint én, csak a haja volt hosszabb, és az arca
kerekebb, de ő is nyári ruhát viselt, rövidet, térd alatt érőt, hullámos
aljjal, és szandált, csakúgy, mint én.
Még sohasem láttam.
Ott állt a magas fűben, a patak túloldalán, és hívogatóan intett a
fejével.
Én a fejemet ráztam – hiszen tilos! –, a macskák viszont megint csak
átbújtak a kerítésrúd alatt, aztán a patak partján megtorpantak, és
onnan néztek hol rám, hol az idegenre.
Aki megint csak intett a fejével, mire én viszonoztam a mozdulatot, a
bezárt kerítés felmelegedett fémrúdjába kapaszkodva.
A macskák meg csak néztek.
Hátrafordultam, de senki sem jött utánam – bár a kukorica eltakarta
az enyhén elkanyarodó gyalogutat, a csörtetés zaja azért jelezte volna,
ha valaki közeledik –, így hát óvatosan és ügyetlenül kihúztam az Lalakú kis fémrudat a vízszintes sínből, amitől nyikorogva kinyílt a
mellkasomig érő kapu.
Életemben először léptem át rajta.
Pár lépés után már ott is álltam a Szinva partján.
A macskák érdeklődve néztek fel rám, és az idegen lány is kíváncsian
figyelt, mikor ott álltam végre a halkan csobogó patak partján.
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Nem tudtam volna még tíz lépéssel se átszelni, olyan széles volt a
Szinva medre, maga a víz viszont olyan alacsonyan és lassan csörgedezett, hogy egyáltalán nem értettem, hogyan okozhatott bármikor
is árvizet. Vagy hogy miért tiltottak a szüleim tőle.
Időnként egy dongó szállt arra dörmögve, a vízre ereszkedett, ivott,
majd elrepült – ami mindig különös látvány volt, akárhányszor láttam
is. A macskák megdermedve, sőt, ugrásra készen nézték, de a vízbe
még a zsákmány kedvéért se merészkedtek.
A lány megint csak intett a fejével, de nem szólt, és én sem, mintha
nem mertük volna megtörni a nyári délelőtt csendjét.
Hátranéztem, de még mindig nem jött senki a kapu felé.
A karomra vettem a három macskát, vettem egy mély lélegzetet, és
az első lépőkőre léptem.
Aztán a másodikra.
Nem szakadt le az ég, a kapu felől se jött száguldva senki, hogy a karomnál fogva visszarángasson, és a Szinva vize se emelkedett meg
hirtelen, hogy lesodorjon a lépőkövekről… csak a macskák kapálóztak a karomban, párszor meg is karmolva a bőrömet, míg végül
sikerült visszaugraniuk a partunkra.
Sziszegtem, a karmolásokat nyálaztam benedvesített ujjammal, aztán
megint léptem egy nagyot.
Akkor a szandálom nedves talpa megcsúszott a félig száraz, félig vizes kövön.
Meginogtam, és fél lábbal a patakba léptem.
Azután visítottam, olyan hideg volt a víz.
De ha már úgyis vizes lett a jobb lábam, nem léptem vissza vele,
hanem egyik lábammal a patakban gázolva, a másikkal továbbra is a
lépőkövekre lépve átgázoltam a túlpartra, ahol a lány érdeklődve
figyelt.
Ahogyan a macskáim is az innenső parton.
Hívogattam őket, és volt, amelyik óvatosan megérintette a mancsával
a patak vizét, de aztán vissza is kapta, és szemrehányóan nyávogott
rám. De nem futottak el, csak ültek a parton, és várakozva néztek
rám, hogy mikor hagyok már fel végre ezzel az őrültséggel.
Az idegen lány viszont hívogatón intett.
Úgyhogy teáztunk.
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Kissé odébb, a bokrok árnyékában pléd volt leterítve, azon ültek
szépen, sorban a babák, középen meg parányi porcelánok, csészék
kistányéron, kanalak, porcelán teáskanna… mint kiderült, nem forró
teával, hanem hideg meggyszörppel. Volt keksz is, némely morzsáira
már gyülekeztek a pléd szélénél a hangyák.
Volt még több üres hely a kikészített csészék mellett, így leültem az
egyikre, a lány pedig letelepedett velem szemben, bár még mindig
nem szólt, csak mosolygott boldogan.
Haraptuk a kristálycukorral megszórt, ropogós kekszet, a morzsákat
félresöpörve, ittuk a teát, és csak néztük egymást, és nem szóltunk.
Aztán kacsák úsztak arra, elöl a mama, mögötte a sipogó kiskacsák,
mire a macskák lázas izgalomba jöttek, olyannyira, hogy az egyikük
bele is ugrott a patakba.
A kacsamama felháborodva hápogott, majd odábbúszott, a kicsik
követték, a macskám közben visszamászott a túlpartra, nedvesen,
összetapadt szőrrel, és keservesen nyávogott.
Sóhajtottam, majd a lányra néztem, és bólintottam köszönetem jeléül, aztán felkeltem a plédről, és elindultam visszafelé… csak most a
másik lábammal léptem a patakba.
Mire visszaértem, mindegyik lábujjam elzsibbadt.
A macskák felháborodva meredtek rám, ahogy a partra lépve a
lábamról csöpögő vízzel lefröcsköltem őket, aztán ismét átbújtak a
kerítés alsó fémrúdja alatt, és a gyalogút közepén megállva, várakozva néztek vissza rám.
Visszafordultam a patak felé, és a túloldalon szomorkásan mosolygó
lány felé.
Ő intett, én viszonoztam, aztán kinyitottam a kaput – csak úgy égetett a felforrósodott fémrúd –, és elindultam visszafelé a gyalogösvényen.
Egy pillanatra még visszanéztem, de a lány már nem volt sehol.
A macskák átrohantak a gyalogúton, majd eltűntek a kukoricásban,
de mire elértem a kertünk házhoz közelebbi végébe, már ott vártak
az udvaron.
Ahogy a testvéreim is, akiknek nem meséltem a lányról.
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Viszont másnap visszamentem a Szinvához, és vártam, hogy ismét
megjelenjen, és áthívjon teázni. Sőt, én is vittem magammal porcelánt, hogy most én láthassam vendégül őt.
De nem jött el.
Ahogyan harmadnap sem… és soha többé.
Soha nem tudtam meg, ki volt, hogy hívták, vagy hol élt.
De annak a nyári délelőttnek, a Szinva hűs vizének és a patakban
megtett lépéseknek, és a kettesben elfogyasztott keksznek és teának
azóta is őrzöm az emlékét.

Nyul-Donka Judit: Szinva
(az alkotóról: 122. oldal)
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Péter Anna
Három éve élek Miskolcon, melyet megelőzően csaknem negyven évig egy közeli kisvárosban,
Sajószentpéteren laktam születésemtől fogva. Tanulmányaimat
egy ottani általános iskola után
Sárospatakon folytattam, a nagy
múltú Sárospataki Református
Kollégium Gimnáziumában. Az
itt töltött évek kitörölhetetlen
nyomot hagytak bennem, mind
az ott kapott ismeretek, mind a
Kollégiumban szerzett barátságok, élmények okán, és ma is
büszkén vallom magamat pataki öregdiáknak. Egyetemre már Miskolcra jártam, de a városhoz való kötődésem nem ekkor, hanem csak
a diplomaszerzés után, a későbbi munkám révén alakult ki. Igazából
ekkor ismertem meg a várost, annak nevezetességeit, azokat a helyeket, amelyeket ma is szívesen látogatok: az éttermeket, a hangulatos
kis kávézókat, a színházat, a mozit, a parkokat és a Bükk erdőségeit.
Férjemmel és lányainkkal a tapolcai városrészben lakom, ahová mindig jólesik hazamenni, mivel az erdők és a hegyek mindig is közel
álltak a szívemhez.
A város egyik kedvenc pontja számomra a Búza téri piac. Minden
héten felkeresem legalább egyszer, itt szerzem be a család számára a
zöldséget, gyümölcsöt, és vásárolok az otthoni asztali vázába frissen
kötött virágot. Nagyon szeretem a piac hangulatát, az ott ténykedő
embereket, azt, hogy egy-két alkalom után az árusok már jó ismerősként üdvözlik a vásárlót. Nyitott és barátságos módon közeledve
az emberekhez, szinte mindig adódik alkalom egy-egy érdekes
beszélgetésre, szívből jövő nevetésre.
A másik számomra kedves helyszín az Avasalja utcán található Jézus
kútja. Arra járok hazafelé minden nap, hallom a kútból csobogó
vizet, látom a kút kövéhez helyezett elszáradt virágokat, melyeket
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valaki úgy helyezett oda, mint templomi oltárra való virágcsokrot.
Ilyenkor mindig ott a kérdés bennem, vajon ki és milyen indíttatásból tette oda őket? Hálából? Vagy a hely iránti tiszteletből? Esetleg azért, mert valóban szentnek gondolja a helyet, és ott imádkozik
ahhoz, akiről a kutat elnevezték? Egyáltalán, miért hívják így? Megannyi kérdés, amit nem válaszolhat meg más, csak a képzelet. Ezért
írtam egyik novellámat a kútról.
Péter Anna • Jézus kútja
Az asszony fáradtan baktatott az úton. Bő, ráncos szoknyája minden
lépésnél végigsimított a kezében tartott korsón, mintha barátságáról
biztosította volna ezt a víz merítésére szolgáló alkalmatosságot.
Egész nap úton volt, messziről, egy Szerencs városa melletti falucskából érkezett, olyan kicsi faluból, hogy a neve nem is méltó arra,
hogy megemlítsék. Az út egy részét szekéren tette meg; nem győzött
hálálkodni érte Mártonnak, a kis béresnek, aki félnapi gyaloglás után
ismeretlenül is megszánta és felvette az ökrök által húzott szekérre.
A gazda valami megbízatással küldte őt a városba, ahová az asszony
is tartott, s mivel nem volt nehéz a rakomány, az asszonynak kérnie
sem kellett, magától ajánlotta, hogy egy darabon szívesen elviszi őt.
Jól, beszélgetéssel telt így az út, az asszony is megosztotta a béressel,
amije volt, kis elemózsiáját, a frissen sült cipót, szalonnát, és néhány
szem diót, no meg az őt emésztő gondot: férje betegsége miatti
aggodalmát, ami miatt a városba kellett jönnie, épp most, aratás
idején. Ha nem teszi, ki tudja, megéri-e az ura a szüret idejét, vagy
kivágattatik, mint a gyümölcsöt nem termő bibliai szőlőtő. Már mindent megpróbáltak: ráolvasást a falusi javasasszonnyal, de mit sem
használt a kántálás. Szemmel verés ellen az asszony a temető kilenc
sírjáról szedett kilenc-féle füvet és annak a főzetével fürösztötte a
beteget, akinek csak nem javult az állapota. Szentelt vizet is kért és
kapott a helyi plébánostól, abban tört össze három kőrisbogarat, de
nem segített az sem. Az ura teste napról napra egyre csak sorvadt és
fogyatkozott, szinte semmilyen ételt nem vett magához. Ő meg azon
kapta magát, hogy nincs se éjjele, se nappala, és ha nem történik
csoda, hamarosan ő maga is követni fogja férjét a sírba, hite szerint
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minden bizonnyal a Paradicsomba. Mert hát jó és becsületes népek
voltak, soha nem ártottak senkinek, a parancsolatokat és a kötelező
böjtöt is megtartották, de hát csak jó volna – ha másért nem, két
istenadta porontyukért – még élvezni az evilági boldogságot és szenvedni néhány évtizedig a földi élet viszontagságait.
Egy arra járó utazó mesélt az asszonynak a forrásról, amely Miskolc
városában, az Avas hegy lábánál ered, és nem kisebb valakinek, mint
Krisztus urunknak köszönheti létét, aki mikor vándorlásai során arra
tévedt, és kis időre megpihent az úton, vándorbotját a hegy oldalába
szúrta, s a bot helyén a kövekből azon nyomban víz fakadt. Ezért is
nevezik a forrást Jézus kútjának, mely, mint hírlik, nem is akármilyen
vizet ad! Messze földről járnak érte a gyógyulni vágyók, akik –
ahogyan az már az orvosságokkal lenni szokott – vagy meggyógyulnak tőle, vagy nem… Mert, ugyebár, akit magához akar szólítani
a Teremtő, az bizony hamarosan meg is jelenik szentséges színe
előtt, nem használ akkor semmilyen emberi tudomány vagy csodatévő fű. Ugyanakkor – okoskodott az asszony –, ha az embernek
módja van segíteni a gondviselést, hát tegye meg, különösen, ha ez a
segítség éppen a Gondviselő révén juttatott az emberiségnek. Ezt a
nézetét Márton béressel is megosztotta az úton, aki szaporán bólogatott az asszony beszéde hallatán. Nem mintha a maga személyén
keresztül is tapasztalta volna már a víz jótékony hatását, hanem mert
az asszony olyan elszántan bizonygatta igazát, hogy a kétely csírájában sem fordult meg a fejében.
A városba érve aztán elváltak útjaik, a béres is ment a maga dolgára,
így az asszony az út hátralévő részét már ismét gyalogszerrel tette
meg. A rekkenő hőségben, az órákig tartó zötykölődés miatt nagyon
elcsigázottnak érezte magát, már-már olyannak, aki maga is valami
medicinára szorul. Kínjait fokozta, hogy még nem járt a városban,
nem ismert itt senkit, így csak megérzéseire és néhány jóindulatú
ember útbaigazítására támaszkodhatott. Utóbbiakból szerencsére
nem volt hiány, ugyanis minden megkérdezett ember hallott már a
kútról, amely a város szívében található, és annyira magától értetődően ismert a polgárok előtt, hogy sokszor a kút helyét veszi alapul a
város más pontjába mutató tájékoztatás. Az út csakugyan egy hegy
lábánál vezetett el, melynek oldalában egy kálvinista templom mellett
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egy sírokkal teli temető állt. Az asszony szívszorongva gondolt arra,
hogy netán égi jelként szökik a szemébe a látvány, annak borzalmas
jóslataként, ami a férjére és ezzel együtt egész családjukra vár. Nem
tudta megállni, hogy ne nézzen az egyik sír szépen faragott kövére,
melyen ez a felirat állt:
„Katona Zsuzsikát zárja ezen gyászos sírbolt.
Bús szülőit ide várja,
Ki fő reményük volt.
Midőn 16 tavaszt ért,
Aratni ment a pályabért.”
Annyira elfogta a jövőtől való félelem, hogy öntudatlanul is egy
imádságba fogott. Még dédanyja tanította egészen kicsi korában, de
azóta mindig ezzel hívta segítségül a Mindenhatót, valahányszor
valami nagy veszedelemben érezte magát. Akkor is csak fohászkodott és fohászkodott, amikor a temetőt elhagyva gesztenyefák
hűvösébe ért, és a hegy oldalába vágott pincéktől övezve megpillantotta a kutat. Szinte azonnal megcsapta a levegő frissessége, a forrás
körül burjánzó növények, a kövek védelmében megbújó moha és
páfrány illata. Az egész napos utazás, a fárasztó menetelés és az
előbb tapasztalt szorongató félelem után olyan megnyugvást érzett,
mint talán még sosem. Késő délutánra járt már az idő, mégsem volt
a kútnál senki, csendesen, szinte földöntúli békességgel hömpölygött
a forrás köré rakott sziklákon át az éltető víz. Az asszony mohón
hajolt a kúthoz, tenyeréből tölcsért formálva itta az üdítően hideg,
kristálytiszta vizet. Hosszan ivott, úgy, mint akinek nemcsak a teste,
a lelke is szomjas. Szomjas az életre, a reményre, a boldogságra, a
gyógyulásba vetett hitre. Minden korttyal erősebbnek érezte magát,
mintha ez az éltető nedű átjárta volna összes fáradt izmát, behatolt
volna a csontjaiba, beépült volna a bőrébe, és átmosta volna a lényét
addig uraló, aggodalmakkal terhes gondolatait is.
A víztől felfrissülve leült az egyik nagyobb darab kőre. Azt gondolta,
mielőtt megmerítené a korsóját, és esetleg valami szállás után nézne,
még kifújja magát egy kicsit. A feje felett összeboruló fák könnyű
szellőtől rezgetett lombjaiból madárdal hangzott, a nemrég még per66

zselő napsugarak most megszűrve hatoltak át a levelek sűrűjén, sejtelmes fénnyel vonva be a kutat és környékét. Az asszony egyszer
csak azt érezte, hogy nem tudja nyitva tartani a szemét, a víz csobogása, az illatok, fények és színek úgy ringatták álomba, mint bölcső a
gyermeket. Álmában egy szemkápráztatóan gyönyörű, vakítóan
fehérbe öltözött férfit látott, aki őt, a sziklán alvó asszonyt szemlélte
mosolyra húzott ajakkal, csendes szeretettel. Kisvártatva a forráshoz
lépett, megáldotta azt, majd a még mindig alvó asszonyhoz fordult
ezekkel a szavakkal:
- Ne félj, csak higgy! – Aztán ahogy jött, egyszeriben el is tűnt.
Ez a mondat visszhangzott az asszony fejében még akkor is, amikor
szendergéséből rövidesen felriadva, a jelenés után kutatva körülnézett. Annyira valóságosnak tűnt az, amit álmában látott, hogy nem
volt meggyőződve róla, valóban csak képzelte az egészet. De mostanra minden félelme elmúlt, nem riasztotta már a jövő és a betegség;
talán a jelenés, talán a pihenés okán, nem félt már semmitől. Csaknem alkonyatra járt az idő, így jónak látta mihamarabb a dolga végére
járni. Megfogta a korsóját, és a csörgedező víz alá tartotta. Arra
gondolt, ez a víz a férjét bizonyosan meggyógyítja, melybe vetett
hitét az álombeli férfi és az általa mondottak csak még inkább
megerősítették. Valahol már hallotta ezt a biztatást, és míg a víz
kristálytisztán folydogált a korsóba, eszébe is jutott, honnan ismerős
neki ez a rövid felszólítás: a múlt vasárnap beszélt erről a plébános,
amikor egy messzi földön élt ember tizenkét éves lányának feltámasztásáról prédikált a templomban. Ha nem csal az emlékezete,
Jairusnak hívták azt az embert, aki minden reményét Krisztusba
vetette, még akkor is bízva benne, amikor a leánya halálhírét vitték
neki.
Ahogy ezen morfondírozott, lenézett a vízre, és a korsót csaknem
kiejtve kezéből, felkiáltott meglepetésében: az addig kristálytiszta,
átlátszó víz most vörösen ömlött a forrásból. Vörös volt a korsóban
felfogott víz is, vörös, mint a vér. Az asszony nyitott tenyerével az
ajkához emelt egy kis vizet, megszagolta, ivott belőle, és döbbenete
nem csillapodott, mert az imént kóstolt víz íze és illata egyértelműen
a vérre emlékeztetett. Remegő lábakkal hanyatlott az addig álmot
adó kőre, mert nem tudott hová lenni félelmében. Nem olyan volt ez
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a félelem, mint amit a forráshoz való érkezésekor érzett, hanem
olyan ijedtség, amit a Jézus sírja előtti kő elhengerítését látva érezhetett Mária Magdolna: a megmagyarázhatatlan, az értelemmel fel
nem fogható történés miatti ijedelmet.
Végül csakhamar felpattant, és korsóját hátrahagyva szaladt az első
útjába eső emberig, rohant, ahogy csak a lába bírta. Ziháló lélegzettel, összefüggéstelenül hadarva kérte az embert, jöjjön, nézze meg
ő is ezt a csodát, hogy a kútból nem víz, hanem piros vér árad. Ment
is a polgár, aztán szaladt az is, hogy ugyanilyen megütközéssel vigye
hírét másoknak, micsoda varázslat történt. Rövidesen már száz meg
száz ember tolongott a kútnál, mert mindenki tanúja akart lenni a
csodának, meríteni akart a forrásból, melynek vize – nem kétséges –
most csodatévőbb, mint valaha. Az asszony az őt sürgető kérdésekre
remegő hangon számolt be ezerszer is a vele történtekről, melyek
között az általa látott álmot sem hallgatta el, így hamarosan már úgy
vette szárnyára a város a kútnál történteket, mint egy valóságos jelenésről szóló beszámolót. Igaz, voltak olyan megveszekedett bolond
hitetlenek, akik azzal magyarázták a történteket, hogy a kutat körülvevő, magasabban fekvő pincék valamelyikében egy-két hordó
összetörhetett, az ezekből kifolyó bor a forrás vizével keveredhetett,
az színezhette ideig-óráig vörösre a kút vizét. A derék polgárok az
asszony álmára hivatkozva gyorsan lehurrogták az ilyen istentelen
beszédet, mondván, hogy aki ilyen gonosz gondolatokat forgat a fejében, az inkább tartsa meg magának és a vele cimboráló ördögnek!
Rövidesen, amilyen hirtelen jött, olyan hirtelen szakadt vége a csodálatos eseménynek: a víz egyszer csak ismét áttetszővé változott. Az
emberek boldogan tértek otthonaikba, hogy megérhették ezt a napot, és bíztak abban, hogy megérhetik majd a rákövetkezőt is, hogy
elmesélhessék a kevésbé szerencsés atyafiaknak és szomszédaiknak
azt, amit valami kegyelem folytán – nyilván erényeik elismeréseképpen – a saját szemükkel láthattak. Az asszonynak nem is kellett
fogadóba mennie, mert egyik polgár buzgóbban invitálta otthonába,
mint a másik, versenyeztek a kegyért, amit az asszony elszállásolása
és vendéglátása jelenthetett. Másnap már nem is kellett kutyagolnia,
többen is ajánlkoztak, hogy hazaviszik a falujába, csak mondja el újra
az eseményeket, csak idézze fel, de minél részletesebben…
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Négyet ütött a templom harangja, mikor az asszonyt vivő kocsi a
falu egyetlen utcáján megállt a szegényes kis házikó előtt. Az asszony
megköszönte a polgár szívjóságát, és a korsóval a kezében belépett a
házba. A férje úgy feküdt a betegágyon, ahogy az asszony a kúthoz
indulás napján hagyta, sápadtan, betegen nézett felesége örömtől
csillogó, bizakodó arcába. Az asszony neki is elmesélte töviről hegyire utazása történetét, és persze a csodát, ami vele megesett. Az ember egy hétig itta ezt az éltető vizet, melynek minden kortyával egyre
erősebb lett, végül teljesen meggyógyult, épp úgy, ahogy az asszony
ott, a forrásnál
hitte.
Azóta is sokan köszönhetik a kútnak gyógyulásukat. Ki tudja,
miért, sajnos a
forrás mostanra
elapadt, a kútból
már nem a földalatti csermely felszínre törő vize,
hanem
emberi
erővel
felszínre
hozott víz folyik.
Talán azért, hogy
mindenki számára
hirdesse: csodákra
ma is szüksége
van az emberiségnek.

Hurai Adél alkotása
Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola
(további információk: 133. oldal)
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Papp András
Bár szabolcsi vagyok, Nyíregyházán születtem, de közel 80 évem
háromnegyed része Borsod megyéhez köt, és életem néhány
döntő pillanata Miskolccal van
kapcsolatban.
Ezek a következők:
Miskolc három kórházában született három gyermekem, melyek
közül – sajnos – a középső, aki
kislány, halva született. (1964
1966 és 1968) Két nagy fiamtól
született 5 unokám, ezek közül 2
Miskolcon.
1961-től a bányaiparban dolgoztam. A bányát is (Albert I. akna) és a
bányászokat is nagyon megszerettem, tiszteltem és becsültem.
Irodalmi munkásságom egy jelentős része foglalkozik a bányával és a
benne dolgozókkal. Munka közben 1966-69 között a Miskolci
Bányaipari Technikumot végeztem el, és különböző termelésirányítói beosztásokban dolgoztam 1977-ig. Ebben az időszakban
végeztem el az Egri Tanárképző Főiskola népművelő-könyvtáros
szakát is és e miatt kineveztek az Alberttelepi Hunyadi János Művelődési Ház igazgatójának.
A következő iskolám is Miskolchoz kötődik: a Megyei Tanács
Kulturális Osztály kétéves amatőr-színjátszói iskolát hirdetett, melyet
1975-76-ban sikeresen végeztem el. A tanfolyam alatt és utána is
szoros kapcsolatban álltam a Miskolci Nemzeti Szinházzal, ahonnan
a jó tanácsok mellett színházi kellékeket és jelmezeket is kölcsönöztünk. A két év alatt rendezőtanárom Jurka László, a Nemzeti Színház
rendezője volt. Közel 20 évig vezettem egy megyében is ismert
amatőr színjátszó csoportot, több, mint 300 előadást produkáltunk
Csehovtól Szigligeti Edéig főleg kis vidéki, eldugott falvakban, de
Miskolcon is sokszor szerepeltünk. (Bányászklub, művelődési házak,
középiskolák stb.)
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2005-től tagja vagyok az Irodalmi Rádiónak. 2007-ben megkaptam a
„az év legjobb szerzője” díjat. Az Irodalmi Rádió segítségével jelent
meg egy CD lemezem „Imádság örömért” címmel, a Magyar
Elektronikus Könyvtárban egy kötetnyi művem „Költő a XXI.
században” címmel és negyedik kötetem „Föld alatt - Föld felett”
címmel.
Papp András • Borsodi szegények
Nem ejt már ámulatba
büszke bükki bércek sora,
Miskolc mérges rohanása,
Tapolca úri mosolya,
Fürednek fennhéjázása,
Aggtelek aggastyán kövei,
Szilvásvárad büszkén vágtató
ménesének lovai.
Tokajból sem a hegyet szeretem,
a Szalajka-völgyben nem jártam soha,
Szerencs várából keveset láttam,
és nem tetszik Kazincbarcika.
De az emberek, a borsodi szegények,
akik egyik napról a másikra élnek,
akiknek kilátástalan a jövő,
akiket védeni már nagyon rég nincs erő,
azokat szeretem, azokat tisztelem,
azokat óvnám, ha tudnám.
De én csak egy kisember vagyok,
védeni, óvni már senkit nem tudok.
Óvnám, ha tudnám a bányászt,
akitől elzárták élete értelmét,
elzárták mindenütt a föld mélyét,
elszállt belőlük minden remény,
mert senkinek nem kell már a borsodi szén.
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Óvnám, ha tudnám a kohászt,
mondok érte egy fohászt,
nem csapolhat többé vasat,
s nem lesz arra pénze, hogy
megtömje otthon a sok üres hasat.
Óvnám, ha tudnám az embert,
akinek itt a végeken
a nyomora sokszor már végtelen.
Az embert, aki pártviharok játékszere,
akinek mások miatt
már régen nincsen becsülete.
Az embert féltem, dédelgetem,
lelkem tüzénél melengetem,
a borsodi szegényt.
Bár érte tenni csak ezt a verset tudom,
de nem csak szeretném, hanem akarom,
hogy legyen vége a szűk esztendőknek,
és legyen végre mosolya a borsodi szegénynek.
Papp András • Örökségünk
Szívszorító pillanatok. Leszerelt, elszállításra váró gépek, alkatrészek.
Itt-ott szétszórt vasdarabok. Nem messze tőlem – mint egy vipera –
sziszeg a lángvágó. Mellette kőművesek ténykednek. Betont kevernek, falat raknak. Még egy perc, és az utolsó tégla is bekerül a falba, s
belülről – szinte látom – tömény és sűrü sötétségbe borul a csend.
Már csak a víz csepegését hallani. Befalazott kripta lett a számomra
nagyon kedves bányából. Mint ahogy a halottait temeti el az ember,
úgy temettem én el a bányáimat. Ella II. aknát, Ella I. aknát,
Szuhakálló II. aknát, Ormos VII. aknát, és íme, most Albert I. aknát.
Eltemettem, de nem feledem őket. Mint ahogy az a néhány ezer sem,
aki bennük dolgozott. Senki nem az elhagyatottság önmagába roskadó, sötét pillanataira gondol, hanem a fényre, a nyüzsgésre. Arra az
időre, amikor még surrogott a gumiszalag, kattogott a kaparó, nyög72

ve, ropogva vágta a szenet a maróhenger, amikor jóízű, felszabadult
kacagás hullámzott végig a frontokon, amikor az orton nagyot durrant az elővájás, amikor csillék zörögtek a drótköteles fővonalakon.
Mindenki azokra a pillanatokra, napokra évekre gondol, amikor még
élt a bánya. Vajon hány csille szén jött ki a lejtősaknán? Ki lehet
számolni, de nem érdemes. Miért? Azért, hogy jobban fájjon a szívünk, mert már egyetlen dekagramm sem jön ki?
Meghalt egy bánya. Albert I. akna. Élt hetven évet. Ez bizony már
öregemberi kor. De még élhetett volna legalább 10-15 évet. Mert
volt még annyi szén benne.
Lehet szeretni egy bányát? Azt hiszem, lehet. És mi, kik naponta
benne jártunk, szerettük.
Albert I. akna élete már történelem. Szinte látom Hibbey Hosztyák
Albert bányamérnököt, amint kitűzi a lejtősakna helyét a domboldalon. Látom a huszas években sorban épülő kolóniákat, a Romániából áttelepített bányászokat. A tiszta, rendben tartott bányatelepet, amelyet a rajta átvezető úton, a két határon felállított ALBERTTELEP feliratú tábla vigyázott. Már ez sincs meg régen. És
Alberttelep név sincs, és Albert I. akna sincs.
Szinte látom a szénporos arcokat. Tenyeremben érzem a szívlapáttól
barázdált, kérges bányásztenyereket. Látom az alberttelepi bányászok
időtöltő helyét, a „Kecskét”, a régi „Kecskét”, ahol gondtalan sörözés közben sakkozni, rexezni lehetett, és még lengőteke is volt.
Látom a takaros, tiszta, rendbentartott kolóniákat. A telepet, ahol
mindenki ismert mindenkit, ahol mindenki tudott mindenkiről mindent, ahol megszólták a részegest, ahol bárki befogadta az elzavart
családot, ahol egy emberként fogott össze a lakosság azért, hogy ha
valaki bajba került, segítsen rajta. Ahol nem volt szemét az utcán,
ahol nem loptak el egymástól semmit – mit is lophattak volna –, ahol
a munkának és a munkásnak több becsülete volt, mint a sok pénznek. Ahol egy ünnepségre zsúfolásig megtöltötték az „Anyák kertjét”, és ahol az ünnepek előtt mindenki kivette a részét a telep
takarításából, csinosításából.
Emlékezem a nagy termelési eredményekre. A frontfejtési kísérletekre, a frontfejtési technológia kidolgozására, és a frontfejtés megindítására. Emlékezem a széncsatákra, a „Termelj ma többet, mint teg73

nap” mozgalomra. Emlékezem a széncsaták hőseire: Loy Árpádra,
Nagy Józsefre és a többiekre. Emlékezem a széncsaták közkatonáira
is, akiknek a nevét nem örökítette meg a történelem, de odaadó
munkájukkal sokat tettek azért, hogy mindig meleg legyen a kályha
akkor, amikor kinnt nagyon hideg van, és működjenek a gyárak, az
erőművek. És emlékezem azokra a hősökre, akik már nem lehetnek
közöttünk, mert egy tragikus pillanatban a fényért, a melegért a
bánya életet követelt. Sírjukon soha ne hervadjon el a virág.
A halál pillanatában az életre emlékezem. Meghalt a bánya. Nem volt
szertartás, nem volt temetés, csak az akna bejárata fölötti bányászkalapácsot fordították le. A bejáratot csendben befalazták, ezzel az
akna élete végetért. Meghalt, de mégis él! Bennünk él, akiknek közünk volt hozzá. Akik szerettük és néha gyűlöltük. Akik nap, mint
nap magunkhoz öleltük és eltaszítottuk. Akik ódákat zengtünk róla
és csepültük. Akik vele éltünk, egymás által éltünk, benne dolgoztunk, kerestük a mindennapi kenyerünket. Bennünk él tovább. Mert
megtanított az emberségre, a munka becsületére, a munkás tiszteletére, a bányász szeretetére.
Ez a mi örökségünk, amelyet Albert I.-es akna ránk hagyott.
Gazdálkodjunk jól ezzel az örökséggel!
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B. Mester Éva
Ózdon érettségiztem, de még
abban az évben Miskolcra költöztem.
Egyik bátyám és egyik nővérem
már itt élt, nem volt idegen a
város.
Itt volt az első munkahelyem, itt
kötöttem házasságot, itt született
mindkét gyermekem és mind a
négy unokám. Ötven éve fogadott be a város. A család bővülése okán huszonhat éve Arnótra
költöztünk ugyan, de ezer szállal
kötődöm ma is Miskolchoz.
Közgazdász diplomámmal – néhány év útkeresés után – az iskolában, a katedrán éreztem magamat legjobban. Négy tanár testvérem
van.
A városban legtöbben a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola
tanáraként emlékeznek rám. Ma már nyugdíjasként rendezgetem
emlékeimet, többnyire versben.
A város – az Irodalmi Rádión keresztül – teret adott új szenvedélyemnek. Megihlet Lillafüred varázsa, verset írok a változásokról, az
itt élő emberek mindennapjairól és saját élményeimről.
Miskolc életteret adott nekem. A verseket adom cserébe!
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B. Mester Éva • Miskolc
Bükk lábához
tapadt árnyak
kihűlt kohók
forró vágyak
acélváros
pengeélen
körülölel
nyáron télen
Szinvától a
Sajó-hídig
rozsdás lelke
meg-megnyílik
cipellőjét
nem rám szabta
kicsit szorít
új divatja
mégis enyém
minden álma
illik rám az
aurája
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B. Mester Éva • Mikulásvonat
Lillafüred meseváros
jég a tükre hó a vánkos
fenyves erdő virradóra
csillagokat szór a tóra
Mikuláshoz jön a vonat
osztogat majd csomagokat
hömpölyögnek a gyerekek
mindenfelé jelmezesek
tündérlányok kisállatok
mondókák és feladatok
vannak akik pityeregnek
büszke szülők fényképeznek
vízesésnél fiatal pár
József Attila mellé áll
idézetről söpör havat
alig vagyunk fagypont alatt
felnőtteknek forró csoki
tartson melegen valami
kifogyhatatlan a varázs
hógolyóban szívdobbanás
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B. Mester Éva • Medve-láz
Miskolcon most medve-láz van
többen látták több utcában,
tó környékén a horgászok.
(Szerencsére nem pecázok.)
Anyamedve apró boccsal
félelmetes, nem plüssből van.
Negyven kilométerrel fut,
simán bedönti a kaput.
Hozzám ugyan nem csengetett,
kertembe nem kéredzkedett,
jobb félni, mint megijedni,
négylábúval hemperegni.
A nyakörvet földhöz vágta,
nyomkövetőt likvidálva.
Nálunk keres menedéket
felderíti a vidéket.
Hogyha mégis szembejönne,
udvariasan köszönne,
el ne rohanj, ne támadd meg,
kérj egy szelfit, amíg nevet.
Eszedbe se jusson fegyver!
Vétlen állat, mentened kell.
Megoldja az önkormányzat,
ő majd megvéd minden házat.
Hazatalál majd a medve
vagy mehet az állatkertbe.
Miskolc város nagy kalandja
felkerült egy képeslapra.
78

Pocsai Piroska
Pocsai Piroska néven anyakönyveztek Nyékládházán.
Közelsége miatt nekem gyermekkoromban Miskolc volt a Város.
Eleve gyermekként a vonatonbuszon, a sárga villamoson való
utazás élményszámba ment, itt
vásároltunk, örök emlék maradt
számomra, amikor anyukám egyegy szerdai napon magával vitt a
vasgyári piacra. Ő árulta a megtermelt zöldségfélét, baromfit, én
pedig nézelődhettem a hasonló
kofaasszonyok portékái között.
Cseperedve tizenévesen Guttmann bácsi iskolájában ismerkedtem
meg a tánclépések varázslatos világával. Első mozifilmes emlékem is
a Szikra Filmszínházhoz köt, lenyűgözött a hangulata.
Ebben a városban végeztem el a közgazdasági szakközépiskolát és itt
szereztem meg a mérlegképes könyvelői oklevelemet is.
Csanyik! Csodálatos programokat, kirándulós időket töltöttünk ott
fiatalon és később gyermekeinkkel együtt is.
Ma egy kisvárosban élek, de nekem a mai napig Miskolc a Város.
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Pocsai Piroska • Könnyek
Tehetetlenség
Gyámoltalanul tűröd, míg bírod.
Kienged a torkod szorítása,
arcodon végigzúdul patakod,
sodor-sodor keserűség árja.
Düh
Haraggal tölt el, ki hazug, gyáva.
Hittel hiszel az őszinteségben.
Szemednek lángja, mint izzó láva,
és nem olthatja ki özönvíz sem.
Veszteség - fájdalom
Beszűkült a tudat, nincs levegőd,
közömbössé vált múltad – jelened.
Elszállt belőled már életerőd,
vele ment lelked, könnyeid nyeled.
Remény
Szemedből bánat folydogál csendben,
árapályáramlat arcodon csorog,
érzékedre külső hatás cseppen,
s reményed már a szívkapun kopog.
Szeretet
Bensődben fény és melegség között
édesen csiklandó góc. Intenzív.
Derűs brillcsepp kacagva kiszökött.
Színültig telt és túlcsordult a szív.
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Csak úgy...
Ha tombol benned öröm vagy bánat,
minden pillanat nehezen telhet.
Ne emelj a könnyek elé gátat,
szívből jönnek, tisztítják a lelket!
Pocsai Piroska • Őszi homály
Ködszőttes lódent öltött ma a táj,
fázós-didergőn pislákol az ősz.
– Árnyalt képek, talányok a térben –
míg teheti, a lankán elidőz.
Óvatos-félszeg a napnak gömbje,
párapamaccsal játszik a tónál.
Csillámtündérnek ágyat veteget
egy facéran libegő ökörnyál.
Hancúrozó, pajkos-lenge szélben
libben-lebben egy vacogó fűszál,
rekettyésből menekül a pára…
bú-bánat a lélekről tovaszáll.
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Pocsai Piroska • Alku nélkül…
Délibábom voltál egy magányos éjen.
Mint egykoron régen, szemed kacagott.
Tündöklő, kék színe egyezett az éggel,
keringőztek ott fenn hulló csillagok.
Nem is, valójában a hold ragyogott.
Vénebb lett az idő egy csipetnyi évvel,
emlékező lelkem feldúlt, zaklatott,
mégsem alkuszik meg veszteség hitével:
mesélteti bennem a pihenő csendet.
Pillát simít az éj, ideje lejár.
Párnába simulón piheg a lélegzet,
álmodik, és holnap ismét idevár.
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Orosz Margit
Németh László-díjas tanár, költő
vagyok, a Montázsmagazin újságírója.
Miskolcon születtem, de vidéken
nőttem föl. Mit jelent nekem a
város? Sok mindent.
Miskolc – a nagybetűs VÁROS:
sárga villamosok, emeletes házak,
sok-sok színes kirakat, nyüzsgés.
Mindez elvarázsolt. Ma is építkezem az itt kapott, a kultúra táplálta gyökerekből, hiszen ebben a
városban szereztem első színházi
élményeimet. Egy-egy előadás
után pedig a szüleim bevittek a
híres Capri cukrászdába, ahol finom krémest ettem. Na és az Antikvárium? A betűvetést megtanulva rendszeres látogatója lettem.
Felnőttként is gyakran Miskolcra vitt, visz az utam. Ide jártak gimnáziumba a lányaim, sőt a fiatalabb lányom ebben a városban él, itt
tanít egy neves gimnáziumban. Két könyvem bemutatója is Miskolchoz köt: A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban, illetve
a Belvárosi Galériában debütáltak köteteim. Megtisztelő számomra,
hogy gyakori vendége lehetek a Megyeháza rendezvényeinek, s tagja
vagyok az Irodalmi Rádiónak. Bár a gyermekkoromat vidéken töltöttem, de a szálak, amelyek a városhoz kapcsoltak, kapcsolnak, csak
erősödnek.
Ám az élet hullámai engem is sodortak, s ma már a Bán-völgye szépséges tája az otthonom. A helyi általános iskolában több mint négy
évtizedig vezetgettem tanítványaimat az irodalom rejtelmeibe, próbáltam velük együtt ápolni, megőrizni anyanyelvünk szépségét.
Óraadóként, magyartanárként szavakkal dolgozom, versíráskor is ezt
teszem, de kicsit másként.
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Írásaimmal már a 80-as években találkozhattak az olvasók számos
irodalmi lapban, s azóta is publikálok. Gyakorta tartok előadásokat
irodalmi témákban, önálló esteket adok.
Néhány irodalmi díjjal, elismerésekkel, több antológiával, három
verseskötettel, tanulmányokkal a hátam mögött továbblépegetek az
irodalom rejtett sűrűjébe. Készülő negyedik kötetemmel a gyermekeket szeretném elsősorban megszólítani, hiszen a mindennapi örömöket számomra a családom és a tanítványaim körében átélt lelket melengető élmények jelentik, s az amikor immár felnőtt tanítványaim
szeretettel rám köszönnek, hiszen „Tudnom kell azt is, nem élek
hiába.”
Orosz Margit • Lelkek zenéje
Szavaink véget nem érő
tengerként kapaszkodnak,
esélyt adnak a holnapnak.
Lelkünkben félőn vacogunk,
Káosz-éjben meghalunk.
Kilincset keresnek a kezek,
ősök kezét, mit az élet
elengedett.
De rejtett szavú érintésük
bennünk dalol,
Jövőt kérőn hajolnak fölénk.
Pirosra perzselt szívünk
ütemes dobbanása e
létről dobol,
Bizalom bimbóját
bontja mélyen, valahol.
Majd fölhág a jövő
legfelső lépcsőjére,
Hogy aztán létünk
belevesszen a Mindenség
kékjébe.
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Orosz Margit • Itthon vagyok
Nézem a Bükk lábának kapuját,
Mint tárja szélesre örömszívét.
Fogadja hazatérő, hű fiát,
Nekem is osztva bősége kegyét.
Itthon vagyok.
S a zöld reménnyel kirakott út
Vidáman kanyarogva fut tova,
Hegy alján, mint gyermek, nyugalmat nyújt
E drága völgy – hazám ölelő karja.
Itthon vagyok.
Elnézem fényekbe szőtt határát,
Mit őseink csiszoltak fényesre.
Könnyük gyöngyeinek gurulását
Bán-patak viszi Sajó medrébe.
Itthon vagyok.
Partjain pusztuló nemzedékek:
Fűzfák roncsai tétován állnak.
Példát adnak elmúlt ezer évek,
Míg dolgaink megoldásra várnak.
Itthon vagyok.
A gondjaink szűkült ablakából
Hunyorogva tekintünk jelenre.
De a táj helyettünk hangosan szól:
Ember! Tárd ki szíved szélesebbre!
Itthon vagyok.
Vidd magaddal Bán-patak hűs vize,
Vidd magaddal tiszta, szent hitemet,
Hogy virágát a bükki táj kibontsa,
Hogy jövőnk kertje legyen színesebb!
Itthon vagyok.
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Szűrd át vized szűrőjén szellemed,
Hogy földed béke termője legyen,
Hogy győzni tudjon gyűlölet felett,
Ember embernek testvére legyen!
Itthon vagyok.
Csak így győzhetünk ácsorgó időn.
Közös patak a völgy ölébe tart.
Hívó hangja cseng fülünkbe kérdőn:
A szabadság madara merre tart?
Itthon vagyok?!
Orosz Margit • Gyermektükör
A városban sok kirakat van,
tükrében meglátom magam;
csodálkozó szemű, pufók
gyermek, színes kavalkádban
emlékeket kerget:
Villamos csörömpöl a sínen,
Avasi kilátó szelíden
hív, órája ismerősként
kongat, rádióba, színházba
is becsalogat.
Aztán bizony itt van a Capri,
hol édességet majszolni
lehet, a villanyrendőrnél
még mesélünk egyet,
anyu, apu velem nevet!
Majd kigyúlnak sárga fények,
Szinva vizében megfürödnek,
aranyhídon árnyékok lépnek,
sötét tömegben elvegyülnek –
Hová lett a gyermek?
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Zsámba Mariann
A nevem Zsámba Mariann, Miskolcon születtem, időm nagy részét itt is töltöm, mind szabadidő
mind tanulás szempontjából.
Első önálló verseskötetem a
„Hanghatások” c. nevet kapta,
valamint a „Taníts meg szeretni” c. novellám helyet kapott a
Kiskapu Kiadó „Író leszek!” c.
antológ kötetében. Az Irodalmi
Rádiónak 2018 január óta vagyok
tagja.
Zsámba Mariann • Zavarodottság
Lassan megfagynak a virágok,
Nem győzi le egyik sem a fáradtságot.
Apránként hideg lesz, hiszen ez történik télen.
Az összes madár is elrepült már régen.
De mikor minden kiolvad, a természet újra éled
S egy hang tudja, miként és miért kéred,
Hogy még egyszer, csak utoljára lásd a fagyott világot
Mert szívedben még mindig él az elhagyatott kisváros
Itt születtél, itt nőttél fel,
Máshol a nap már fel sem kel.
Újból tavasz lesz, és a világ kiolvad.
De a szívedben ez az érzés sosem nyughat.
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Zsámba Mariann • Kultúrmocsok
Hatalmas ez a város
Van vagy harminc terrabájtos
Az utcán mindenki olyan bájos
Mindenhol személyiségeket látok
Melléknevet fokozok
Messze vagy de én messzebb vagyok
Gyere közelebb, ne menekülj el
Szorosabb kapcsolatod lesz a bűnnel
Itt biztonságban vagy velünk
Senki nem fordul ellenünk
Hó borítja a falvakat,
A szél fútta falakat
A nap süt le rá minden reggel
Lassan felolvad
Tavaszodik, nyár lesz
Kibújnak a virágok a föld alól,
Bánata nem lesz már az én szívemnek,
Az többé nem neki való
Zsámba Mariann • A rejtélyes szobor
Tudom, nem vetted észre, hogy a patak partján elterülő járda szegélye pont olyan színű, mint a szemeim. És azt is tudom, azóta sajnálod, hogy a szél elfújta a szalvétádat, hogy a nyugodt víz a fodrai közé ölelhesse őt. Te is megölelnél engem?
- Fanni – zökkentett vissza az ötéves kisöcsém a valóságba.
- Igen, Prücsök? – fordultam nagy figyelemmel felé.
Leült az egyik padra, és fontolóra vette kérdését.
- Az ott mi? – mutatott előre.
A szökőkút mögött állt valami hatalmas szobor, és én az Istenért
sem tudtam, hogy mit formáz.
- Tudod, Peti – majd ezután közelebb hajoltam, és a fülébe súgtam:
abban tündérek laknak.
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- Tündérek? Csak nem a fogtündérek? Anya azt mondta hogyha kiesik az első fogam, hoznak majd nekem ajándékot!
- Akár az is lehet. Képzeld el, hogy én egyszer megpillantottam az
egyiket. Apró volt, aligha akkora, mint a kisujjam – felemeltem a
kezem, hogy szemléltessem az arányokat. – Egy aranyágat cipelt magával.
- Hova vitte?
- Bizonyára a testvérkéinek.
- És őt is Fanninak hívják?
- Nem tudom, szívem – borzoltam meg nevetve a haját. – És tudod
miért kell nekik az aranyág?
- Miért?
- Mert azon dolgoznak éjjel-nappal. Leköszörülik, reszelik, vágják,
aprítják, szitálják, amíg olyan apró szemcsékké nem válik, mint az ő
ujjacskáik. Aztán magukra hintik, és így tudnak elrepülni hozzád,
hogy majd megkaphasd az ajándékot, ami az első kiesett fogadért jár
cserébe.
- Szerinted mit hoznak majd?
- Minek örülnél? – puhatolóztam.
- Neked hiába mondom el…
- Akkor gyere, menjünk oda, és súgd meg nekik.
- Jó – pattant fel örömében.
Odaballagtunk a szoborhoz, Petike pedig rátapasztotta a kis kezeit
amikből tölcsért formázott, odatette a száját, és alig hallhatóan megosztotta a tündérkékkel kicsi szíve legfőbb vágyát.
- Te is kérsz valamit? – fordult hozzám.
- Nem, én arról már sajnos lemaradtam. Gyere, menjünk – nyújtottam felé a kezem.
- Ne, várj még! Akkor inkább az kívánom, hogy te is kívánhass valamit!

89

Szabó Edit
Szabó Edit a leánykori nevem,
egy kis faluban nevelkedtem,
Berzéken és Bőcsön végeztem
általános iskolai tanulmányaimat.
Tizennégy éves koromtól jártam
Miskolcra, a Közgazdasági Szakközépiskolába. A Városház térig
hol gyalog, hol villamossal mentem a Tiszai pályaudvarról. Jó
eredménnyel érettségiztem és
munkát kellett találnom. Sikerült
olyan céghez kerülnöm, ahol nagyon sok újat tanultam az emberi kapcsolattartásról és az egymás közti viselkedés formáiról.
A Bükkvidéki Vendéglátó vezetősége elismerte munkámat, hamarosan vezetői megbízatást kaptam. Tolerancia, nagyfokú megértés a
munkatársakkal, új emberek megismerése vezetett a megfelelő útra.
Férjhez menetelem és két gyermekem születése után messze lett
Miskolc. Bőcsön, a lakóhelyem általános iskolájában kaptam állást,
titkárként, de voltam tanító-tanár néni, mikor mi kellett. Miskolcra
többször bejártunk a vezetőséggel, mert a Megyei Művelődési Osztályhoz tartoztunk. Jelentkeztem a főiskolára, Sárospatakra, melyet
férjem hirtelen halála miatt nem tudtam elvégezni.
Két gyermekemnek apja-anyja voltam egyszemélyben. Az iskolában
– munkahelyemen kezdtem el az írást, könyvtári-múzeumi pályázatokra, néha cikkem jelent meg a megyei napilapban.
A magyar irodalom és nyelvtan örök szerelmese vagyok, könyvtáramra nagyon büszke. Első verseim a POET-on kaptak nyilvánosságot, majd több irodalmi csoport aktív tagja lettem, találkozókon, könyvbemutatókon és alkotó táborokban veszek részt. Nemzetközi Alapítvány választott vezető költői közé.
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Saját kötetem az Irodalmi Rádió szerkesztősége adta ki, ahol állandó
szerzőtárs vagyok, több pályázatán veszek részt. Évente több Antológia jelenteti meg verseim, szonett-koszorúk értékelésére is felkértek.
Szeretnék minél több pályázaton részt venni, verseim a természet, az
emberi kapcsolatok kifejezői. Célom új kötetem kiadása, mely egyedülállóként kicsit megterhelő számomra, de optimistán állok elé,
mint eddigi életemben próbáltam mindenhez.
Szabó Edit • A város felnevelt
Gyerekként egy kis faluban éltem, odajártam az összevont általános
iskolába, felsőbe pedig a szomszéd községbe.
Miskolc azt a várost jelentette nekem, ahová néha bejártunk ruhátcipőt vásárolni a szüleimmel. Édesapám itt dolgozott, munkakörét
elég későn tudtam meg, titkolnia kellett, hogy az LKM fegyvergyárában alkalmazzák.
A tizennégy éves kor hozta közel Miskolc várost, felvettek középiskolába. Eleinte szokatlan volt a bejárás, a város megismerése, de
ahogy a „bejárók” összerázódtak, kezdtük megismerni egymást.
Utunkat a Tiszai pályaudvartól a Városház térig. Összejött egy
csapat, fiúk-lányok vegyesen, osztálytársak – egyben útitársak, ki
meddig utazott.
A Palóczy utcára több felől mehettünk, kezdéskor gyorsabb volt a
villamos, de órák után miénk volt a FŐ utca! Csapatunk végig derűsen, fagyit nyalva barangolt a megállók során.
Megnéztünk minden kirakatot, a Rendőrlámpánál a sok látnivalót, a
Szinva hídjáról néztük a lassan folyó patakot. Ha kellett, vásároltunk, ügyeket intéztünk – miénk lett a város, már nem idegenként
jártuk utcáit.
A Centrum igazi csemege volt, nem hagytuk ki soha, hisz vásárlás
nélkül csavaroghattuk be emeleteit.
Tanultunk és megtanultuk meglátni a város szépségeit, ültünk szép
parkokban, az Avasi kilátóról messzire néztünk, láttuk a sok rohanó
embert!

91

Gyerekként éltük a városi létünket, hiszen lassan eltelt a négy közgázas évünk. Jöttek az érettségi vizsgák, ahol végre „megértünk”
mindannyian. Felnőttek lettünk! A falu és a város felnőttei, akiknek
új útra fordul az életük. Vége a gyermekkornak, vár a nagybetűs élet:
munkahely keresés, új találkozások, szerelmek és a saját család.
Miskolc felnőtté válásunk iskolája, kit tud megfogni, örökre magához láncolni, munkát, megélhetést, új családot adni! Ez a nagy kérdés, melyre csak az idő fog válaszolni.
Szabó Edit • Az ifjú felnőtt
A ma Miskolcának távoli emlék, melybe hirtelen – pálykezdőként
bekerültem. A város közepébe, a Volán pályaudvar közelébe.
A Búza-tér környéke falusi házakkal volt tele, kisebb-nagyobb családi házakkal, üresen vagy lakottan. Egy ilyen portán volt első munkahelyem. Elől lakókkal, hátul az irodánk és az udvaron a hatalmas
melléképület, mely raktárunkként szerepelt. Központi raktár volt a
neve, a cég központja a tér másik oldalán működött.
Itt kerültem be egy igazi, családias közösségbe, itt találkoztam naponta a máshol dolgozó munkatársakkal, akiknek új munkaruhát
adtam ki. Több száz embert ismertem meg.
Idejött rengeteg falusi asszony és férfi, akik hozták megtermelt termékeiket a háztájiból: dióbelet, mákot és babféléket. Helyben megkapták az árúk ellenértékét. Szerettek hozzánk járni, kedvesen lehetett velük beszélgetni.
Igazán olyan feladatokat láttam el, melyek megtanítottak az emberek
munkájának elismerésére, megbecsülésére; a velük való bánásmód
pedig a kölcsönös tiszteletre.
Mivel készpénzzel fizettünk, naponta átjártunk elszámolni és új
ellátmányt felvenni. Utunk a piacon vezetett át, ahol új élmények
fogadtak, mennyi mindent hoztak a falusi nénikék a városi embernek. Örültek, ha szóba tudtunk állni velük, szívesen beszélgettek!
De a munkahely az munkahely! Mindig ketten vittük vissza a pénzt a
másnapi felvásárlásra, hiszen reggeltől jöttek az emberek termékeikkel.
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Innét láttuk el Miskolc nagyon sok üzemi konyháját – több ezer
ember ebédjének alapanyagával. Igen! – vendéglátós voltam az első
munkahelyemen. A mai Pláza helyén, talán kevesen emlékeznek, de
nekem örök emlék!
Valahogy jól végeztem a munkámat, mivel vezetői beosztásokat ajánlott fel a cég vezetése. Válasszak! Véletlenül vagy tudatosan, már
nem tudom – egy Szinva parti étterem vezető-helyettesi pozícióját
fogadtam el. Gyönyörű, hatalmas étterem három különböző teremmel, cukrászüzemmel és raktárral. Új emberek, új közösség! A közeli
gyárakba több ezer embernek főztük az ebédet, óvodáknak biztosítottuk a napi ellátást.
A különböző bálok ma is előttem vannak a pazar ellátással, vacsorákkal és mulató vendégekkel.
Szinva-parti étterem – HÁMOR volt a neve! Képviselte számomra
az akkori élet kulturált és színvonalas szórakoztatását éveken át.
Örülök, hogy részese lehettem ennek a remek közösségnek, akik sokat tettek Miskolc nevének megismertetéséhez és népszerűsítéséhez,
hiszen hírét vitték tovább!
Őszintén sajnálom, hogy bizony ma már ez is emlék, a Szinva-parti
Hámor étterem is a feledésbe merült.
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Császár József
Császár József, nyugdíjas mérnöktanár vagyok, irodalmi érdeklődéssel. Aktív éveim alatt ez
elsősorban olvasásban jelentkezett. Nyugdíjasként kezdtem
gyermekverseket, meséket írni. A
hosszú évek alatt megszerzett
tudásnak köszönhetően –melyben a miskolci évek is segítettek
– mint óraadó pedagógust a mai
napig foglalkoztatnak.
2016 óta tagja vagyok a miskolci
Irodalmi Rádiónak, ez az új szál
is tovább köt a városhoz. Az Irodalmi Rádiónál lévő blogomból többet is megtudhatnak rólam, és
olvashatják egyéb írásaimat is.
Kötődés a városhoz:
Felsőfokú tanulmányaimat Miskolcon, Budapesten és Debrecenben
végeztem. Ennek jelentős részét (1966-1971, 1976-1979) Miskolcon,
levelező tagozaton.
A konzultációkat és zárthelyiket követő maradék időnk egy részét
emlékezetessé teszi az egyetemi kollégiumok mögötti, Lillafüredre
vezető út egyik emelkedője, amely az akkori Lenin Kohászati Művek
(mindörökké Vasgyár) fölött volt. Esténként, sötétedés után mindig
voltak ott idősebbek és fiatalok. Órákon át néztük az emberek tüzes
„játékát.”
A sok más élmény mellett – melyekből mára már több vizsgaélmény
is megszépült – igen emlékezetes maradt a Luther udvari Evangélikus templom néhány orgonahangversenye.
Miskolcot és környékét megkedveltem. Azóta is rendszeresen visszajárok az évenkénti ásványbörzére, a régiségvásárra, Lillafüredre és a
Bükkszentkereszti gombafesztiválra, és egy kis bükki barangolásra.
Hosszú ideje már a családdal, az unokákkal.
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Császár József • Diósgyőr
Lábam alatt ezer csillag
sziporkázva szétpattog,
pokoli vagy égi harag
hatására kavarog.
Csillagok közt kis emberek
nagy lelki nyugalomban,
tűzkígyókat terelgetnek
figyelmesen, higgadtan.
A dombtetőn, ahol ülök,
körülvesz az éjszaka,
ciripel millió tücsök,
andalító muzsika.
Fölöttem az éji égbolt,
rajta álló csillagok,
közöttük a vén telihold
mélabúsan andalog.
Kicsit megáll, ő is látva
a földön a tűzcsodát,
bámészkodott száját tátva,
aztán folytatta útját.
Néha, néha arra járok
gyár fölött a dombtetőn,
nosztalgiából megállok,
eltűnődöm az időn.
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Császár József • Tűzköves
Koratavasz van, vagy vége a télnek?
A hó alól itt-ott hóvirágok lesnek.
Hó vagy virágszirom csak közelről látszik,
virágok levele néhol előtűnik.
A szép Tűzkövesen – Lillafüred alatt –,
hegynek fölhaladva taposom a havat.
Kristálytiszta az ég, a napfény vakító,
egy száraz taplóról csöpög az olvadt hó.
Csepp, csepp, csepp… hallgatom, csepeg tovább a hó,
a csendben e halk hang olyan megnyugtató.
Császár József • Búcsú
Most még élek, de egyszer meghalok.
A sírommal ne hivalkodjatok!
Mondják, por voltam, legyek újra por,
melyet a pajkos szél majd elsodor.
A Bükk ormán szórjátok szét hamvam,
mely útjain oly sokat bolyongtam.
Kinek hiányzom, évente egyszer
egy szál virággal ott keressen fel,
vagy ha kora, sorsa nem engedi,
de vannak rólam szép emlékei,
Karácsony este emlékezzen rám,
amikor felragyog a gyertyaláng.
Tudja, érezze, ott vagyok vele,
őrizzen szívében mindörökre.
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Szolnoki Irma
Kötödésem Miskolchoz?
Talán az édesapám miatt. Szakmája szerint géplakatosként, szerszámgépeket javított. Bár Gödöllőn született és lakott, kedvenc
városa mégis Miskolc volt. Talán
a hangja miatt, amikor vidám bányászdalokat dúdolt. Talán a
könnyel teli szeme miatt, ahogyan vigyázzállásban a bányászhimnuszt énekelte, így búcsúzva
az ismeretlen bányászoktól, akik
a tárna mélyéről már sohasem
jöttek fel. Akkor döntöttem el,
gyerekfejjel, nekem ezt a várost látnom kell! Szegény család lévén, ez
csak vágyálom maradt.
Talán a férjem miatt. Amikor a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen töltött öt évéről mesélt, amíg megszerezte a diplomát. Terplán
Zénó és Kőkata jól megfértek egymás mellett az elbeszéléseiben.
Miskolc, Berente, Tapolca, az Avas, a Szinva patak, megannyi érdekesség és kaland. A barátok, a foci, a könyvtár, a sok tanulás, a
kollégium, a menza. Történetek, mit szájtátva hallgattam. A Diploma
terv, a Gyűrűavató Szakest, a Vidám ballagás, férjem lelkes szavaiból
megismertem egy különleges világot. A legendás pecsétgyűrű, az
egyetem logójával, mely büszkén csillog az ujján, a jegygyűrűje
mellett. Azután eljött a várva várt tízéves Egyetemi Találkozó. Két
fiunk már nagyobbacska lett, így anyámra bízva őket, végre elindultam Miskolc felé. A vonatról leszállva, végig buszoztunk a városon.
Néztem a gyönyörű lankák közt elterülő házakat, a panorámát, az
Avast, és már tudtam, ez az én városom.
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Talán a férjem évfolyamtársai miatt. Akik oly kedvesen fogadtak be
közülük valónak, mintha én is együtt tanultam volna velük. Megmutatták az Óvárost, a Színházat, az öreg utcaköveken meghatódva
koppantak lépteim.
Talán a Miskolci Irodalmi Rádió miatt. Amikor vén fejjel, hatvan
évesen, írni kezdtem, és egy pályázatukon harmadik díjas lett egy
történetem, így az alkotótábor népes csapatának tagja lettem. Ők is
befogadtak és szeretnek.
De minek ez a sok talán? Szeretem és kész! Alig várom, hogy újra
lássam az ölelkező dombok közt csábítóan nyújtózkodó Miskolcot.
Szolnoki Irma • Vivát Miskolc! Vivát Egyetem!
„Amit magamnak leszűrtem igazságként: nem születik miskolcivá az ember,
még akkor sem, ha Miskolcon születik, de miskolcivá lesz vagy miskolcivá lehet,
hogyha vannak olyan emberek, akik felvállalják ezeknek az ismereteknek a
közvetítését.”
Szabó Lőrinc
Halkan duruzsolnak a kerekek, kíváncsian nézem a napraforgótáblákat az autó ablakából, de szemem el-el siklik felettük, türelmetlen tekintetem a távolt fürkészi.
- Már látom! Mindjárt ott vagyunk! – kiáltom önfeledten.
- Igen – bólint rá csendesen a férjem, de látom, hogy a keze a
kormányt szorosabban fogja.
Hirtelen bukkan fel az ismerős hegyoldal. Nézem, és nem tudok
betelni a látvánnyal. Lágyan ölelkező lankák között, a kimagasló
lakótelepek házai, mint egy erődítmény láncolata, méltóságteljesen
üdvözöl. Reszket a gyomrom, néma a szám, megilletődve iszom a
viszontlátás mámorát. Hatodszor vagyok itt! Miskolc – Egyetemváros, az Egyetemi Szenátus nyilvános ünneplése. Gyémánt és arany
okleveles hallgatók köszöntése, és egyben a Gépészmérnöki Karon
végzett mérnökök találkozója. Férjem negyvenöt éve itt szerzett
diplomát, s e szép találkozóra ismét elkísérem őt.
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Másképpen kezdődik, mint az eddigi évek során. Ma estére hozták
előre az évfolyami vacsorát, és majd holnap lesz, a hivatalos ceremónia. Jó ötlet, így sokkal több idő marad a beszélgetésre!
Hangulatosan feldíszített terem, gondosan megterített asztalok. Sorban érkeznek a vén diákok. Vének? Dehogy! Arcukon a fiatalság
derűje, boldog üdvözlések után, az abroszokra kitett tanköri táblácskákat kutatva, izgatottan, a helyüket keresik.
- Az 502-esből hányan jöttek?… Az 509-esből csak ennyien? Hol
van ő, és hol van ő?… Mit tudtok, mi van velük – hallom innenonnan a kíváncsi kérdéseket, majd helyet foglal mindenki. Bensőséges, rövid köszöntő után kezdetét veszi a vacsora. Vacsora? Zsongó, zajos, örömteli kavalkád! Kérdések, válaszok, mosolyok, bánatok.
Sorsok, évek, örömök, szenvedések. Egy a közös bennük, mind
vigaszra talál, kap egy jó szót, egy kedves, együtt érző mosolyt, vagy
egy elismerő csettintést: ügyes vagy, csak így tovább! Minket, házastársakat sem hagynak ki a beszélgetésből. Kíváncsian faggatnak, nevetve évődnek velünk, kényeztetnek, a kedvünket keresik.
Nem tudok betelni velük! Mosolygó, vidám társaság, érző szívű, önfeledten ünneplő, sokszálú család.
A gyorsan pergő idő zsarnok, félbeszakít minden életutat regélő
sóhajtást. Menni kell! Másnap vár a legszebb varázs, nem szabad
lekésni az ünnepi ceremóniát!
Reggel az aula előtere dongó kaptárhoz hasonlít, fehér inges, lelkes
tömeg tölti be. Ölelések, kézfogások, a viszontlátás öröme. Az
egykori hallgatók, átveszik az ünnepi alkalomra készült emlékkorsókat, és lassan elfoglalják helyeiket. A karzatra megyek, innen jól
látom a történéseket és rálátok az izgatottan várakozó ünnepeltekre.
Megilletődötten ülnek. Nyakkendőjüket igazgatják a férfiak, ruhájuk
redőit rendezgetik az asszonyok.
Felharsan a zene, jönnek a zászlóvivők, méltóságteljesen lépdel mögöttük a dékáni kar. Mindenki állva tiszteleg a bevonulók előtt. A
Himnusz éneklése közben bevillan agyamba a fiaim diplomaosztója,
akkor hatott így rám ez a pátoszos dallam! Sírás feszít, s hagyom,
hogy eleredjenek a könnyeim. Szívem a múltban jár, eszem a jövőt
reméli. Már csak öt év, s az én férjem is ott ül majd az arany
diplomások között!
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Megnyitó beszéd, majd egyperces, néma főhajtással emlékezünk az
elhunyt tanárokra, hallgatókra. Hirtelen zizegni kezd az aula, a
széksorok közt, az ünnepeltek, mint szélben táncoló búzatábla, úgy
hajladoznak. Vágyakozó tekintettel nézik a katedrán sorakozó, díszes
diplomákat!
Végre feláll a rektor helyettes. Szép szavakkal köszönti az egybegyűlteket és kezdetét veszi a teljesített elvárások, az éveken át hitelesen
elvégzett munka, az eredmények méltó ünnepe.
Először a gyémántdiplomásokat szólítják egyenként az emelvényhez.
Tapssal üdvözöljük őket, s tapssal kísérjük, míg a helyükre visszatérnek. Milyen szép kort megéltek, hatvan éve végeztek! Hajlott háttal,
nehézkesen lépdelnek az emelvény felé, de szálfaegyenes derékkal
veszik át a szép kötésű diplomát, és a tisztelet jelképeként kapott, egy
szál hófehér rózsát.
„Vivát Egyetem! Vivát Gépészek!” kiáltják felénk, míg csillogó
tekintetük körbe járja az aulát. Csodálatos érzés nézni őket, és az a
lágyan duruzsoló dallam is, mely a ceremóniát kíséri, még az érett
férfiszemekből is kicsalja a könnyet.
Váratlanul megáll a sor, halljuk a nevet, de nem lép a pulpitushoz
senki sem. Istenem, milyen felemelő, emberi pillanat! Az ünnepelt
nem tud kijönni a diplomáért, s a taláros elöljárók lejönnek a széksorok közé, kezet fogva gratulálnak, így adják át a jól megérdemelt
dokumentumot. Vastapssal köszöntjük a nemes gesztust, s ez megismétlődik többször is. Nem számít a ceremóniára előre kiszabott idő,
csak a tisztelet, a megbecsülés, az ember számít, csak az az egy a
fontos, aki éppen sorra kerül.
Már piros a tenyerem, pedig az ötven éve végzettek csak most következnek. Százhatvan valahányból százharmincegyen, hosszú évek óta
először veszik át ilyen sokan az aranydiplomát, halljuk a rektor
helyettes büszke hangját. Újra zümmög a meghitt zene. Taps, oklevél
átadás, taps, és a szál virág, így sorolnak egyenként, a megilletődött,
egykori hallgatók, és főhajtással köszönve indulnak vissza a helyükre.
Milyen szép esemény! Maximális tisztelete az embernek, maximális
tisztelete a tudásnak és a tanulásnak, milyen nagyszerű, felemelő érzés ez! Ha jól belegondolok, én, aki csak vendég vagyok itt, tapsolok,
ujjongok, külön-külön minden embernek, olyanoknak, akiket nem is
100

ismerek! Ha én ilyen meghatott vagyok, akkor, mit érezhetnek az
ünnepelt diplomások?
- Nézd, ő következik! – bök oldalba a férjem. Ha nem szólna, akkor
is tudnám, hisz dübörög az aula az ismerős név hallatán. Felharsanó
tapsviharral, állva köszöntik az idős professzort, amikor elindul a
rektorhelyettes felé. Ő, aki annyi diákot tanított, és segített a hőn
áhított papíros megszerzéshez, most ő veszi át a jól megérdemelt
aranydiplomát! Fürgén veszi kézbe, s menne már, de a vastaps nem
engedi, hogy szerényen siethessen a helyére. Tombol az aula, hatalmas ovációval köszönti tanárát száz és száz vén diák. Majd elcsitul a
tömeg, s halkan folytatódik a ceremónia. Az Informatikai tagozat
jubiláló diplomásai is sorra átveszik az értékes bizonyítványt. Végül
az egyetemi tanárok kitüntetése következik. A kitüntetett egykori
hallgatók már megkönnyebbülve, büszkén üldögélnek. A karzatról
csak ősz fejeket látok, a diplomákat, és a kezekben a szál virágot,
boldog kertészeit a tudásnak. Türelemmel, érdeklődve figyelik a
dékáni beszámolót, az Egyetem történéseit, jövőbeni terveit, majd
főhajtással tisztelegnek az egykori tanárok szobrának megkoszorúzásakor.
Elrepült az idő, máris a zárszó és a Szózat következik. Könnyezve
kíséri a sok szempár a kivonuló taláros testületet és a zászlóvivőket.
Gondolatuk messzire réved: „Öt év múlva, vajon itt leszek-e?”
Nincs idő töprengeni, vár a tanköri találkozó az előadó teremben!
Kivel, mi történt az elmúlt öt év alatt, mit tudnak a hiányzókról,
kinek az elérhetősége változott. A hajdani névsor szerint mindenkit
fegyelmezetten sorba vesznek, majd felszabadultan anekdotáznak az
emlékeken. Egymás szavába vágva, nevetve mesélik a sztorikat, ki
erre emlékszik, ki amarra. Aztán lassan elhalkulnak, szívük sajdul,
érzik, egyre nehezebb kitolni, hátráltatni az elválás perceit. Harsány
kézfogások, ígéretek, mögé bújva rejtik el a szomorúságot, hogy vége
a találkozónak és lassan indulunk a kijárat felé.
Még egy pillantás a híres előadó teremre. Itt rajzolt csodás műszaki
ábrákat a táblára, Terplán Zénó jobb és bal kézével egyszerre, itt
magyarázta a gépészet alapismereteit. Briliáns tudása lenyűgözte a
hallgatókat, szakmai alázata példát mutatott, és hivatássá emelte
mindenki számára a mérnöki precizitást.
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Pár lépéssel arrébb ott a lépcső vörös márványát hány láb koptatta
már! Hányszor csúsztak le a korlátján a menza felé sietve, nehogy
lekéssenek az ebédről! És ott a park, a zöldellő bokrok, a padok, a
focipálya, a tornaórák. A műhelyek, a könyvtár, a rengeteg tanulás, a
vizsgák, a diplomatervek. Mennyi emlék! Szájtátva hallgatom, tán egy
picit irigykedve is? Nem, inkább büszke vagyok, hogy itt sétálhatok
velük, részesévé váltam életük szép korszakának.
- Hová megyünk? – kérdezném, de már el is harapom a szót. Hát
persze, majdnem elfeledtem!
A társaság kicsit jobb kedvre derülve, rendezett sorokban, ösztönösen egyfelé halad, az A/1-es épület elé. Az elmaradhatatlan rituálé
következik. Kőkata megsimogatását mindenki kötelezőnek érzi, a
fekvő lány szobrot, sorban megérintik. A szobor mosolyog. 1961 óta
fekszik itt, kő könyvei mellett, a tanulás jelképeként. Milyen hosszú
ideje tűri, hogy az egyetemi hallgatók tréfálkoznak vele, hol Kőkatának, hol Kőböskének becézik. Verseket zengenek róla, kifestik.
öltöztetik. Távolt fürkésző, magabiztos tekintete elárulja, tudja jól,
hogy a szigorlatok és utóvizsgák nélküle nem sikerülnének. Erőt ad
és hitet, hogy ha megsimogatod, minden rendben lesz. Én is megsimogatom. Köszönöm, hogy vigyázott a férjemre és örök riválisom
marad, mert Kőkata volt, van és lesz, kitörölhetetlenül belopva magát a hallgatók szívébe.
Egy búcsú fotó, csoportkép Kőkatával. Egy ölelés, egy vállveregetés,
ígéretek, fogadkozások, majd mindenki elindul hazafelé. Elcsendesedik az egyetem, csak a szökőkút mesél csobogva a vizénél hűsölő
madaraknak.
Némán ülünk a kocsiban. Lopva férjemet lesem. Arcizma sem rándul, figyelmesen vezet, de érzem az elválás szomorúságát a szívében.
Visszanézek. A lemenő nap búcsúfénye fel-felcsillan az egyre távolabbról hunyorgó ablakokon. Vigasztalom magam, öt év múlva újra
itt leszünk, és akkor már a férjemnek is tapsolhatok.
A visszapillantó tükrön át még búcsút intek Miskolcnak. Könnyező
szemmel, hálásan motyogom:
„Vivát Miskolc! Vivát Egyetem! Vivát legendás 507-sek, közülük is,
te édes férjem, mert ezt a gyönyörű élményt neked köszönhetem!”

102

Kégl Ildikó
Kégl Ildikó vagyok, az Irodalmi
Rádió szerzője. Kazincbarcikán
születtem 1976 szeptemberében.
Ezek az adatok ugyanakkor
semmi lényegeset nem árulnak el
rólam. Az élet paradoxonjai közé
tartozik, hogy azok az információk, amelyeket személyes
adatokként szoktunk meghatározni, olykor kevesebbet fednek
fel rólunk, mint adott esetben
egy idézet, amihez pedig semmi
közünk nincsen.
Az én személyes adatommá vált Márai idézet így hangzik. „Az élet
tartalmát a nagy feszültség, az alkotás pillanatai jelentik, nem pedig a
létezés kalendáriumi időszaka.” Az önmeghatározásom így máris
pontosabb. Az írás a hivatásom, újságíróként, íróként keresem
kenyeremet. Írjak bár publicisztikát, bár prózát, munkám fókuszában
az ember áll. Emberi sorsok, személyiségek, kapcsolatok. Egyetemi
tanulmányaim során legnagyobb óraszámban kreatív írást, esztétikát,
irodalmat, nőtörténetet, személyiséglélektant tanultam – Budapesten
és Miskolcon – olyan kiváló előadóktól, akik tudása, egyénisége nyomot hagyott bennem. Életem legnagyobb részét Budapesten töltöttem, ám 2003-ban úgy alakult, hogy Miskolcra kellett utaznom.
Eredetileg egy fél napra jöttem volna, ám 15 év lett belőle, ez idáig.
Férjem Dr. Károlyi Zoltán, ortopéd-sebész, kislányunk Károlyi
Zsófia Dorottya 8 esztendős, a miskolci Jókai Mór Két Tanítási
Nyelvű Református Általános Iskola 3. osztályos tanulója.
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Kégl Ildikó • Aspektuscsokor
A férfi nem volt virágkötő, csak tudós. Ragyogó elme volt, virágzó
teóriákat alkotott az emberi viselkedésről, amelyeket bizony nehéz
volt megcáfolni. Gyakorta nézegette önállóan az embert – mint
individuumot – és nézegette összefüggéseiben, mint emberiséget.
Önállóan, mint amikor egy szál rózsát szemlél az ember és összefüggéseiben, mint amikor az egy-egy szál rózsát, mint csokrot szemléli. Nagy adomány volt az övé, képes volt holisztikusan szemlélni a
világot és a virágot egyaránt. A férfi tehát tulajdonképpen mégis
virágkötő volt a maga módján.
Egy ízben rájött arra, hogy bár virágkötést sohasem tanult, tulajdonképpen egész életében mást sem csinált, csak csokrokat kötött.
Csokrokat kötött aspektusokból. Most elhatározta, hogy köt egy
amolyan rendes csokrot, amiben igazi virágok vannak. Be is ment a
közeli virágboltba, és vásárolt 30 szál rózsát. Minekután a csokorkötés elméleti alapjaival tökéletesen tisztában volt, analítikus ember
lévén elsőként – tiszteletet érdemlő precizitással – megfigyelte a
csokorhoz szükséges alapanyagokat, majd hozzáfogott az effektív
munkához.
Látszólag a rózsaszálak is egyformák voltak, épp, mint az emberek.
Elméletileg könnyű dolga volt a tudósnak, voltaképpen csak behelyettesítéseket kellett végeznie. „Egy-egy emberi látásmód egy-egy
szál virág lesz majd a csokorban. Egy rózsa, egy aspektus, egy másik
rózsa, egy másik aspektus” – tervezgette a csokorkötés mikéntjét. A
tudós kéz kissé bátortalanul nyúlt a virághalmaz felé. „Csak bátran –
biztatta magát –, gondolj az emberek aspektusairól alkotott
teóriádra.” Abban a pillanatban, amint az emberekre és az ő
aspektusaikra gondolt, az igazi virágcsokorkötés ment, mint a
karikacsapás.
Fogta az első szál virágot. Ez egy férfi volt, aki 47 éves korára
kiolvasott 52 könyvet. Erre felettébb büszke volt. Úgy érezte, igen
nagy tudás van a fejében, mert amennyi mindent ő a világból
megismert ebből a rengeteg könyvből, az bizony elismerésre méltó
tudásanyag, az aztán teljesítmény. Ettől kezdve nemigen állt szóba
olyanokkal, akikről azt feltételezte, hogy 52 könyvnél kevesebbet
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olvastak. Ő és a tudása emelt fővel jártak-keltek utcákon, tereken
azzal a szent meggyőződéssel, hogy vannak a hülyék, a műveletlen
barbárok és van ő, akinek a fejében ott a tudás. Alapvetően szerette
embertársait, ezért kiművelésüket missziónak tekintette, szívesen és
megszállottan látta el őket 52 könyvből összeolvasott tanácsaival.
Ilyenkor aztán még büszkébb volt magára, hiszen érezte, bölcs
tanácsai nélkül ezek az emberek elárvulnának, a világban sem lenne
fejlődés. „Minden tudás a fejemben van! És ezzel a hatalmas tudással
tudatlan, kiműveletlen embertársaimat szolgálom” – állapította meg
határozottan az 52 könyvet kiolvasott férfi. Ezzel az aspektussal
éldegélt ő a világban.
A tudós virágkötő egy másik virágszálat is a kezébe vett, ez egy
másik férfi volt egy másik aspektussal. Ez a férfi is épp 47 éves volt
és ugyancsak szerette a könyveket, bár sosem számolta, mennyit olvasott. Még csak megközelítőleg sem tudta volna megmondani,
mekkora könyvállomány gyűlt össze a fejében, ám egyszer a fia –
csak úgy kíváncsiságból – nekiállt, hogy összeszámolja azt az állományt. Kétszer futott neki a számolásnak, a tizennégy könyvespolcon egyik alkalommal 4999, másik alkalommal 4997 tételt számolt. Harmadszor nem állt neki, pontos számokat nem akart tudni,
de azért úgy hozzávetőlegesen mégiscsak jó volt ismerni a családi
könyvtár méretét. A fiú ment is nyomban az apjához, hogy megkérdezze:
- Hát, aztán mindet kiolvastad apám, ami itt a polcokon sorakozik?
- Dehogy olvastam ki mindet, fiam. Jó, ha a felét – válaszolta szabadkozva a férfi, aki abban a szent meggyőződésben élt, hogy mert alig
2500 könyvet olvasott, ő a tudásból még csak vékonyka szeletet
birtokol.
Ez a férfi igen szerény volt, alázattal viseltetett minden és mindenki
iránt. Köszönt előre a takarítónak, a kukásnak, és szívesen elbeszélgetett bárkivel, de tanácsokat nemigen osztogatott. Ahhoz nem érezte elégnek az ismereteit, megalapozottnak a tudását.
„Milyen kicsiny az ember ismerete a világról! Mily csekély az a tudás,
aminek birtokában vagyok!” – konstatálta bizonytalanul a 2500
könyvet kiolvasott férfi. Ezzel az aspektussal éldegélt ő a világban!
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Nyúlt a tudós virágkötő a harmadik szál virágért. A harmadik szál
virág helyére egy férfit képzelt, aki éppen egy ékszerboltban nézelődött, ajándékot keresett a feleségének. 17. házassági évfordulójukat
ünnepelték aznap. A férfi hosszasan válogatott nyakláncok és gyűrűk
között, olyan ajándékkal szeretett volna kedveskedni a feleségnek,
amivel tökéletesen kifejezheti a szeretetét. A szeme az ékszerek, az
agya az emlékek között szelektált. 17 közös év, 2 közös gyerek, 1
félrelépés. Ez utóbbi tétel ugyan kihagyható lett volna a felsorolásból
– akkor a férfi lelke is nyugodtabb lett volna –, ám ez a férfi mindig
igyekezett objektíven szemlélni a világot, kapcsolatait, önmagát, így a
félrelépés sem maradhatott ki az összegzésből. Nem maradhatott ki,
mert egyrészt megtörtént, másrészt olyan erős lelkifurdalás gyötörte
a férfit emiatt, hogy ha akarná sem tudná kihagyni az évfordulós
számvetésből.
17 közös év, 2 közös gyerek, 1 félrelépés. Így tartotta a férfi korrektnek a listát.
Szerette a feleségét, nem értette, hogyan történhetett meg a botlás,
de megtörtént, s emiatt bűntudata volt.
„Egy szarházi vagyok!” Ezzel az aspektussal éldegélt ő a világban.
A tudós virágkötő belekötötte csokrába a bűntudattal küszködő egyszer hűtlen férfi nézőpontját is, így már három virágból, azaz három
aspektusból állt a csokor.
Belekötötte annak a másik férfinek a látásmódját is, amelyik látszólag
éppen olyan volt, mint az előző férfi. Még az élethelyzetük is megegyezett. Ez a másik férfi is éppen egy ékszerboltban nézelődött,
ajándékot keresett a feleségének. 17. házassági évfordulójukat ünnepelték aznap. A férfi hosszasan válogatott nyakláncok és gyűrűk között, olyan ajándékkal szeretett volna kedveskedni a feleségnek, amivel tökéletesen kifejezheti a szeretetét. A szeme az ékszerek, az agya
az emlékek között szelektált. 17 közös év, 2 közös gyerek és néhány
félrelépés. Ez utóbbi tételt kihagyhatta volna a felsorolásból, de
ugyan miért hagyta volna? Nem volt rá különösebben büszke, na, de
azért nem is szégyellte, hogy csak szeretőkkel tudott létezni. Hogy
pontosan hány hódítása testesedett ki az ágyban, arról nem volt
pontos ismerete. Azt tudta csak, hogy félévente eltűnik két-három
napra, afféle hivatali kiküldetésre, csapatépítő tréningre, és az efféle
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félévente esedékes reggeleken sohasem egyedül ébred. Volt, hogy
ezekkel az ébredésekkel végződött, volt, hogy ezekkel kezdődött
valami. Aznap mégiscsak évforduló volt, s mert az évfordulók tökéletes alkalmak a merengésre, számvetésre, végignézett hát ez a férfi
önmagán. A végignézésnek számszerű eredményei is voltak: az
eddigi 17 év házasságban eltöltött éve alatt legalább három tucat egyéjszakás kalandja, egy 365 napig tartó kalandja és egy négy évig tartó
valamije volt. Ezt a valamit nem nagyon akarta definiálni a férfi,
annyi bizonyos, hogy ez nem épp kaland volt.
Ezektől a kalandoktól és ettől a valamitől a férfi lelke egyáltalán nem
volt nyugtalan. Szerette ő a feleségét a maga módján, pusztán azért
mert 17 év alatt mást is szeretett a felesége mellett még nem tartotta
magát rossz embernek. Sőt! „Én aztán értékes ajándékokat veszek az
asszonynak, évente háromszor elviszem nyaralni, még a házassági
évfordulónk napjára is emlékszem” – mondogatta mély meggyőződéssel. „Rendes ember vagyok!” – konstatálta büszkén. Ezzel az aspektussal éldegélt ő a világban.
A tudós virágkötő ezután az ötödik szál virágot vette a kezébe,
amiről azt képzelte, hogy ez egy hölgy, aki akaratán kívül átvert
valakit. Ez a hölgy észrevette ugyan, hogy átvert valakit, de csak késő
este. Éppen vacsorát készített, amikor meglátta, hogy a kenyértartóban öt darab friss császárzsemle van. Ettől aztán kellőképpen meg
is ijedt, mert négynek kellett volna ott lennie. Rosszat sejtett. Kétségbeesve a pénztárcájához nyúlt, hogy előhalássza a közértben kapott
blokkot. Sejtése bebizonyosodott; a pénztáros csak négy darabot
ütött be a gépbe, ő pedig ennyit fizetett ki. Most már határozottan
előtte volt a jelenet. A pénztáros megkérdezte a nőt; „hány darab a
zsemle?”, de nem számolta meg.
„Bízott bennem, én meg becsaptam. Véletlenül ötöt vettem el, de
csak négyet fizettem ki. Tulajdonképpen elloptam egy császárzsemlét. Voltaképpen tolvaj vagyok!” Rendkívül nyomasztotta a dolog, a
lelkifurdalástól nem sokat aludt. Másnap reggel az első dolga volt,
hogy visszament a kis közértbe és rendezte adósságát a pénztáros
felé. Ezen az élményen azonban még hosszasan rágódott, a rossz
érzés jó darabig elkísérte.
„Átvertem valakit!” Ezzel az aspektussal éldegélt ő a világban.
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A hatodik szál virág a csokorban egy híres üzletasszony és annak
nézőpontja volt. Ez az üzletasszony saját fejlesztésű fogyókúrás termékeket árusított, amiből rövid idő alatt hatalmas jövedelemre tett
szert. Az élelmiszer-biztonsági szakemberek rendszeresen pénzbírságot szabtak ki az üzletasszonyra, mert élelmiszer-ipari termékeinek
összetevőit meglehetősen aggályosnak, egészségre ártalmasnak találták, ám az üzletasszony mindig egy lépéssel a hivatalnokok előtt járt,
úgy ügyeskedett, hogy az egészségügyi határértékek végül papíron
mindig rendben voltak.
- Maga mérgezi az embereket! – kelt ki magából egyik alkalommal a
revizor.
- Én csak segítek az embereken, hogy az ideálisnak vélt testsúlyukat
elérhessék – válaszolt értetlenül a nő.
- Maga megöli ezeket az embereket, a termékei toxikusak!
- Ugyan már! Hagyjuk a nagy szavakat! Éppenséggel megeshet, hogy
pár évvel rövidebb lesz az életük, de legalább csinosak lesznek.
És az üzletasszony szentül meg volt győződve róla, a hivatalnokok a
pokolra jutnak majd, amiért minden lehetséges módon gátolják, hogy
termékeivel segíthessen a súlyproblémával küszködőknek. „Micsoda
kártékony emberek vannak” – mesélte mindenfelé, amerre csak járt.
„Hogy szolgálják ezek a fejlődést, a világ előrehaladását? Jót tenni
másokkal, ez a legfontosabb emberi küldetés” – mondta az üzletasszony és büszkén kihúzta magát. Ezzel az aspektussal éldegélt ő a
világban.
A tudós-virágkötő ezen a ponton megállt, ránézett a rózsákból álló
aspektuscsokorra, és rájött, hogy a bokréta voltaképpen elkészült.
Köthetne ugyan még bele további szálakat, de semmi szükség rá.
Amikor a különféle nézőpontokból összeállt a rózsacsokor, a tudós
bevitte azt a szomszédos virágüzletbe, és így szólt. „Nézzék hölgyeim, ez itt egy egészen egyedi csokor, magam kötöttem” – mutatta
büszkén a tudós virágkötő. „Olybá tűnik, mintha rózsacsokor lenne,
ám voltaképpen ez egy aspektuscsokor. Az aspektuscsokor lehet
egészen kevés viragszálból álló csokor is. Értékét nem a csokorban
lévő virágok darabszáma adja” – tette hozzá.
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„A maguké hölgyeim. Eladhatják, árazzák be, ahogyan csak akarják.
Vagy meg is tarthatják, egyfajta referenciaként.”
Ezt az úri huncutságot azonban a virágbolt eladói nem értették, és a
virágkötők egyesülete sem nézte jó szemmel a tudós ilyesfajta
értelmetlennek és haszontalannak tartott csokorkötési próbálkozásait. A tudós-virágkötőt így aztán virágkötőként sosem ismerte el a
szakma, ám „Aspektuscsokor” című publikációjáért 2,5 impact
factort kapott a Behavioristák című, nagy presztízsű, nemzetközi
tudományos folyóiratnál.

A kötet három szerzője, három generáció egy családból:
Kégl Ildikó, Kovács Ilona és Károlyi Zsófia Dorottya
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Károlyi Zsófia Dorottya
Károlyi Zsófia Dorottya vagyok,
2010-ben születtem Miskolcon.
Nagycsoportos koromtól írok
versikéket, történeteket az állataimról, a természetről, a barátaimról és mindazokról az élményekről, amelyekben részem van.
Az óvodától már saját kis versszerűséggel búcsúztam el, aminek
nagyon örültek az óvó nénik, el is
tették emlékbe a papírt, amire
írtam.
Az állatokért egyszerűen rajongok, van két nyuszim, négy cicám, két térképteknősöm, egy hörcsögöm, arról már nem is
beszélve, hogy egy hatalmas akváriumom is, tele hallal. Tavaly
karácsonyra pedig az volt a kívánságom, hogy kaphassak ajándékba
egy élő bárányt. Ez az álmom teljesült. Miskolcon a belvárosban él a
családunk, de szerencsére egy kis faluban van egy hétvégi házunk is,
ahová folyamatosan kijárunk, így a bárány elhelyezését is meg tudtuk
oldani. Így aztán őt, Bari Marit hétköznap a szomszéd gondozza,
mert ők állattartók, nekik van egy egész nyájuk, viszont az összes
többi állatot én nevelem, etetem és ápolom. Nagyon boldog vagyok,
hogy ennyi házi kedvenc vesz körül. A macskáim neve Pamacs,
Pajkos, Kormos és Cirmos, a nyulaké Ugri és Torzsa, a hörcsögé
Cukorka, a teknősöké Nosztradamusz és Homérosz. A halaknak
nincs külön nevük. Róluk, a természetükről, a viselkedésükról több
történetet, versikét is írtam már. Örülök annak, hogy pár versemért
kaptam már díjat és oklevelet, és ami nagy dolog volt az életemben,
hogy az idei Írópalánta országos irodalmi diákversenyen 2. helyezést
értem el. Az a tervem, hogy állatorvos leszek és költő.
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Károlyi Zsófia Dorottya • Miskolci élet gyerekszemmel
Bábszínház és bobpálya,
a Bükk ezer varázsa,
ez vár rám itt Miskolcon,
időmet itt múlatom.
Jancsi és Juliska
vár a Csodamalomba.
Libegőzök, bobozok,
Bükk-fennsíkra túrázok.
Vadasparkba kimegyek,
tatut, emut etetek.
Szőröstatu gyereket
máshol látni nem lehet.
Lillafüred, Tapolca
a Belváros száz arca,
úgy szeretem Miskolcot,
élni tán itt a legjobb.
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Károlyi Zsófia Dorottya • Iskolásnak lenni
Az iskola már nem
babapiskóta,
nem olyan, mint az ovi,
hogy mindig csak a móka.
Számolunk és írunk,
néhanap felelünk,
a szorzótáblában
nem tévedhetünk.
Angolul tanulunk,
szakkörökre megyünk,
ilyen-olyan verseny,
mindig csak sietünk.
Jó azért a suli,
én nagyon szeretem,
de a nyári szünettel
nem ér fel semmi sem.
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Károlyi Zsófia Dorottya • Álmodozás
Kert közepén hintázok én,
bodza illat árad felém.
Jobbra, balra suhanok,
közben csak álmodozok.
Nézem a kis nyulamat,
nap sugara simogat.
Macskáimat figyelem,
kergetőznek szeliden.
Kert közepén hintázok,
túrógombócra vágyok.
Kakaóra, gombócra,
hipp-hopp, máris tálalva.
Suhanok a hintában,
teljesül minden vágyam.
Szeretek itt hintázni,
álmodozni, mókázni.

113

Kovács Ilona
Kovács Ilona (Dr. Károlyi Lászlóné) vagyok, nyugdíjas tanár.
Nyíregyházán születtem 1925.
augusztus 2-án. Iskoláimat a helyi
Református Leánykálvíneumban
végeztem, ott szereztem kántortanítói diplomát 1944-ben. Még
abban az évben férjhez mentem
Dr. Károlyi László sebészhez, így
a nyíregyházi éveket követően
előbb Budapesten, majd Kazincbarcikára telepedtünk le, miután
a helyi kórház sebészetének vezetésével bízták meg férjemet.
Nyugdíjazásomig a Pollack Mihály úti Általános Iskolában tanítottam, majd azt követően a Kodály Zoltán Művészeti Iskolában
vezettem színjátszókört, oktattam drámapedagógiát. Az előadott
gyermekdarabokat magam írtam, rendeztem. Mindeközben számos
versem is született, amelyeket – pályám aktív szakaszának lezárását
követően – nyomda alá rendeztem, s 2013-ban megjelent első önálló
kötetem Egy lélek rezdülései címmel. Szép emlékeket őrzök a verseskötet bemutatójáról, amit az Irodalmi Rádió szervezett Zsoldos Árpád közreműködésével a miskolci Nyilas Misi Házban. Rá egy évre
Kései hangulatok címmel újabb versgyűjteményem látott napvilágot.
Madár János, a Rím Kiadó vezetője így ír verseimről: a verseskötet
jelentősége abban is realizálódik, hogy a népi kötődéseken túl a szerző önnön életrajzi vonatkozásait is összegzi. Ebben a lírai számvetésben pedig természetesen benne van az a történelmi és társadalmi
háttér is, amelyben Kovács Ilona tanárként dolgozott. Ezekből mutatok be most három alkotást a Tisztelt Olvasónak.
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Kovács Ilona • Magamról
Kis létem: hangya futása,
küzdelmem: hópehely múlása,
időm: csak pillanat a létben,
kis semmiség a mindenségben,
de drága nekem.
Kovács Ilona • Köztetek élek
Embernek, virágnak, illata, színe
halkan megérint, köztetek élek;
megunt szürkék és patyolatfehérek,
bánatos barnák, feszülő kékek,
köztetek élek.
Ó, hogy vágyom a sárga ragyogására,
rikoltó piros boldogságára!
Színek, emberek kavargó világa,
köztetek élek.
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Kovács Ilona • Csábít csengő rím varázsa
Csábít csengő rím varázsa,
és egyszerű mondókámra
ritmus díszét aggatom.
Minden apró alkalom
indít dallam játékára,
ritmus feszes szabályára
lépegetnek a sorok.
Arra sosem gondolok,
milyen formát keressek,
csak úgy jönnek a versek,
lelkemből tör elő árja,
és a szavak csobogása,
megnyugtatja lelkemet.
Ilyenkor szellem vezet,
tollam útját igazítja,
de az ihlet titkos útját
megfejteni nem lehet.
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Kovács Ilona • Tél vége
Hóba fúlt élet a világ,
meghaltak színek és
hangok.
Puhán oson a félelem
falak tövében,
egyedül vagyok
e dermedő világban.
Jégcsap csüng ágon
és szíven.
De lenn a mélyben, a hó alatt
már moccan az élet,
fagy vissza nem fogja hitét.
Az emberi szívben is
olvad már
közöny páncélja,
tavasz jöttére
virágba szökken a lelkesedés.
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Benedek Erzsébet
Egymást szerető, vallásos családban nevelkedtem. Meghatározó
értékrendnek tartottam már gyermekként is a kultúrát, művészetet
és történelmet. Írással, csak
nyugdíjasként kezdtem foglalkozni. Az Irodalmi Rádióban 2014től rendszeresen küldözgetem
pályázatomat.
Első regényem 2017-ben jelent
meg, szintén az Irodalmi Rádió
kiadásában: „Göröngyös út” címen, mellyel Miskolc Város különdíját megnyertem az 1956-os
Forradalom 60 éves évfordulója
alkalmából.
Benedek Erzsébet • Városom, Miskolc
Ükapám a Felvidék szülötte,
A család többi felmenője
Miskolc dolgos,
Büszke hőse.
Ismerem városom
Úgy mint a tenyerem.
Kicsi gyermekként
Utcáit róva
Csodáltam házait, tereit.
Kapui híressé váltak
Az égtáj minden részén,
Úgy mint hősei,
Híres emberei.
118

Temetők sírjait
Napokig járhatnám
Nagyjaink, hőseink
Előtt leborulván.
Átvészelt e város
Háborút és járványt,
Árvizet és tűzvészt.
Életereje mindig
Nagyobb volt a bajnál.
Színházunk az ország
Első kőszínháza, hol
Fellépett sok neves színészünk,
Kikre most is büszkék vagyunk.
Sok híres embert
Nevelt ki városunk.
Köztük a nagyobbak
Országházig vitték,
Hol városunk fényét tovább növelték.
Óh, add Istenünk,
E szép város mindig virágozzon.
Áldásod legyen
Minden korosztályon!
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Benedek Erzsébet • Szép gyermekkor
Igaz a megállapítás, minél idősebb valaki, annál gyakrabban jut eszébe gyermekkora.
Hivatalos ügyemet intéztem a Városházán, így dolgom végeztével
betértem a volt Zárda Iskola kápolnájába. A mellette lévő iskola
jelenleg a város Katolikus Gimnáziuma. A diákok csoportosan jöttek
ki az iskola kapuján. Nevetgéltek, viccelődtek, örültek a tanítás
végének, hasonlóan, mint annak idején, amikor én is idejártam.
Visszaforgattam egy kicsit az idő kerekét és visszafordultam a kápolnába. Az oltár jobb oldalán áll a Jézus szobor. Hogy is volt?
Elsőáldozók voltunk. A II/A osztály a Jézus szoborral szemben, a
padsor és fal között sorakozott. Tanítónk: Teodóra nővér. Magas,
barna, mosolygós. De tudott szigorú is lenni. Ha nem írtunk szépen,
megkaptuk a körmöst.
Leültem a padba, kb. oda, ahol annak idején álltunk a sorban a többiekkel, hófehér ruhában. Ájtatosan vártuk az elsőáldozást. Ekkor, 70
év távlatából halkan dúdolni kezdtem az éneket.
„Jézuska, Jézuska, figyelj most reám,
Kis szívem, hű szívem, szeret igazán.
Szívemet egészen Neked adom,
Szeress, Te is engemet, nagyon, nagyon”
Mire a végére értem, szememből patakzott a könny, mely arcomon
végigfolyt. Vajon lemosták ezek a könnyek 70 év vétkeit? Úgy
éreztem, igen.
Mikor az utcára kiértem, mosolyogva szólítottam meg egy kislányt,
aki éppen az iskola kapuján jött ki: Ide jársz iskolába? Hányadikos
vagy? – Én is idejártam, csak akkor még apácák tanítottak.
A kislány csodálkozva nézett rám, nem tudta felfogni, miért vagyok
olyan „Boldog”.

120

Héthelyi Krisztina
Héthelyi Krisztina vagyok. Egyik
kedvenc költőm József Attila.
Kamaszkoromban sok versét
olvastam, többet fejből is megtanultam, mert annyira rám illett.
Mintha nekem írta volna a
„Nincsen apám, se anyám, se istenem, se hazám...” kezdetű versét. Azóta sok minden megváltozott. Van apám, akitől a
rejtvények szeretetét kaptam.
Van anyám, akitől a rajzkészségemet örököltem. Van istenem
és hazám is van. Bár nem vagyok
miskolci – Budapesten élek –, de
a hazám Magyarország, és ebbe
Miskolc is beletartozik. Ha egy költő szavai bármely városba elérnek,
remélem, hogy egy amatőr rajzoló képei is elérhetnek messzi tájakat.
Tizenegy éve vagyok házas, és a férjem a mindenem. Ő bátorít, kiáll
mellettem, jóban-rosszban, betegségben-egészségben, holtomiglan.
Rajzolni 2017-ben kezdtem el hobbi gyanánt. Az egész úgy indult,
hogy a sógornőmtől kaptam egy felnőtt színezőt, ami visszavitt az
alkotás örömeibe. Lett egy cicánk, akit lerajzoltam, és a barátnőmnek
úgy megtetszett a kép, hogy elküldte nekem Betty Edwards: Jobb
agyféltekés rajzolás c. munkafüzetét. Végigcsináltam a gyakorlatokat,
aztán megkaptam a könyvet is, amit azóta is olvasok. A rajzaim egyre
jobbak lettek. Elkezdtem festeni is. Kedvenc technikám a szénrajz és
az akvarell, de akrillal is dolgozom, illetve sima grafitceruzával. A
legjobban portrékat szeretek rajzolni, mert sikerül elkapnom a
tekinteteket és meglátni mögötte az embert.
Tengeranyu című mesém idén jelent meg netkötetben az Irodalmi
Rádió jóvoltából.
Alkotása a 36. oldalon látható.
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Nyul-Donka Judit
Gyerekkorom óta rajzolok, festek. Alkotás, kreativitás nélkül el
sem tudnám képzelni az életem.
Legszívesebben állatokat, növényeket rajzolok. Nagyon örültem,
amikor megtudtam, hogy az Irodalmi Rádió új antológia kötetének
témája
Miskolc
és
környéke lesz. Rögtön tudtam,
mi lesz az első képem témája.
Még kis-iskolás voltam, mikor
Lillafü-reden üdültünk és az ott
töltött kis idő alatt maradandó
élmé-nyeket szereztem. Ezeket az emlékeket felidézve rajzoltam meg
a pályázatra a Palotaszállót. Egyetemistaként sűrűn megfordultam a
miskolci vasútállomáson, amíg a közgazdász kiegészítő egyetemi
képzést elvégeztem a Miskolci Egyetemen. Nászutunkat is Lillafüreden töltöttük férjemmel, Miskolcon és a Bükk erdeiben kirándulva.
A pályázatra készített műveimen Miskolcnak, ennek a kis ékszerdoboznak néhány értékes gyöngyszemét szerettem volna megmutatni.
Alkotásai: 29., 62., 125., 126., 179., 227. oldalak

122

Nyul-Donka Balázs
1975-ben születtem Budapesten.
Különös érzékenységet kaptam a
Jóistentől a művészetek iránt.
Szeretek írni, olvasni, énekelni,
rajzolni, festeni. Hosszú perceket
képes vagyok elálldogálni egy
festmény vagy egy szobor előtt.
Hálás vagyok azért a kegyelemért, hogy kaptam egy csipetnyi
tehetséget. A művészi önkifejezés lehetősége olyan adomány az
emberi lélek számára, amellyel a
valóság egészen egyedi és különleges módon ragadható meg.
Együtt jár alkotó és befogadó a tökéletesedés útján…
Alkotásai: 126., 179. oldalak

A Nyul-Donka házaspár
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Hohl Boglárka
Születésem óta Miskolcon élek.
Tanulmányaimat is ebben a városban folytattam az általános iskolától az egyetemig. A Szabó
Lőrinc Általános Iskola rajztagozatát követően a Földes Ferenc
Gimnázium történelem tagozatán, majd végül a Miskolci Egyetem jogi karán végeztem.
Az egész eddigi életemet átszövi
a rajzoláshoz, festéshez való erős
kötődés. Ez a kikéredzkedő önkifejezés elsősorban középiskolás
koromban mélyült el a Miskolci
Alkotóház nyaranta megrendezett alkotótáborában, ahol nagy nevű
képzőművészektől lehetett tanulni a szakma szépségei és apró fogásai mellett életérzést, emberséget és olyan látásmódot, amely egy életen át elkísér. A tábor hangulata mélyen belém ivódott.
Miskolc városát nagyon szeretem a Bükk közelségéért, a sok kedves
helyért, amihez gyerekkorom óta kötődöm. Mint az Avasi templom
és annak környéke, a kilátó, az Egressy Béni Zeneiskola és a Földes,
és az annak környezetében lévő Szemere park.
Felnőtt fejjel nagy kedvencem az azóta kialakított Szinva terasz, a
Kisavas zegzugos utcái, a szépen felújított Hősök tere és a Déryné
utca, de számomra legjobban a várost körbeölelő Bükk hegység tud
megnyugvást és kikapcsolódást nyújtani. A város egyik meghatározó
helyszíne számomra az ikongyűjtemény a Szentháromság Görögkeleti Ortodox Templom és Egyházi Múzeumban, amely rám kamasz
koromban is és most is igéző hatással van. Titokzatos és kicsit
borzongató érzést kelt az a sok statikus arc, amit egyben, egymás
mellett lát az ember, és aminek arany csillogása töri csak meg a rideg
arcú szentek felvonulását. Az én képemnek is ez az élmény az útnak
indítója, amely kép éppen ellenkezőleg, szerethetővé, hajlékonnyá és
ember-közelibbé igyekszik szelídíteni a földön túli lényt.
Alkotása a 127. oldalon látható.
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Nyul-Donka Judit: Lillafüred (az alkotóról: 122. oldal)

Nyul-Donka Judit: Szent István tér (az alkotóról: 122. oldal)
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Nyul-Donka Judit: Minorita templom (az alkotóról: 122. oldal)

Nyul-Donka Balázs: Négy szín – egy vár (az alkotóról: 123. oldal)
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Hohl Boglárka: „Remény” (az alkotóról: 124. oldal)

Király Anna alkotása – Miskolci Görög Kat. Ált. Isk . (további infók: 133. oldal)
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Nagy Nikoletta alkotása
Miskolctapolcai Általános Iskola
(további információk: 133. oldal)
128

Harsányi Laura alkotása
Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály AMI
(további információk: 133. oldal)
129

Balassa Eszter alkotása
Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium
(további információk: 133. oldal)
130

Molnár Péter alkotása
Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium
(további információk: 133. oldal)
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Nemes Gábor alkotása
Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium
(további információk: 133. oldal)
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Miskolci diákok képzőművészeti alkotásai
A Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája 1997 májusa óta rendszeresen meghirdeti Aranyecset – Miskolci
séta című képzőművészeti pályázatát a városban élő diákok számára.
Kötetünkben egy válogatást láthatnak az elmúlt húsz évben a pályázatra beérkezett alkotásokból. Köszönjük a segítséget Szunyogh Szilvia tanárnőnek!
Az alkotók és munkáik:
15. o. – Borkúti László – Móra Ferenc Általános Iskola
23. o. – Dobos Bernadett – Miskolci Görög Katolikus Általános Isk.
42. o. – Hurai Adél – Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola
69. o. – Hurai Adél – Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola
127. o. – Király Anna – Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola
128. o. – Nagy Nikoletta – Miskolctapolcai Általános Iskola
129. o. – Harsányi Laura – Herman Ottó és Munkácsy Mihály AMI
130. o. – Balassa Eszter – Fráter György Katolikus Gimn. és Koll.
131. o. – Molnár Péter – Fráter György Katolikus Gimn. és Koll.
132. o. – Nemes Gábor – Fráter György Katolikus Gimn. és Koll.
141. o. – Mokrai Krisztián – Perspektíva Oktató Centrum
239. o. – Kovács Gábor – Herman Ottó Általános Iskola
Megjegyzés: A felsorolt alkotók nagy része kötetünk megjelenésekor már nem
iskolás korú, de a pályamunkák elkészítésekor ill. benyújtásakor még az adott
iskola tanulója volt, ezért tüntettük fel az iskolák nevét is a felsorolásban.
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Fekete Zoltán
Miskolchoz fűződő kapcsolataim:
Ezek a kapcsolatok már nagyon
korán, kisgyermekkoromban elkezdődtek, ugyanis szüleim beteges, vézna kisgyermek lévén
rendszeresen behoztak Miskolcra
felülvizsgálatra Rókai doktor úrhoz. Ekkor nagyon nem szerettem Miskolcra járni, mivel ezek a
vizsgálatok mind erősítő injekciókkal végződtek. De fájdalomdíjként játékautókat, játék-motorkerékpárt és ólomkatonákat
kaptam.
Ezek a kapcsolatok 14 éves koromtól váltak szorossá, mikoris bejáró diákként a mai miskolci
Lévay, majd névváltoztatás után a Mikszáth Kálmán Gimnázium
bejáró tanulója lettem. Itt érettségiztem 1953-ban, és rá egy évre
különbözeti vizsga letétele után itt Miskolcon szereztem tanítói
oklevelet a Tanítónőképző Intézetben. Utána Miskolc könyékén:
Ónodon, Sajóhídvégen, Girincsen, Kesznyétenben tanítottam, majd
házasságkötésem útján miskolci lányt vettem feleségül, Sárközy
Máriát. Miskolcról a Szabó Lajos utcáról jártam ki tanítani a
feleségemmel együtt Hernádnémetibe, majd két év múlva Perecesre,
a 19. sz. Általános Iskolába kerültünk, szintén két év múlva pedig a
22. sz. Általános Iskolába, a Kassai útra kerültem. Itt tanítottam
magyar-történelem szakos tanárként hét évig. Ekkor már a Pozsonyi
utcán laktunk. Itt edzettem az iskola labdarúgó csapatát, amellyel
először második, majd első helyezést szereztünk a városi bajnokságban, területin másodikok lettünk. Innen, az egyetem elvégzése
után a mai Kós Károly Szakközépiskolába kerültem. Itt tanítottam
húsz évig, innen menten nyugdíjba 1995-ben, de még óraadóként hat
évig visszajártam régi iskolámba. Mindig szerettem a sportot, de
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nemcsak szerettem, gyakoroltam is. Sajóhídvég, Girincs, Kesznyéten
labdarúgó csapatának tagja voltam, de nem csak fociztam, atletizáltam is. Az egyik évben a miskolci járás képviseletében az MVSC
pályán a „Kubik”-ban 100 méteres síkfutásban 3., távolugrásban 4.
helyezést értem el egy megyei szpartakiádon.
Részt vettem a város politikai, társadalmi életében is. A helyi MDF
etikai bizottságának elnöke voltam, s mint MDF-es, tagja voltam a
különböző szavazatszedő bizottságokna kis. Antall József halálára
verset írtam, mely megjelent a helyi MDF újságban is, s melyet Antall
Józsefné jelenlétében elmondtak az MDF által rendezett emlékünnepségen is.
Már 10 éves korom óta verselgetek, verseim megjelentek a
különböző antológiákban, egy, a Honvédelmi Minisztérium által kiírt
pályázatra beküldött versciklusomért a pénzjutalom mellett nívó díjat
kaptam. Verseket küldtem be az Ősszel is nyílik még virág pályázatra
hat alkalommal, melyért „kiváló”-nak minősítettek, egy alkalomra
pedig különdíjat kaptam. 2016-ban a Forradalom évordulójára beküldött verseimmel a miskolci önkormányzattól első díjat kaptam. A
pénzjutalom mellett a kiadott antológiában kilenc versem jelent meg.
Az októberi virradatra című versemet a múzeumban rendezett
ünnepségen elmondtam. Az Irodalmi Rádió történelmi tárgyú szépirodalmi pályázatát 2017-ben megnyertem, itt az Üzenetek a múltból
című antológiában szerepel nyertes alkotásom.
A jövőben a Miskolchoz és Sorspatakhoz fűződő diákélményeimet
és pedagógus életpályám történéseit szeretném könyv formájában
kiadni, de ehhez anyagi lehetőségeim még nem adottak.
Ebbe az antológiába is ezekből a történetekből küldtem be.
Már harminc éve Görömbölyön lakom, s megleltem azt, amit Arany
hiába vágyott: „Csöndes fészket zöld lomb árnyán…”
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Fekete Zoltán • A „menazséria”
1949 szeptemberében lettem a miskolci Lévay József Református
Gimnázium tanulója. A tizennégy éves kisdiák a pataki Angol Internátus zárt diákvilágából kikerült a körötte zajló, viharzó életbe.
Annak szemtanúja, átélője, részese lett. Miskolcon bejáró diák
lettem, ami azt jelentette, hogy hajnali 5 órakor kellett felkelnem, s
gyalog mentem ki a tőlünk 7 kilométerre lévő Hernádnémeti-Bőcs
vasútállomásra, sötétben botorkálva barátommal és osztálytársammal, Sárai Jóskával, s bizony, ha nem szedtük elég gyorsan a lábunkat, még futni is kellett a vonathoz. Miskolcon akkor a villamos a
Gömöri pályaudvar felé közlekedett, s ott szinte állandóan sorompót
kapott, s félórákat is elálldogált. Így hát érdemesebb volt a Szinva
partján gyalog felmenni a kb. 2 km-re lévő iskoláig, így aztán naponta oda-vissza 20 kilométert gyalogoltunk, de ez akkor meg se
kottyant nekünk, fiatal diákgyerekeknek, s talán ennek is köszönhetem, hogy 83 éves koromban is viszonylag jó egészségben, jó
kondicióban vagyok. Másodikban már sikerült egy nehéz hajtású,
használt kerékpárra szert tenni, amit esős időben a sáros gyalogösvényen a hátamon kellett cipelnem. A vonatozás sem volt egy
leányálom. Elméletileg létezett volna diákkocsi, de azt egy-kettőre
teliülték a piacozó kofák, a hátukon nagy batyukat cipelő parasztasszonyok, akiket mi, huncut diákok ejtőernyősöknek neveztünk el,
nekünk viszont gyakran kellett a vonatlépcsőkön, gyakran az
ütközőkön utaznunk, s gémberedett ujjainkkal a lépcső vaskorlátjába
kapaszkodnunk. Ez volt az az időszak, mikor majdmindenki lódenkabátban járt, mert mást nem lehetett kapni, nyáron svájcisapkát un.
jambót, télen sísapkát viselt. A bejáró diáklányoknak ez mégis jól állt,
igazolva azt a mondást, hogy a szép minden öltözékben szép. Ekkor
nagy feltűnést keltettek a Tiszalúcról bejáró Komoróczy nővérek,
akik a januári farkasordító hidegben elsőnek a lányok közül nadrágot
húztak. Meg is kapták a magukét, utánuk kiabáltak a fiúk: Lányok! Mi
van a nadrágban?
Ez az időszak volt a falun a beszolgáltatások, a padlássöprések ideje.
Eddig a falusiak látták el élelemmel a várost, mi diákok hordtuk haza
a pékségekből falura a kenyeret s a félkilós bucikat. Egyszer a Vörös136

marty utcán tanúja voltam, mikor a fegyőrök rabokat kísértek, akinek
azt kellett énekelniük, hogy „Nincs a földön gazdagabb, szebb
ország, minden ember érzi, hogy szabad!” Útjuk végén várta őket a
börtön, melynek falára nagy vörös betűkkel ki volt írva: „Ne csak
őrizd, gyűlöld is!” Ez volt a kiélezett osztályharc, osztálygyűlölet
kora. Ekkor kezdődött a kolhozosítás, az emberek a csajkarendszertől rettegtek. A kopasz zsarnok Rákosi vigyorgott minden kirakatban.
Első osztályfőnököm Petrásevics Metód volt, egy mindig fésületlennek tűnő hajú, mindig ugyanazt a szürke mellényt viselő öregedő
agglegény, az orosztanárunk. Szilaj, fékezhetetlen gárda voltunk,
nehezen bírt velünk. Tőle származik elnevezésünk is, az igen találó
menazséria név. Az első orosz órán megkérdezte, hogy milyen orosz
szót ismerünk. Az egész osztály egy emberként zúgta: zabrálni!
(Szobraty: begyűjteni, összegyűjteni, ami a gyakorlatban erőszakos
elvételt, rablást, fosztogatást jelentett a magyar nép számára. A
harács török szó szinonimája lett.) Tanár úr borostás állát simogatva
zavartan mosolygott.
Ezt az időszakot a szovjetimádat, szovjet példa szolgai utánzása,
majmolása jellemezte. A felsőbb osztályos fiatal kommunista káderek
kezébe került az iskola vezetése, még a tanárok is tartottak tőlük. Az
iskola igazgatója ekkor Jámbor Emil volt, akitől nevével ellentétben
mindenki, tanár, diák egyaránt rettegett. Ügyködése kezdődött azzal,
hogy iskolánk megszűnt Lévay József Református Gimnázium lenni.
Összehívták az udvarra a diákságot, ahol egy elvtársi lelkületű diák,
miután hosszan gúnyolódott Herczeg Frici felett, kijelentette, hogy
ezentúl Mikszáth Kálmán Gimnázium leszünk. Móricz Zsigmond
neve, aki pedig gyakran tartózkodott Miskolcon, mivel sógora Molics
Jenő itt lakott, fel sem merült.
Mindig mindenben a szovjet példa volt a követendő irányvonal, a
vörös fonal, amely mellett haladnunk kellett. Az osztályokat az Ifjú
Gárda tagjairól nevezték el. A mi osztályunkat Szerjózs Tyuleninről,
akinek a nevét kimondani is alig tudtuk. Az irodalmi szakkör kivétel
nélkül egy szovjet író életével, tevékenységével foglalkozott. Én mindig rajongtam az irodalomért, így jobb híján ebbe a szakkörbe jelentkeztem, melyet Lojális vagy Pascal gúnynevű tanárunk vezetett. Az
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elnevezés önmagáért beszél… A diákhumor ritkán téved. Rám Azsajev: Távol Moszkvától című regénye jutott, melynek hősei példaképként lebegtek az ifjúság szeme előtt. Évtizedek múlva kiderült,
hogy egy lágerről, internálótáborról szólt a regény. Tanulmányi versenyt is rendeztek, s aki jól tanult, annak a padjára kis vörös zászlót
rögzítettek, aki gyengén teljesített, az kis fekete zászlót kapott. Alig
volt olyan nap, vagy hét, amikor nem hívták össze a tanuló ifjúságot.
Jó időben az udvarra, hideg vagy esős időben a tornaterembe, tiltakozni valami ellen, vagy kiállni, tüntetni valaki vagy valami mellett.
Zengett az Éljen Rákosi! Sztálin, Rákosi! Éljen a Párt! Mi ketten, az
egyik barátommal egymással szemben állva ezt kiáltottuk: Éljen
apád! Kutya sem vette észre abban a nagy hangorkánban. Jaj lett
volna nekünk, ha észreveszik.
A gyűlések alatt gyanúsan megtelt a földszinti WC, melynek sohasem
felejtették el nyitva hagyni az ablakát, hogy a huncut diákok azon át
meglóghassanak. Jaj volt annak, aki rajtavesztett. Ezek a gyűlések
sokszor órákig eltartottak. Az egyik cipófejű elvtársdiák arról beszélt,
hogy „az imperisták kitörték a második világháborút”. H. Kovács
Miska bácsi, kedvelt magyartanárunk nem állhatta meg, hogy meg ne
jegyezze: Kitörted te a magyar nyelv nyakát! Akkor lopva körülnézett, hogy nem hallotta-e meg valaki illetéktelen, tudta, hogy tőlünk
nem kell tartania. Akkor ilyen légkörben éltünk.
Csege Imre barátom valamit súgott a mellette állónak. Jámbor Emil
észrevette, s az ellenség mesterkedését látva benne, kizavarta. Mi
attól kezdve Imrét kiküldött munkatársnak hívtuk.
Városi rendezvényen részt nem venni főbenjáró bűnnek számított.
Az egyik május elsején lekéstük a vonatot, s mivel nem mertünk be
nem menni, begyalogoltunk Miskolcra. Pofafürdőt vettünk. Szerencsénkre még idejében beértünk. Mellénk csapódott egy ipari tanuló, s
félhalkan elkezdte énekelni: „Kovács vagyok, korog a gyomrom,
forog körülem a világ, a nagyvilág.” Nem mertünk nevetni rajta, provokációtól tartottunk.
Egy osztálytársam, Balogh Laci behozott az iskolába egy első világháborús agyonrozsdált pisztolyt. Kicsapták miatta. Falubelije, Fekete
Samu megjegyzést tett a TSZ szervezésre, s ő is erre a sorsra jutott.
Petrásevics tanár úr kiállt mellette. Samut visszavették, de be kellett
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számolnia egy a Pártunk parasztpolitikája c. brossúrából.
Egy alkalommal Begov Feriről, akinek a legtöbb ráragasztott neve
volt az osztályban, a táblán Begov emlékünnepi gyűjteményt állítottam össze. Balszerencsémre azon a napon szintén egy elvtárs
emléknapját tartották. Megüthettem volna bokámat, de nem vették
észre.
Ekkoriban az első óra előtt mozgalmi dalokat kellett énekelnünk,
később már népdalokat is lehetett. Az osztályunkba járt Tisza Pista, s
mi mindig azt énekeltük, hogy márványkőből, márványkőből van a
Tisza feneke, közben mind Tisza Pistára néztünk, s élveztük, hogy
tanárnő elpirulva csóválja fejét.
Gyakran volt, mikor a belakatolt fizikai szertár előtt kellett sorakoznunk, ekkor meg ezt énekeltük: „Ilony, az ajtót be ne lakatold. Éjfél
után, ha feljön majd a hold, Mert ha becsukod, nem mehetek oda
innya három deci bort.” Dalunktól zengett az iskola.
Kedvelt szórakozásunk volt, hogy szemezni akartunk vele, aki ezt
észlelve zavarában elpirult.
Egy alkalommal az volt a feladatunk, hogy mondjunk példát abszolút fekete testre. Az osztály egyöntetően kiáltotta: Zóli, azaz én, mivel a nevem is fekete, és én voltam a legfeketébb az osztályban.
A második osztály után régi osztályfőnökünket elhelyezték egy általános iskolába. Új osztályfőnökünk, Dr. Zádor Tibor igazi sportember volt, rúdugró bajnok, aki gatyába rázta a társaságot. Zömök
testalkata miatt mi magunk között dugónak hívtuk. Egyik osztálytársunk megpróbálta előtte is kimondani, de tanár úr csak ránézett, s
neki torkán akadt a szó.
Volt egy nagyon szigrú magyartanárunk, Dr. Kiss Béla, akit szerencsénkre félévkor elhelyeztek. Szabó Árpi, aki később hajléktalan lett,
örömmel újságolta osztályfőnok úrnak: Tetszett hallani, Kiss tanár
urat elhelyezték Vácra. Tanár úr végig nézett Árpin, majd megjegyezte: Árpád, ahogy én téged ismerlek, ti Vácott is találkozni
fogtok. (Vác börtönéről volt ismert.)
Árokszállási tanár úr viszont nagyotmondásairól. Azt állította, hogy
van neki egy olyan készüléke, mely egy negyven tagú zenekarból
képes kiválasztani a második hegedűst, hogyha ő csak azt akarja hallgatni. Mikor szokásos meséibe fogott, valaki halkan mindig megje139

gyezte: Gurítás – és mi már a pad alatt emeltük lábainkat.
Történelmet tanított osztályunkban Bán Kamil tanár úr, aki vörösesbarna felöltőjében éles arcélű szegeletes fejével olyan volt, mint
egy római szenátor. Ő mesélt nekünk a fekete lepelről, amellyel egy
velencei dózse arcképe volt letakarva, mert árulónak tartották, aki
összejátszott egy magyar királlyal. Ő sem kerülhette el sorsát, a
történetet időhúzás céljából évente elmeséltettük vele.
Kedves magyartanárunk volt H. Kovács Miska bácsi. Ő volt az a
szegedi egyetemista, aki előtt Horger Antal kijelentette, hogy József
Attila nem lesz tanár e földtekén. Ezt sem volt elég csak egyszer
meghallgatnunk.
Szintén kedvelt tanárnőnk volt Erdélyiné, Lenke néni, akit óra elején
skálázva így kellett köszöntenünk: Jó reggel kívánunk! Ő is skálázva
fogadta: Én is nektek, fiúk! Abban az évben a hetes osztályzat volt a
legjobb érdemjegy, s egész évben zenetörténetet tanultunk, s én hathetedre álltam belőle, s felelnem kellett a hetesért. Énekelj el egy
népdalt – kérte gyanútlanul Lenke néni. Én rákezdtem, s ő a füléhez
kapott: Hagyd abba, hagyd abba, ha végig énekled, meg kell, hogy
buktassalak! Így kaptam én hatos osztályzatot énekből.
Egy fiatal tanárnő, Huszti Vilmosné, csinos fiatalasszony feleltet:
Nagy Lacinak el kell mondania a Reszket a bokor mert című verset.
Laci az után a sor után, hogy szívemben is alig fér meg az indulat,
sejtelmesen elhallgat. A tanárnő segíteni akar: Szeresz rózsaszálam?
Laci nagy hévvel, boldogan rávágja: Én ugyan szeretlek, apád anyád
nálam jobban nem szerethet.
Egy alkalommal szünetben Jég Gyula bácsival feltűnően szemtelenül
viselkedtünk, egy fiatal tanárunk, Kovács Ferenc tanár úr ezen felháborodva nyakon talált teremteni valakit közülünk, s erre az osztály,
mint egy méhraj, vagy megbolygatott darázsfészek, a tanári WC-be
kergette a tanár urat.
Közben, ahogyan Virág elvtárs mondotta volt: a politikai helyzet
„fokozódott”. Rendeletben írták elő, hogy a diákok számára az orosz
katonai sapkára emlékeztető setétkék un. ködvágó diáksapka viselése
kötelező, az iskolába csak az léphetett be, akin ez volt, reggel a
kapunál ellenőrizték. Mi diákok úgy játszottuk ki ezt a rendeletet,
hogy négyen vettünk egy sapkát, s az, aki a sapkában bejutott az is140

kolába, az iskolakerítés végéhez szaladt, s a sapkát átadta a következőnek, s így egy sapkával négyen jöttünk be.
Mikor eljött a ballagás ideje, nem lehetett, csak piros ballagószalagot
kitűzni, s megorstálták a balalgó dalokat is, csak négyet engedélyeztek. A ballág már a vén diák című dalt, mint kispolgári
csökevényt, szigorúan betiltották. Én Pethes Gyurkával ballagtam
egy párban.
Már csak jó, hat tízen élünk a harminckilences osztálylétszámból.
Egyik volt osztálytársunkat, Oláh Miklóst ’56 után felakasztották.
Verset, színdarabot, filmforgatókönyvet írtam emlékére.

Mokrai Krisztián alkotása – Perspektíva Oktató Centrum
(további információk: 133. oldal)
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Hangóné Birtha Melinda
Hangóné Birtha Melinda vagyok,
1963. január 25-én Debrecenben
születtem. A Debreceni Református Gimnáziumban érettségiztem, majd a Debreceni Református Theológiai Akadémián szereztem református lelkész diplomát 1989-ben. 1984-ben kötöttünk házasságot férjemmel Hangó Istvánnal, aki szintén lelkész.
Négy gyermekünk van és már
egy unokának is örvendezhetünk.
Húsz évig éltünk Aggteleken és
ott, illetve a környező 6-8 községben végeztünk lelkipásztori
szolgálatot. 2004. októberétől
élünk Miskolcon a Miskolc-Avasi Református Egyházközségben végezve feladatainkat.
Rendszeresen jelennek meg írásaim helyi és országos egyházi lapokban. Két önálló kötetem van. 2012-ben a Kiválasztva, majd 2017-ben
az Üzenetek című könyvem jelent meg. Irodalmi-zenés előadói
esteken önállóan és más előadókkal közösen több mint tíz éve
rendszeresen fellépek. Az Éltető Lélek Irodalmi körrel itthon és a
külföldön élő magyarság között több alkalommal léptünk fel verses,
zenés műsorral. A reformáció 500. évfordulója alkalmából több
önálló rendezvényt is szerveztünk, történelmi, irodalmi, zenei programmal. Az Avasi gyülekezetben 11 alkalommal szerveztük meg a
Wass Albert felolvasó maratont az író születésnapja alkalmából.
Rendszeresen tartok szülőknek, pedagógusoknak, különböző korú és
foglalkozású közösségeknek előadásokat nevelés, párválasztás, munkahelyi kapcsolatok… témában. Mindemellett több egyesületnek és
alapítványnak vagyok kuratóriuma tagja vagy elnöke.
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Hangóné Birtha Melinda • Régiségvásár
Vasárnap újra. A hónapban az első,
korán kel fel a kincset remélő.
Hömpölygő áradat lesz a Szinva-parti nép,
ámulva nézem az utcát, csupa régiség.
Tátom a számat, mi mindent hoznak,
lomtárban talált kacatot árulnak.
Eladó-vevő, ki lesz a nyerő?
Múltból lesz jelen, holnap már jövő.
Játékot vesz fel egy mai nagymama,
„nekem is volt hajdan ilyen alvós baba”
s már száll is vissza a régi időkbe,
vasárnapi szép fehér kötőkbe.
Távolba réved, de csak egy pillanat,
mert a babára mások alkudnak.
„Juliskának hívták az enyémet,
hogy szerettem… aztán elveszett.”
Adunk és veszünk, üzletet kötünk,
emlékek között kicsit elidőzünk,
s ha végül elég volt a Szinva-parti séta,
Juliska babát én viszem majd haza.
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Hangóné Birtha Melinda • Fény-Kép
Nem volt szép. A vonásai inkább érdekesek, karakteresek voltak.
De a szemében mindig eleven tűz égett. Néha talán égetett is, de
többnyire csak a vágy tükröződött vissza benne: meglátni, felismerni
azt, ami értelmet ad minden dalnak, szónak, kérdésnek és kimondatlan válasznak. Egyszer valaki azt mondta, egyéniség. Erre büszke
volt. Utálta a sablonokat, a kereteket, érezte, hogy ezek bezárják,
akadályozzák. Tágas terekre vágyott, ahol szárnyalhattak a gondolatok, ahol alkotni lehetett, ahol nem kötözték kicsinyes irigységek.
Bántotta a félszívűség, és a gyávaság. Egész valóját átlengte valami
különös méltóság és elegancia, mert megtanult felülemelkedni a
hétköznapi szürkeségen és egyensúlyt találni a fény és árnyék világában.
Nem volt szép. De ismerte a fényt. Ez volt az ereje, ez adott bátorságot és ez tette lényét fénylővé. Néha egy-egy ritka pillanatban valóságosan érezte, amint körbeöleli sugaras nyalábokkal. Jó volt így,
ebben a tartásban. Hálás lett, hogy nem ő a szép, de részese a szépségnek, ragyogásnak, és megláthatja a saját árnyékát amint ott van
valaki más, nagyobb mellett. Ő volt a tökéletes Szépség.
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Hangóné Birtha Melinda • Kalapban egészen más
Nyár volt. Éppen csak az eleje még. Fellélegzett. Szabad lett arra,
amitől újra megelevenedik a merevvé, görcsössé torzult élet. Nem
kellett megfelelni másnak, csak magának. Ez persze nagy elvárás volt
az ő esetében, de legalább nem állt mögötte hátsó szándék. Úgy
gondolta, vannak olyan pillanatok, olyan helyek, olyan illatok és ízek,
melyek nem oszthatók, melyekben csak ő van és azok, akiket beenged. Nem volt önző. De vágyott rá, hogy legyen valami, amire akkor
is emlékezhet, ha nagyon ránehezednek a napok. Emlékeztetheti
önmagát arra a különleges érzésre, ami akkor lengi körül, ha itt van
az ezerárnyalatú kékségben tündöklő tó partján, a víz illatát hozó
szélben, a domb tetején ücsörögve, ahonnan a túlsó part is felsejlik a
páracseppek ködében. A vitorlákon kapaszkodó szelek, a hullámokon ringatózó madarak üzentek. Csak neki. Másnak mást, de most
erre nem kellett gondolnia. Jó volt ebben az érzésben benne lenni.
Aztán eltévedt tekintete észrevett valamit. Hiú és talán hiábavaló
gondolatnak tűnt, mégis vonzotta és megmásíthatatlan elhatározásra
jutott. Egy kalap kell! Szerette a kalapokat! Jelentősége volt. Nem
vett mindent egy kalap alá, sőt éppen azt szerette, ha mindennek van
külön helye, rangja az életében. A kalapban volt valami különös, ami
elválasztó és mégis összekötő kapocs volt. Elválasztott a semmitől,
és összekötött a létezővel. Jól megnézte. A színe, a formája, a mérete
olyan legyen, ahogy ő szerette. Ez a semmiség, a kalap így került a
fejére. Nézte a tükörben és már bizonyos volt benne, hogy kalapban
egészen más.
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Ónody Magdolna
Életemben olyan helyeken laktam és fordultam meg, ahol még
járhattam azok között a házak
között, ahol nagyjaink is éltek és
alkottak. Orvosi hivatásom mellett mindig is nagyon érdekelt a
helytörténet, az irodalmi forráskutatás. Régen elkerültem Kabáról, ahol édesapám körorvos volt.
De ő otthonosan mozgott a környéken, és beszélt a bihariakról
is, a sok közeli és távolabbi rokont csak atyafiaknak hívta.
Ahogy én is szívesen jártam a
csodálatos hajdú és bihari földeken, ahol eszembe jutottak Bessenyei
mondatai: „A tavaszi szagok orromba ütköztek, Melyeket magokkal
hordoztak a szelek”. Kabán töltött gyönyörű gyermekéveim emlékei
ezernyi szállal kötődnek Sáphoz is, hiszen az ott élő nagyanyám és a
rokonaim meséi életre meghatározó indíttatást, gazdag forrást adtak
későbbi irodalmi munkámhoz. Nekik köszönhetem a rádióban díjat
nyert szólásmondás gyűjtésemet. Liszt Ferenc idős korában több
időt töltött Tetétlenen a Zichy kastélyban, ahova én is szívesen
átkerékpároztam fiatalkoromban a nyári napokon, vagy mikor Sápra
mentünk nagyobb ünnepek idején.
Nagy írók, művészek és családtagjaik élettörténetébe lapozva,
helytörténeti kutatások során feltárt adatokkal pillantok a múltba. A
még élő rokonoktól is kapok dokumentumokat. Versfordításaim,
rövid elbeszélések is jelentek már meg nyomtatásban.
1965-ben olvastam Munkácsy leveleit és visszaemlékezését. Egy
mondat ragadott meg benne: „Különös, hogy milyen boldog voltam
akkor.” Ez ösztönzött a Munkácsyról szóló könyvek megírására. Ez
a mondat a harmadik, róla írt könyvem címe is.
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Ónody Magdolna • Munkácsy Mihályról
Soha nem akartam nagy emberek életrajzával foglalkozni, de valahogy úgy hozta az élet, hogy nem lehetett elkerülni. 1965-ben olvastam Munkácsy leveleit és visszaemlékezését. Egy mondat ragadott
meg benne: „Különös, hogy milyen boldog voltam akkor.” Szerettem volna tudni, hol és mikor volt boldog az a gyermek, akiről az
ismertetőkben szinte mindig csak annyit hallani, hogy Munkácson
született, apja a bajor származású Lieb Leó, a szabadságharc idején
Miskolcra költöztek. Korán árvaságra jutott és nagybátyjához került
Békéscsabára. De mi történt közben? Ezt kezdtem kutatni. Sikerült
kapcsolatot találni sok élő rokonával, felkeresni a helyszíneket, ahol
lakott, dokumentumokat szerezni egyházi és világi hivatalokból,
fényképeket gyűjteni és könyvtárakban kutatni.
Lindenfeld a tiroli Münster város része volt. Lindenfeldi Lieb Mihály, a dédapa itt lakott az 1770-es években, házán a következő
felirattal:
„Dieses Haus ist in Gottes Hand
Michael Lieb werd’ ich genannt.”
(Ez a ház Isten kezében van. Lieb Mihály a nevem.)
Négy fia közül kettő Magyarországra jött, Sóváron sótisztként dolgoztak. Munkácsy nagyapjának, majd édesapjának is ez volt a
foglakozása.
A munkácsi római katolikus plébániától 1925-ben kapott keresztlevélben sok hiba van a nevekben, adatokban, pozitívum, hogy a Leó
név nem szerepel itt az apa nevében. A Munkácsy vezetéknevet ő
sose viselte, nem is ott született az édesanya sem.
A család 1848-ban Miskolcra költözött. A ház udvara lenyúlt a
Szinvához, a gyerekek oda jártak játszani, kavicsot dobálni a vízbe.
Közvetlen szomszédságban volt a kis erdő, az is sok lehetőséget
adott a játékra.
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A ház képét, amelyben laktak, Telepy Károly festette. Walther Ilges
könyvéből közölve.
A szabadságharc eseményei elől az anya gyermekeivel Cserépvárra
menekült, rokoni gondoskodás és védelem segítségére. Testvére,
Reök Antal intéző volt a Coburg kastélyban. Itt volt boldog a kis
Mihály visszaemlékezése szerint a családi körben és sok játéklehetőség közt a kastély épületében.

Coburg kastély Cserépvár
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A városba való visszatérésük után a kis Mihály itt kezdett iskolába
járni.
Szüleit, sajnos, korán elvesztette. Átmenetileg nővére viselte gondját,
aki Miskolcon lakott saját családjával is. Az ő emléktáblája a Szent
Anna temetőben látható.
Az árva gyermekek rokonokhoz kerültek az ország több helyére. A
kis Mihály Békéscsabára került nagybátyjához. Már ismert festő
korában járt többször Miskolcon, szüleinek sírkövét ő csináltatta
meg a Mindszenti temetőben. Volt legidősebb testvérének, Emilnek
is a vendégszeretetében késői éveiben. Készülő nagy festményeinek
az alakjaihoz ceruzarajzokat készített. Idősebb korában festett nagy
remekműveit, a Trilógiát a debreceni Déri múzeumban látogathatják
az érdeklődők, ahol ez a látogatás szinte nemzeti kegyhely áhítatával
telik meg ilyenkor. Betegsége sajnos elhatalmasodott rajta. Az endenichi szanatóriumban érte a halál. Temetése itthon történt nagy
ünnepség keretében, ahol kedvenc nótáját játszották búcsúztatásakor:
Mi füstölög ott a síkon távolban,
Talán biz az édesanyám kunyhója.
Valójában itthon, Magyarországon sose volt saját otthona.

Munkácsy szobra Munkácson
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Bodó Csiba Gizella
Miskolcon születtem, (Vasgyár)
anyakönyvben Diósgyőr szerepel.
Ebben a városban kezdődött
„közösségi életem” az óvodában,
első ballagásom a szép emlékű
Miklós úti Általános Iskolából.
Folytatás felvétellel a Hermann
Ottó Gimnázium latin szakos
osztályában, majd szakmát és
érettségit szerezve a Földes Ferencben. Lehetőségem volt a
Diósgyőri Gépgyárban elhelyezkedni, a BÁÉV-et választottam
egy rövid időre. Miskolcot 25
esztendős koromban hagytam el, férjhezmenetelemmel. Budapesten
főiskolai végzettséget szereztem, politikai vonalon, majd az Újságírók Országos Szövetségében humánpolitikai területen folytattam
munkám, majd nyugdíjba is – humánpolitikai menedzserként –
vonultam, banki területről. 47 éve élek Budapesten, férjem halála óta
egyedül. Életemnek ettől a szakaszától az írások adtak célt és
értelmet létemnek.
Az olvasás szenvedélyének lángra lobbanásával kezdtem el írni, még
gyermekkoromban. Az életem során lejegyzett verseim, gondolataim,
élményeim könyvekbe rendezése utolsó aktív éveimben indult be –
Az Út verseivel, s a 2000-ben megélt szentföldi utazás megírásával.
Tizenhét könyvig meg sem álltam. A biztatást a bank marketing
területétől kaptam, a lehetőséget egy miskolci kiadótól és nyomdától.
A kiadott könyvek után sorban készültek az e-kiadások /MEK/.
Jelen vagyok a Kortárs Irodalom Barátok Verslista, az Irodalmi
Epreskert, a Kaláka, a Kláris oldalain, s nem utolsó sorban az
Irodalmi Rádiónál. Díjakat is szép számmal kaptam. Könyvheteken,
nemzetközi könyvkiállításon vehettem részt. Versem bekerült a XXI.
Század költői antológiába is, és másfél évtizede számtalan antológiába.
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A teremtett világ szépségeit, árnyait látni és láttatni, a magyar nyelv
gazdagságát közvetíteni szeretném. A gondolatok, a látottak továbbadása írás és fotók formájában segíti, hogy az „alkony” értelmesen
megélt időszak legyen számomra, s mások szolgálatára.
Bodó Csiba Gizella • Szinva Parti
„Fújnak a gyárban!” Ma már kevesen értenék e rövid mondatot!
Valamikor mindenki tudta, aki Diósgyőr-Vasgyárban élt, hogy mit
jelent. Napjában háromszor búgott fel a hang jelezve, hogy megkezdődött a reggeli, délutáni, vagy éjszakai műszak.
Vasárnap délutáni sétái, csavargásai vezették el már kisiskolás korában a város egyedi és valami különös összhangot sugárzó negyedébe.
Egyszerre érezte egyszerűnek és méltóságteljesnek ezt a „várost a
városban”. Hétvégeken csendes volt a zárt, titokzatos együttes. Sosem tudta meghatározni, hogy miért, de mindig várt valamit, valami
különösséget az itt tett sétáktól. A belvárosból érkező két villamosjárat e környéknek a kapujánál, egy kis térnél vált ketté, s az egyik
Diósgyőr felé indult – ahol a II. Lajos idejéből megmaradt királyi vár
négy bástyája uralkodott –, a másik sárga, a kanyarban élesen felvisító
szerelvény pedig a Vasgyár felé. A vasgyári villamos hamarosan áthaladt a Szinva felett, míg a diósgyőri inkább párhuzamosan haladt a
patakkal a forrás irányában.
Mindig a vasgyári irányba tért el a hétvégi sétákon, ritkán barátnőkkel, gyakrabban egyedül. Ahogy elindult útján, újra és újra bejárva ezt a titkoktól suttogó világot, először az apró boltok sora előtt
kellett elhaladnia. Talán a háztartási bolttal kezdődött, fényképészettel folytatódott, vagy az csak később a Kispipa eszpresszó után
volt, az idő távlatában kissé összekuszálódott a sorrend. Egy kis
Posta is volt, amit azidőben kiraboltak, s ez egy évtizedig témát adott
a városnak. A nyolc-tíz apró üzlet után véget ért a „bevásárló utca” s
máris a hídon volt a Szinva patak felett, ahol meg kellett állnia,
belélegezni egy slukkot a víz kátrányos szagából.
Itt a villamos meghatározta Fő úttal párhuzamosan szintén volt egy
fontos út, melyet egy oldalán a patak medre, partoldala határozott
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meg, túloldalán kisebb üzemek, műhelyek sorakoztak foghíjasan. A
fontosságát az adta számára, hogy a belváros felé valahol középtájon
volt az a Szinva parti egyszintes munkás-lakótelep, ahová négy-hat
esztendős koráig kötötték emlékek.
Átérve a Szinva hídon, tovább folytatta útját a „város a városban”
magja felé, mely terület a csodavárásainak színtere volt. De előtte
még el kellett haladni az arányos, fehér, karcsú tornyán kakast tartó
templom előtt. Nem tudta, hogy hívja-e ez a kicsi templom, vagy
komoly a némaságba burkolózása. Elhagyva a templomot, egy fordulattal letért az iparváros ikonikus épületéhez vezető, fákkal szegélyezett útjáról, melynek bejárata felett magabiztos felirat állt; LENIN
KOHÁSZATI MŰVEK. Az út túloldalán kezdődött számára a séták
főtere, tetszetős, fényes-sárga tégla formájú burkolatával. E téren
volt a mozi! A Mozi! Átellenben vele a sarok épületben a Cukrászda,
majd a teniszpálya következett, egy-egy sétánnyal a két oldalán. A
teniszpálya télen a korcsolyázás paradicsoma volt. A mindössze kétjárdányi széles sétány a parkba vezetett, ahol növények, padok, hajóés mérleghinták várakoztak gyerekekre, szerelmespárokra a játszótér
vörös és fehér kavicsos séta útjai felől. A park mögött kanyarodott a
felsikoltó villamos, itt volt a végállomása, s a visszaindulása a belváros és a Tiszai Pályaudvari végcélja felé! A kanyar mellett, gesztenyefa háttér előtt ismét egy templom, tömör, szigorúságot sugárzó
piros-téglás bástyája várra emlékeztette, homlokzatán fehéren világított a felirat; „Erős vár a Mi Istenünk!” – Istenem, mit jelenthet ez?
Az utca ez irányból is szinte beleszaladt a Művekbe.
Egy újabb kis tér „térelválasztóként” szolgált a két gyáróriás között s
helyet adott a „Konzumnak”, ami a Művek és a Gépgyár dolgozóinak, alkalmazottainak bevásárló helye volt. A Konzum után ugyanis
a Diósgyőri Gépgyár kapuja bocsátotta ki, fogadta be a műszakból
hazaindulókat, és a műszakba érkezőket. Reggel 6-kor, délután 2-kor
és este 10-kor szólaltak meg a gyári „kürtök” jelezve a munkakezdést. Több mint harmincezer embernek adott munkát a kohászat és
a gépgyár több évtizedig.
A mozi, a cukrászda, a játszótér-park után, ha tehette, gyakran még
tovább ment abba az irányba, ahol a piros-téglás gyári lakások
kolóniája kezdődött. Nagyon hasonló, de apróságokkal mégis egye152

divé varázsolt földszintes házak álltak sorban, megtervezetten kialakítva, apró elő- és oldalkertekkel, köztük terebélyes hárs, vagy gesztenyefákkal. E piros téglás munkásházak határolták a szintén piros
téglából épült iskolát, a zeneiskolát, felettük a lombos fák között álló
Vasgyári Kórházat. A kórház együttes szülészetén jött a világra,
sebészetén vették ki hatesztendősen a manduláját, s tizenhét esztendős korában a vakbelét. Mégis mindig mosolyt csalt arcára a harmonikus együttes, az évek múltával. A hat esztendősnek a kórházban-lét
az új virágos pongyolát, az apró szegedi papucsot jelentette, mely
öltözékben méltón kellett elviselni a fájdalmat. A kamaszlány már
nehezebben tudott uralkodni a fájdalmon, a kiszolgáltatottságon. A
zeneiskola a pozitív emlék volt, hová felvették a kiválasztott kis
csoportba kétszáz jelentkező közül, hangszeres zenét tanulónak.
Ha a Kórház utcájánál visszakanyarodott, hogy a villamos végállomásához érjen, a harmadik templom előtt kellett elhaladnia. A háromtornyú, természetesen piros-téglás templomot míves vaskerítés
ölelte körbe, az előtte lévő tágas térrel együtt. Kíváncsi félelemmel
nézte az égbe nyúló középső tornyot, a gyönyörű virágformájú
ablakot (akkor még nem tudta, hogy azt rózsa-ablaknak hívják), a
boltíves kapu sötét száját, mintha az a csendet kiáltotta volna világgá.
A hatás, amit rá gyakorolt, mindig borzongató volt. Két-három alkalommal bátortalanul a kapuhoz merészkedett, lenyomta a nehéz vaskilincset, hátha bepillantást nyerhet, netán bebocsáttatik a titok belsejébe, de ezt a kegyet nem nyerte el. Kisgyermekként álmaiban is
megjelent neki ez a zárt, rejtelmes szépség, s később is járt arra azt
remélve, hogy talán változott valami, de a templom egyre nagyobb
csendességet, magányosságot árasztott.
A templommal szemközt volt a „100-as Szakmunkás Képző Tanintézet, ahol a fekete egyenruhás fiatalok esztergályosnak, lakatosnak,
összességében „vasasnak” tanultak.
A háromtornyú római katolikus templomot elhagyva visszakanyarodott az út és Ő számtalan kérdéssel magában hazafelé indult. Kis
csalódottsággal fordult mindig a hazaútra, hogy sem csodák nem
történtek, sem válaszok nem adattak egyszerű kérdéseire.
Később nem egy könyvben találkozott leírással a század elő rohamosan iparosodó angliai munkás kolóniákról, s a hasonlóságokat felis153

merve boldogan nyugtázta, hogy a Diósgyőr-Vasgyári városrész angol mintára tervezett és épített, valójában szinte minden igényt kielégítő munkás kolónia volt.
Fél évszázad telt el.
Korszakok változtak, világrendszerek szűntek meg, országok tűntek
el és elő, új névvel, új társadalmi berendezkedéssel. Távoli és szomszédos országbeli háborúk mérgezték az emberi együttélést, természeti katasztrófák pusztítottak, a fél világ indult el a másik fél világ
felé.
Elmúlt ifjúsága, aktív kora, az emlékei maradtak meg, szaggatottan,
hézagosan vagy nagyon mélyen beleivódva.
Egyik nap meghívót kapott. Esküvői meghívót, amit személyes meghívás is követett. Huszonhét esztendeje az égi mezőkre költözött
párjának unokája és szép menyasszonya küldte, majd találkozáson
megerősítette a kedves meghívást. Bár őket is Budapesthez kötötte
munkájuk, életük, az esküvő, a nekik is szülőhelyet jelentő Miskolcon
lesz megtartva. A szertartásra a Diósgyőr-Vasgyári Római Katolikus
Templomban kerül sor! Régen szunnyadó húrok remegtek meg lelke
mélyén. Amikor a felhőtlen nyári napon megérkezett a vöröstéglás,
égbetörő tornyú épülethez, mosolygó, boldog fiatalok üdvözölték.
A templomkapu, ami gyermekkorának, ifjúságának évtizedeiben
mindig zárt volt előtte, most kinyílt vörös rózsaszirmú formájával
várta őket. A szeretett társ unokájának esküvői menete tárta ki a
szárnyát, hogy ma felfedezhesse, elmerülhessen a nagyon sokáig
őrzött titokban. Mintha elzsibbadt, elnémult volna a világ, mintha
bedugult volna a füle, csend és különös béke hullámzott lágyan,
finom futamokban. Nyár van, meleg van, a szeretet-erő áramlik
körötte, mintha nem a földön lenne.
A hatalmas kulcs tehát megfordult a zárban, mintha ezt az alkalmat
kellett volna kivárnia türelemmel, bizakodással. Csipkerózsika felébredt, eddig aludt odabent angyalok oltalmában.
Most információkkal ajándékozza meg; pld. hogy; a templom előtti
terület „a tér az l884-es esztendőtől az építendő új templom részére
volt fenntartva, 3 utca és egy szabad út határolta, közel a modern
igények szerint berendezett kétemeletes gyári iskolákhoz;” – hogy „A
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neoromán stílusú Diósgyőr-vasgyári katolikus templom, nagyrészt az
itt élő munkások filléreiből és segélyalapból épült, 44,7 méter hosszú,
kereszt alakú alapra; – hogy „1905. március 28-án volt az első
kapavágás, s hogy „1908. október 11-én Magyarok Nagyasszonya
ünnepén, a későbbi egri érsek ünnepélyesen fölszentelte ezt a
templomot”, hogy „A II. világháború végén a 20 mázsás Szt. Lajos
harangtól megfosztották, de 3 harang és az acél lélekharang ma is a
toronyban lakik, hogy „a torony a kereszt csúcsáig 54,50 m, magasabb az l905-ig épült legmagasabb gyári kéménynél.”
S hallgatná még a megfiatalodott épületet élete történetéről, de a
szertartás elkezdődik.
A fiatalok szépek, boldogok, kedvesek, a rózsaablak kinyitja szirmait
a szeme előtt. A falak finom pasztellszín mintákkal fogják körül az
elcsendesülő ünneplőket. A gyermekek izgatott sustorgása, a pap
kellemes orgánuma, a beszűrődő fények, minden egységbe olvad.
Szeme lehunyva, látja villanásokkal a múltat, a jelent, hálát érez.
Valami álomféle teljesedett be ezen a napon.
A titok az volt, hogy egyszer majd kapok valamit, kapok Valakit, aki
akkor is velem lesz amikor már nem lesz velem. A kulcsot ma adta át
képletesen unokája által.
A templom előtti kertben az ünneplők gyöngyei hullnak játékosan az
ifjú párra. A vendégsereg a kocsik sorával az Avasra tart, az esküvői
lakomára.
A Kilátó lábától dús, zöld övezte falépcsőkön indulnak a zárt völgybe, ahol hófehér abrosszal terített asztalok, gyümölcstálaktól, italoktól roskadó parti asztalok várják őket. Az unoka kedves, játékos
hangja, táncra kérése, az egész miliő, s maga a hely egy másik emléket hoz elő benne; – hiszen itt, az Avason volt egy első találkozás,
egy tánc, talán néhány méterrel ez alatt az akkor még nem létező
Borbarlang alatt – ami az Ő első táncuk volt, egy nem tervezett, nem
kiszámított találkozás koronájaként. Az a tavasz, az az este indította
el, s hozta el a sors által rendezett második találkozásukat pár nappal
később a Bükkben. A Szinva friss, tiszta vizének sustorgása felett,
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jókedvű társaság ülte körbe a bográcsban illatozó ételt. A hűvösödő,
csillagfényes estében a férfi vállára terítette a kabátját. Ezt a biztonságot, békét, védelmet, ezt a gyönyörű érzést kereste mindig. Magányos sétáin talán már erre a csodára várt. Akkor együtt indultak le a
hegyről, a Szinva táncolva követte útjukat; „ezt akartam, ezt akartam” csobogta. Mindkettőjükben ugyanaz az érzés hatalmasodott el,
mert azon év karácsonyán összekötötték életüket. Az Ő esküvőjük
csendes volt, de „holtodiglan” szólt.
Az Unoka esküvője csodálatos rendezésben, pompás, jó hangulatban
zajlott. Unokája esküvőjén már nem lehet jelen a Drága Társ, de a fiú
figyelmessége, mozdulatai a „felmenőre” emlékeztetve varázsolják
oda a jelenlétét. A város felett szürkülni kezd az ég alja, ahogy felfelé
indulnak az avasi falépcsőn. Nézi az álom és ébredés határán lévő
várost, – mindent itt kapott; a Szüleit, az életét, a gyermekkorát,
ifjúságát, szerelmét, társát, s az unokájának köszönhetően sok emlékének felébredését, újra élését! A csodák megtörténnek!
Az élet végtelen körforgásában nem mindent akkor kapunk meg,
amikor szeretnénk, de amit nem ad meg előbb, lehet, hogy utóbb
pótolja! Várnunk kell türelmesen.
Talán ez a titok!
Bodó Csiba Gizella • Őskohó
Megint csak salak,
Megint csak salak,
Kevés van, ami marad
Az kihűl a kovács keze alatt!
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Jeney András
Jeney András dr. nyugalmazott
egyetemi docens falusi parókián
hatgyermekes református lelkészcsaládban nőtt fel. Családi háttere
egész életében tükröződik és irodalmi munkásságában is meghatározó. A Miskolci Egyetemen
(akkori nevén: Nehézipari Műszaki Egyetem) szerzett gépészmérnöki oklevelet egy, mai fogalmakkal mérnök-matematikusnak
nevezhető szakon. Ipari vállalatnál és kutatóintézetben töltött
évek után visszahívták Miskolcra,
ahol az egyetem különböző matematikai tanszékein futott be karriert. Családjával húsz évig lakott Miskolcon, majd Szerencsről
bejárva, összesen 38 évig oktatta a miskolci diákokat és publikálta tudományos eredményeit.
Költői pályafutása viszonylag későn indult. Versei több antológiában
és folyóiratban (itt csupán az Irodalmi Rádió – amelynek 2008-ban a
legjobb szerzője lett – kiadványait, az Ezredvéget, a Kaláka Antológiát és a folyóirat sok számát, az online Irodalmi Jelent és az Irodalmi Epreskertet említve) olvashatók. Több verse is őrzi a miskolci
évek emlékeit. Három önálló verseskötete jelent meg: Útra ha keltek
(Hegyaljai Alkotók Társulása, 2004), Fölfelé visz a folyó (Miskolci
Egyetemi Kiadó, 2009) és Gyöngyökre lelni (Bíbor Kiadó, 2017)
címmel. Írásaiban gyakran megjelennek a teremtett világot fenyegető
árnyak, de mindig feltűnik az örök értékek őrzése, a menekülés útja
is. Formailag a szabályos, kötött szerkesztést kedveli, gyakran ír
időmértékes, görög-római stílusban. Kiemelt szerepet tulajdonít az
akusztikai hangzásnak: a vers ritmusának, dallamának.
Irodalmi elismerései közül kiemelkedik az Aquincumi Költőversenyen két alkalommal is elnyert „Bronzzal ékesített Babérkoszorú” és
2017-ben a B.A.Z. Megyei Önkormányzat Pro Comitatu díja.
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Jeney András • Te vagy az oka mindennek
Diákének, diákévek,
Szép idők és szép remények,
Hejő-menti jegyzetekben
Felsír a múlt, emléke rebben.

Megtanított mérni tudni,
Hogyan kell a vasat gyúrni,
Képzeletet megrajzolni,
Álmokból is valót számolni.

Miskolc, Miskolc, sáros Miskolc,
Nálad nem, de kinn a skíz oszt,
Póker lett a piros ulti,
Benn a játék, és kinn a lutri.

Abból élünk, mit tanultunk,
Komoly játékot akartunk,
Kaptunk sakkot, adtunk sekket,
A lányok nyáron férjhez mentek.

Játék volt a felvonulás,
Május egy, a nadra-gulyás,
Tribün elől hogy megszöktünk,
Makukahéjból várat köptünk.

S mérnök-úton ami történt,
Kerüljünk vagy keltsünk örvényt,
Megnyert póker, bukott betli,
Háttérben is a dolgunk tenni,

És a fogdán bolhák csíptek.
Rektor, dékán vitt ki minket;
Alma mater sose vádolt,
Kenyért ígért, s adott barátot.

Titkok, miket már nem titkolsz,
Tőled fogant bennünk, Miskolc.
Te ültetted, te növelted,
Hová lépjünk, ki is kövezted,

Miskolc, Miskolc, áldott Miskolc –
Te vagy az oka mindennek!
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Jeney András • Szerencs éneke
Ott, hol az Alföld únva lapályát égre igyekszik,
s hajdani vulkán ősi kövekből hegy-magasat gyúr,
lánykeblet formáz, szoknyája alatt parazsat rejt,
s vágyat, bort, aszut érlel; – ott született meg a város.
Árpád lelke lebeg vizein, sátrát hegyek őrzik,
s várja, talán még hallik éneke régi reménynek.
Nézi a múltat… Krónika lapjain egykori jóslat:
„Ím, ma ad Isten jóra szerencs-ét mind eme táj-nak,
Tarcal-nak, magyar Ond-nak.” S jött a szerencse, az áldás.
Dús legelők, kerecsensólymoknak fészket adó bükk,
jószagu földek, medvecsapáson szarvasok, őzek,
s emberek is, lélek-nemesek, ország-gyarapítók;
jött Rákócziak őse: Zsigmond, Biblia hőse,
s jött az erős nő, hű fejedelmek anyja: Zsuzsanna.
Bocskai is, magyaroknak Mózese, hadba ki innen
indult, s volt egyetlen győztes béke kötője.
S harc ha elült, jó sorsa Szerencset másfele vitte:
gyár épült, bor mellé ád kenyeret ezereknek;
gyári sziréna, bűz minekünk zene lett, tavasz-illat,
s répamezők, ligetek cukorédes, hűs levegője.
Itt ma is közelebb van a múlt, a jelen csak a távol;
áldásokra sötéten rázuhantak az átkok.
Vesztes harcra Rodostó, Basta-szekérnek igája,
málenkíj robotok… S vérükbe a szó belefojtva.
Árva hitünk maradott csak, szánkban a tegnapi ízek,
ám ami édes volt, lásd, mára olyan keserű lett.
Gyom nyeli el, csak a semmi kéménye feketéllik,
Árpád-hegyről is szomorú ének szava hallik.
Mégis, a múlt szele fúj, zúgása mégse hiába;
nincs dudaszó, cukorillat, gyár letarolva, de mégis,
él ez a város! Istenem, adj neki újra szerencsét –
szíve s két keze kér, ab urbe condita, Ámen.
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Jeney András • Békaszív
Unokáimnak
Kékhegyen túl, zöld a város,
Zöld borult és kék derült;
Jó királya bús, magányos,
Párt keresni lóra ült.

Csakhogy, egy nap zöldre festve
Kék királylány arra járt,
S gombák között felismerte
Békában a zöldkirályt.

Kék vidékek zöldkirálya
Kék lován már messze jár,
Nem tudja, hogy békalányka
Zöld levélen rája vár.

Megcsókolná, kérve-kérte,
Lenne újra daliás,
S egybekelve, kéz a kézbe’,
Két országuk: óriás.

Vágtatott, míg egy nagy kőbe
A kék csikó megbotlott,
Nagyot huppant le a földre,
S zöldbékává változott.

Kék országnak volt királya
Pillanatra habozott;
Nézte, s reszketett a társa,
S kisporontyuk zokogott.

Rátalált a békalányra,
Lett porontyuk – brekegő –,
Ebihalként jött világra,
S lám, már pöttöm lihegő.

Vigasztalja békaanyja:
Édesapád nem hagy itt;
De a szív! – belül szorítja,
S ő is nyeli könnyeit.

Teljesült hát lányka álma,
Látogatták is sokan,
Brekegett a tó, s a lárma
Messze hangzott, boldogan.

Végre megszólalt a férfi
– Békaként is dalia –,
S érzi, amint átöleli
Asszonya és kisfia.

Mindhármuknak bár a bőre
Békazöld maradt s hideg,
Ám a szívük mindörökre
Hófehér és napmeleg.
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Zöld Attila
Erdély szívében, Székelyföldön,
Gyergyószentmiklóstól hét km-re
fekvő Gyergyószárhegyen születtem 1958. január 1-jén. Szüleimnél a mai napig is megtalálható
fényképek alapján nagy tél lehetett. A nagyszülői ház udvarát
méteres hó borította. Gyerekkorom felejthetetlen emlékei erre
a vidékre mai napig visszahúznak. Iskoláimat Marosvásárhelyen végeztem. A Bolyai Farkas
Líceumban érettségiztem, majd a
marosvásárhelyi
Orvosi
és
Gyógyszerészeti Egyetemen diplomáztam. A három éves rezidensképzést a szülői háztól messze, az
akkori Szovjetunió határához viszont annál közelebb töltöttem.
1990-től élek Magyarországon, jelenleg Szilvásváradon. A hivatalos
áttelepülésemet követően Miskolcra, innen végül Ózdra kerültem,
ahol a mai napig is dolgozom. Az ózdi Almási Balogh Pál Kórház
Belgyógyászati osztályán, majd 2016-tól a Sürgősségi Betegellátó
Osztályán, mint osztályvezető főorvos dolgozom. Munkámból adódóan Miskolchoz azóta is szoros szálak fűznek.
Az írott szó, az olvasás szeretete 9 éves koromban, a szüleimtől
karácsonyra kapott első könyvemmel (Gárdonyi Géza: Egri csillagok) kezdődött. Habár a reál tantárgyak álltak közel hozzám, az
irodalom szeretetét tanáraimnak köszönhetem. Gimnáziumi éveim
alatt a kolozsvári irodalmi folyóiratban (Utunk) jelentek meg verseim. Majd tanulmányaim és munkám lekötött, ezért nem foglalkoztam
írással. Az évtizedek alatt felgyülemlett érzelmek kis bátorításra 2013
augusztusában előmerészkedtek. Azóta több pályázaton szerepeltem
sikeresen alkotásaimmal. Verseim közül néhányat három antológiába
is beválogatták.
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2016-ban Magamból magamba címmel önálló verses kötetem jelent
meg, mely az Irodalmi Rádió szerkesztésében, a Magyar Elektronikus Könyvtárban netkötetkén is hozzáférhető. A kötet 2016 decemberében nyomtatott formában is megjelent.
Írásaim a lélek rögzített beszélgetései a külvilággal.
Zöld Attila • Tenyérnyi fehér folt
Utálta a vonatozást. Utálta, mivel a vonaton irtózott hozzáérni bármihez. Amint felszállt, máris nyálkahártyájába ivódott az a jellegzetesen fémes, olajos szag, melytől rögtön koszosnak érzete magát,
mint aki napok óta nem mosakodott. A hároméves rezidensképzése
alatt ivódott vérébe a kézmosás. Ki is kezdték kezét az erős fertőtlenítőszerek. Emiatt rendszeresen használt bőrápoló kenőcsöket.
Keze ápolt volt és erre kényesen vigyázott. Hát ezért utálta ennyire a
vonatozást. Pedig gyerekkorában órákon át bámulta a gőzmozdonyokat. Imádta nézni ahogy ide-oda tolatnak, rendezgetik a szerelvényeket. Tátott szájjal bámulta, ahogy kerekei csikorogva megmozdulnak és a gőz ereje nagyokat fújtatva lendületbe hozza a hatalmas
monstrumot. Lélegzete vele együtt gyorsult. Ahogy teltek az évek, a
gőzmozdonyok lassan kihaltak és a varázslat elszállt. Tűzoltó, pilóta,
mozdonyvezető álomvilága lassan szertefoszlott. Kirázta belőle a
vonat zakatolása.
Még most is, harminckét évesen is mosolyt csal arcára, ahogyan az a
kollégiumi szoba emléke is, melyet egyetemi évfolyamtársa rendezett
be. Pletyka szinten már több helyről hallotta, hogy érdemes J-t meglátogatni. Megtette. Döbbent csodálkozással, tátott szájjal állt az ajtóban, amikor szembesült a látvánnyal. Egy személyvonat másodosztályú fülkéjének tökéletes képe tárult szeme elé. Minden pont
olyan volt, mint a 15:20-as személyvonat fülkéje, mellyel J. hetente
utazott haza szüleihez. Csak az a jellegzetesen fémes, olajos szag
hiányzott belőle. Ez a hiány most egyáltalán nem zavarta. „Az egész
élet egy utazás” – mondta J., látva az arckifejezését, egyúttal oldva a
légkört. „Minden eredeti” – J. ezt csak lazán közölte, melyet egy
kaján vigyorral zárt le, jelezve: nincs kérdés! „Ha majd sikeresen
leállamvizsgázok, első osztályra váltom.” Sallang és pátosz nélkül,
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csak úgy mellékesen jelezte, hogy még komoly tervei vannak az
élettel. A világméretűnek tudott földkerekség a vasfüggöny szigorára
fittyet hányva, virtuálisan, kis adagokban ugyan, de érzékelhetővé
vált ebben a kollégiumi „szobában”. Hagyományos, lejárt vonatjeggyel, egy kávé mellett csak rövidke kiruccanás járt a közös emlékek világában. „Speciális” vonatjeggyel, viszont hatalmi engedély,
útlevél nélkül lehetett kalandozni nyugatra, földgolyónyi tapasztalatokat szerezve. Virtuális utazásaik során, neki Róma és Párizs volt
a kedvence. Pink Floyd álomvilága repítette beláthatatlan terekre. A
zene nem volt virtuális! Orsós Grundig TK 145 deluxe magnóból
szólt a minőségi zene. Nyugatra disszidált nagybátyjától kapta ajándékba ballagási ajándékként. Igazi zenei csemegéket rejtegettek
BASF szalagjai. „Utazásaik” közben jogukat követelték vágyaik, filozófiai hiteik, melyeket hajnalba nyúló világmegváltó beszélgetéseik
során vitattak meg: „hogy belevágjunk egyszer már: mi végre /
születtünk, és ha meghalunk, miképp?”… „az ifjú szív? – igen, az ifjú
szív, / a szellem első lobbanása, pontos lobbanása”… „isteneit
megteremti majd a szándék, / és önmagát nyíló értelem!” Mert élni
voltak kénytelenek. Élni optimistán. Valahogy megérezték: míg a
vonat áll, és ők beszálló félben vannak, addig nemigen késhetik le a
vonatot. Mert a történelem agyafúrt, leleményes, a legváratlanabb
fejleményeket képes produkálni, mely hatására a diktatúrák és diktátorok tanácstalanokká válnak, és hibát hibára halmozva előbb vagy
utóbb felfalják önmagukat.
Hirtelen megborzongott. Szokottnál hűvösebb volt ez a márciusi
reggel. Kabátját szorosabbra húzta, félrecsúszott sálját nyakán megigazította, míg a vonat kerekei egyenletesen csattogtak tovább a síneken, jelezve, hogy megfelelő sebességgel haladnak a cél felé. Csak nagyon nehezen tudta visszaterelni gondolatait a fülke valóságába. Kint
ragadtak a vonat ablakain kívül, mintha versenyt akarnának futni az
odakint rohanó fákkal, rá se hederítve, hogy ő odabent ül. Közben
felszabadultan nyugtázta, hogy a kellemes bariton hang nem őt szólította. Vele szemben, tőle valamivel fiatalabb pár utazott. Napsütötte
aranybarna arcuk életvidámságtól sugárzott, szemük fehérje lámpásként világított ki a barnaságból. Már a debreceni állomáson kiszúrta
őket. Beleillettek az utazás hangulatába, viszont igencsak kilógtak az
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utasok közül termetes hátizsákjaikkal. Annak két oldalán lógó, meglehetősen elstrapált bakancsok nem „zöldfülű” túrázókra utaltak. A
jégcsákányok pedig magashegyi, vagy gleccsertúra mellett szóltak. Az
ablak mellett már kényelembe helyezte magát, amikor nem kis meglepetésére, ugyanabban a fülkében foglaltak ők is helyet. Még segített
is feltenni súlyos hátizsákjaikat a csomagtartóra. Ha nem sportolt
volna több évig versenyszerűen, bizony most szégyenben maradt
volna. A rövid üdvözlést követően helyet foglaltak, csendben maradtak. Közöttük nem alakult ki az ilyenkor szokásos ismerkedő beszélgetés. Ő még nem oldódott fel a vonatozás okozta szorongásából, a
fiatalok szemmel láthatóan elcsigázottak voltak. A gyorsvonat monoton zakatolása hamarosan egyberázta a tér összefüggéstelen rezdüléseit, ólomsúlyokat helyezve szemhéjaikra. Egyenletes légvételeik
vigyázta a csöndet. A fülkét uraló harmóniát viszont a kinyíló ajtó
fület sértő robaja zavarta meg. Tagbaszakadt, kékszemű, bozontos
szemöldökű férfi állt az ajtóban. A folyosóról kellemetlen cigarettafüst szivárgott be. A férfi jegyeiket kérte. Előbb a fiatalok, majd ő
adta át jegyét. „Meddig utaznak?” – kérdezte a bariton hang, miközben alaposan áttanulmányozta, majd hanyag eleganciával, évtizedes
rutinnal lyukasztotta ki jegyeiket. Csaknem felkiáltott örömében,
amikor tudomására jutott, hogy a fiatal pár is Ózdra utazik, épp oda,
ahová ő is. Állásinterjú miatt megy a számára teljesen idegen városba. Csak annyit tudott róla, hogy korábban az acélipar és a kohászat fellegvára volt, most „haldokló félben” van, de „legalább tiszta
lett a levegő”. Mindezt ismerőseitől hallotta. Délelőtt tizenegy órára
egyeztetett időpontot a kórház igazgatójával. Nem akart késni, ezért
kissé feszült volt, hiába nyugtatta magát azzal, hogy amint megérkezik azonnal taxiba fog ülni. Az ismeretlen helyek viszont mindig
tartogatnak meglepetéseket, melyekre nem lehet előre felkészülni, s
valahogy ettől az érzéstől nem tudott szabadulni. Viszont az, hogy a
szimpatikus párral együtt fog utazni, kissé megnyugtatta, de gyomrában a kellemetlen érzést nem tudta eloszlatni teljes mértékben.
Soha életében nem járt még azon a vidéken. Miskolc volt az egyetlen
hely, ahol már korábban megfordult. Miskolcon túli világ, fehér folt
volt számára. Viszont megkedvelte ezt a vidéket. A Bükk üde zöldje
megnyugtatta. Otthonára, szülőföldjére emlékeztette. Korábban,
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amikor Miskolcon tartózkodott, amint tehette kiadós sétákat tett a
városban és közvetlen környékén. Az Avas volt az, amit a leghamarabb megismert, mely nem egyéb mint a Bükk-hegység kis nyúlványa, melynek tetején egy kilátó található. Az Avas miatt nyúlt el
hosszában a város a Szinva patak mentén. A város magva az Avas
alatt jött létre, ez volt a történelmi Miskolc. Bárhol járt, mindig volt
nála útikönyv, ezeket is ott olvasta. A kilátóhoz gondolatai és honvágya kergette fel. Vágyott a hegyek, a dombok közelségére. Amikor
arra járt csend volt. Felkavart székely lelkét ez megnyugtatta (váratlanul szembesült a gondolattal: ennyire távol még soha sem került
szülőföldjétől, melyet épp elhagyni készült). Viszont a táj befogadta
és ez vigasztaló érzéssel töltötte el. A lombok felől madárfütty röppent, ez ismerős volt fülének. Ugyanolyan kedvesek, akár otthon –
könyvelte el magában. Ahogy haladt, egyre közelebb került a szabad
éghez, mely szabadságérzetét erősítette. Lihegve tekintett le az alatta
elterülő városra. A látóhatár szelíden olvadt az ég kékjébe. Amint
kifújta magát egyik kedvenc dalát kezdte dúdolni: „Magányosan állok
egy sötét udvaron / Egy régi, ócska lámpa csendesen lobog / Sorra
kidőlt padok között lépkedek / Kevés a hely, ahova léphetek. //
Egyszer, egy szép napon, tudom, hogy elhagyom / A várost, ahol
élek”. Mosoly jelent meg arcán. „Ők mentek, én jöttem” – mormolta
félhangosan. Saját hangjától összerezzenve nézett körbe, de csak egymagában állt a napsütésben. A Garadna völgy volt még egy másik
kedvenc helye. Ahol két patak: Szinva és Garadna összefolyik és
beletorkollik a Hámori-tóba. Oda feltöltődni ment, no meg egy kicsit
szabadulni a városi nyüzsgéstől. Imádta az itteni sétákat, képes volt
órákig hallgatni a Palota szálló melletti vízesés zubogását. József
Attila lelki közelsége szárnyakat adott gondolatainak. MiskolcLillafüred azóta is kedvenc helye maradt. Tapolcára újdonsült ismerősétől kapott meghívást, aki öt éve költözött oda. Már tervezte a
látogatást, de előbb az állás. Így, állás nélkül rendkívül kirekesztettnek érezte magát. Most ez a legfontososabb! A megyei tiszti főorvosnőtől kapta az ózdi ajánlást. A két hetes sikertelen keresés már
kezdte felőrölni lelki tartalékait. Arra egyáltalán nem számított, hogy
„telt ház” van csaknem mindenhol Kelet-Magyarországon (ragaszko-
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dott a hegyek közelségéhez, ezért nem volt hajlandó messzebb állást
keresni). Mindez ezerkilencszázkilencven tavaszán.
Pirkadt. A nap narancsszínű nedűje átcsorgott a homály vásznán. A
hajnal narancsszínű árnyalataival vitorlázott a márciusi szél hullámain, miközben a vonat kerekei csattogtak rendíthetetlenül tovább.
A bariton hangú kalauz már vagy tíz perce elhagyta fülkéjüket, de
még ott lebegett a hátrahagyott intelme: „Miskolcon aztán odafigyelni, mert kérem szépen tudják, a szerelvény ketté válik. Egyik fele
Kassa felé, másik fele Ózdra veszi útját. Aztán el ne tévesszék nekem
az irányt” –, és egy huncut kacsintással zárta le mondanivalóját. Persze, hogy résen lesz és oda fog figyelni. Egyébként is könnyű a dolga,
hiszen itt vannak a fiatalok. Ide valósiak és nem ma kezdték az
utazgatást. Majd utánuk igazodik. Nyugtázta gondolatát lekoppant
ismét a szemhéja. A gyorsvonat monoton zakatolása álomba ringatta.
Pupillái mögött pihent múltja. Békét sugárzott lehunyt szemhéja.
Álma otthon tett látogatást. Orrnyílása megtelt kőttes palacsinta
illatával, melyet nagyanyja minden vasárnap reggel sütött neki, mivel
tudta, hogy imádja. Áfonya lekvárral és jéghideg tejjel szerette
leginkább. Az utazás súlytalan lebegésének végtelen áramlása őrködött légvételeinek egyenletessége felett. Mostanáig sorsának hintajátéka fékek nélkül dobálta erre-arra. Közben, lábát véresre törő bakanccsal szelídítette a vérengzőn tátongó hézagokat. Most pont
emiatt van itt. A semmiből a reménybe vezető utazás eleven menetjegye. Hátat fordított múltjának, és hovatartozásában épp kiszakadni
készült önmagából. Mert nem volt hajlandó elfogadni, hogy gyerekeinek is ugyanazt az utat kell végigjárniuk. Ezt végképp nem kívánta
magának. Azt a szenvedést már végkép nem bírta volna ki.
A fékező vonat csikorgása hirtelen magába hantolta a békésen
szunnyadó csöndet. Felébredt. Sebtében összekapta cuccait. A
miskolci Tiszai pályaudvar nyüzsgése átragadt a fülkében tartózkodókra is. Az eklektikus, angol romantikus stílusú épület ismerősen
köszönt vissza téglaburkolataival és hófehérre meszelt kő nyíláskereteivel. Két oldalát uraló tornyok impozánsan a magasba nyúlva
felügyelték a reggeli kavalkádot. Felpattant, s már indulni készült,
amikor a kinti forgatagban megpillantotta a fiatal pár férfi tagját,
amint egy MÁV alkalmazottal beszélget. Visszaült, s megvárta míg
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visszaér a fiatalember. „Szerencsénk van” – mondta párjának. „Ez a
vagon Ózdra megy, nem kell átcihelődni egy másikba.” A hír mindnyájukat megnyugtatta. Alig húszpercnyi várakozást követően, a szerelvény csikorogva meglendült, majd egyenletesen gyorsulva felvette
utazó sebességét. Nagyot szusszant. Már épp elnyúlni készült, mikor
rémülten figyelt fel a fiatal pár egyre aggódóbb tekintetére. A
fiatalember nyugtalanná vált, párjának jelezve, nem jó irányba haladnak. A kalauztól hamarosan megtudták, hogy pont ellenkező irányba
mennek, és a legközelebbi állomás Szerencs. Ez a váratlan információ kíméletlenül taposta reményeit a megsemmisülés tócsáiba. Oda
az interjú! Oda az állás! Állandósult benne a fájdalom. Kóválygó
fejjel, kábán szállt le a szerencsi állomáson. A következő vonat csak
két és fél óra múlva jön, mellyel Miskolcra tud majd visszamenni.
Mindezt a pénztárnál közölték vele, amikor megvette jegyét visszafelé, Miskolcra. „Nem volt csatlakozás. Hat óra késést / jeleztek és a
fullatag sötétben / hat órát üldögéltem a kocsárdi / váróteremben,
nagycsütörtökön. / Testem törött volt és nehéz a lelkem, / mint ki
sötétben titkos útnak indult, / végzetes földön csillagok szavára, /
sors elől szökve, mégis szembe a sorssal” kalapácsütésekként dübörögtek fülében Dsida Jenő, kedvenc költőjének sorai. Lassan, fokozatosan sikerült megnyugtatni magát. Semmi baj, ahogy eddig, úgy
továbbra sem adja fel, nem adja könnyen magát. Lelkének redői,
csak amikor felült a visszafelé tartó vonatra, csak akkor kezdtek kisimulni. A végtelen tereket átszelő síneken, sorsával dacolva haladt
tovább. Akkor még nem tudta, hogy ezen a vidéken fog megállapodni, hogy itt fog új gyökereket ereszteni, ahogyan azt sem, hogy a
hat- és négyéves lányai után, négy év múlva fia fog születni.
Idézetek:
Nemes Nagy Ágnes: A reményhez
Nemes Nagy Ágnes: Tavasz felé
Edda Művek: Elhagyom a várost
Dsida Jenő: Nagycsütörtök
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M. Jósvai Éva
Miskolc közelében nőttem fel,
ide jártam gimnáziumba, itt szereztem az egyetemen bányagépészeti és bányavillamossági
mérnökként az első diplomámat.
Néhány évig nagy lelkesedéssel
dolgoztam a szakmámban, Kazincbarcika közeli munkahelyemen. A rendszerváltás után ez a
nemzetgazdasági ág elenyészett.
Az élet minden területén váltottam, új házasságot kötöttem,
Miskolcra költöztem. 1991-ben
megszületett a lányom. Pár év
múlva szakközgazdász diplomát
szereztem. Ezzel a végzettséggel kaptam állást a Központi Statisztikai Hivatal Borsod megyei igazgatóságán több mint húsz éve. Öt
éve megözvegyültem. Az interneten keresztül sikerült új párt találnom egy magyar-történelem szakos debreceni tanár személyében.
Máig a KSH-nál dolgozom, de másfél éve már a cívisvárosban.
Kislánykorom óta találok ki történeteket. Gondolataim azonban
mindig gyorsabban jártak, mint az ujjaim, így írásba foglalás híján
nagyrészük feledésbe merült. Novellákat és iskolásoknak szóló meséket írok, megörökítettem életem emlékezetes epizódjait. Dolgozom meseregényeken, misztikus és szerelmi történeten. Utóbbiak
közül egyet már késznek is nyilvánítottam.
Tíz éve indultam először irodalmi pályázaton, számos elismerés
kaptam. Első próbálkozásomat a rétsági Spangár András Irodalmi
Kör azonnal első díjjal jutalmazta. Legutóbbi jeles eredményem a
Magyar Irodalomtörténeti Társaság Faludy György Irodalmi Műhelye által kiírt „Szárnypróbálgatók 2018” nemzetközi pályázatának
próza kategóriában elért első helyezése. Félszáznál is több írásom
jelent már meg válogatásokban, jelenleg is vannak munkáim elbírálás
alatt.
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Szabadidőmben olvasok, kézimunkázom, segítem fizikatanárnő lányomat, valamint a kedvesemet, és természetesen írok.
M. Jósvai Éva • Ha Miskolcra költöznél…
- Szia, édesem! Most szálltam le a vonatról, nem látlak sehol!
- Szia! Megegyeztünk, egyedül végigjárod a város néhány különleges
pontját, utána várlak vacsorára!
- Ha így akarod, mit mondhatnék erre? Kiértem a villamosmegállóba,
melyikre szálljak föl?
- Mindegy, mert a Centrumig azonos a vonal. Hogy tetszik a Tiszai
pályaudvar épülete? Az állomás már a XIX. század közepe óta
megvan, de az épület csak 1901-ben készült el eklektikus, angol
romantikus stílusban, az átépítések is megőrizték ezt a hangulatot…
- Beállt a villamos! Szép, új, tiszta. Régebbi kocsik már nincsenek is?
- Már csak ünnepi alkalmakkor járnak a régi szerelvények, van adventi villamosunk és tavaszköszöntő díszítésű is. Majd utazunk velük…
- Vonzónak tűnik a… Selyemréti strand. Ha elég meleg lesz, jövünk
a hétvégén?
- Én nem igazán szeretem a vizes élőhelyeket, de téged elkísérlek, te
pancsizol, én olvasok addig…
- Most hallom, hogy Szinvapark-Centrum megálló következik, itt
szálljak le?
- Igen, és menj át a szemközti buszmegállóba. Várj egy 20-as jelzésű
buszt, kiutazol vele Tapolcára.
- A másik irányban éppen most ment el egy, ugyanolyan a dizájnja,
mint a villamosoké. Egyedi, még sehol sem láttam ilyet. Nagyon
tetszik!
- Igen, többféle ötlet volt, még a lakosság véleményét is kikérték,
hogy melyik legyen a nyerő. Az új buszokat már eleve ezzel a
dizájnnal rendelik, persze még a régi kékek is futnak., Igaz a legrégebbieket már kivonták a forgalomból. Tavaly még olyan 12-esen is
utaztam, amelyen már egyetemista koromban is…
- Az egyetemre mikor megyünk ki?
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- Majd sétálunk a parkban is valamelyik nap, de most a 20-as busz
körbevisz ott, mielőtt Tapolca felé fordul.
- Felszálltam.
- Helyezkedj el kényelmesen, hosszú út lesz, legalább 20 perc. Ilyen
szép napsütéses időben tele szokott lenni ez a busz, sok a gyerek is.
Van a tapolcai tó mellett egy szép, modern játszótér is.
- Balra ezek a nagy épületek?
- Az első a Tudomány és Technika Háza, de inkább szolgáltatóházként funkcionál, én is főiskolai képzésre jártam oda vagy húsz
éve. Beljebb az egyik kedvencem, a megyei könyvtár, igaz most már
csak az egyik fiókjánál vagyok beiratkozva. A nagy meg a Generali
Aréna, lánykori nevén a Sportcsarnok. Voltam már itt nemcsak
sportrendezvényen, de koncerten, táncversenyen, sőt politikai gyűlésen is. Mögötte van a Jégcsarnok, kicsit odébb a Vigadó, majd elsétálunk oda, keresztülmegyünk a Népkerten is.
- Jobbra volt egy múzeum!
- Igen, igen, a Herman Ottó Múzeum Görgey utcai épülete, szép
szocreál monstrum, de ami benne van, azt neked is látnod kell. A
Pannon-tenger kiállítás szenzációs! A lányommal már láttuk, de veled
is szívesen elmegyek. Van a múzeumnak egy másik épülete is a Papszeren, majd oda is elviszlek, de ma azt nem fogod látni.
- Szép régi villák is vannak itt az út mellett.
- Igen, aztán egy szép régi vöröstéglás épület, a Semmelweis-kórház,
de Erzsébet-kórháznak is nevezik, mert erre „anyakönyvezték”
1900-ban, ott született a lányom is.
- Gyorsan véget értek a régi épületek, balra az ötvenes éveket látom,
odébb meg a hetveneseket.
- Igen, akkor mindjárt a tapolcai elágazáshoz értek, balra megy az út
Hejőcsaba és Görömböly felé. Nemsokára látod az avasi lakótelepre
felvezető utat. A kilátóból gyönyörű a város, felsétálunk majd oda is,
az avasi pincesorok mentén, mintha egy másik korba csöppennél.
- Most hagytuk el az Egyetemváros-táblát, szép új kollégium volt itt
jobbra. Azt mondtad, a 10. emeleten laktál, itt nincs is olyan magas
kolesz!
- Amit balra látsz, az az épület volt tizenhárom emeletes egyetemista
koromban, de lebontották a szinteket, és hétemeletes irodaházzá ala170

kították, másképp is nézett ki. Szépen végigmegy a busz az egyetem
főépületei előtt. Az a régi kis „földszintes” volt a főbejárat, mikor
anyu járt oda az ötvenes évek végén. Mikor én voltam egyetemista a
nyolcvanas években, akkor az a csupa üveg A/4 lett a főépület, de
mire a lányom is odakerült még több üvegből és betonból új aula, új
főbejárat épült.
- Egy kis nosztalgia! És a Kemény Dénes Uszoda?
- Már régen befejeztem az egyetemet, mire ő híres lett!
- Tapolca, végállomás. Most merre tovább?
- Sétálj be a parkba, nemsokára fogod látni a tavat, mellette a szuper
játszóteret, mehetsz a hang után.
- Egy kacsamama úszik a vízen vagy tíz pelyhes kiskacsával. Hattyú is
van?
- Most talán csak egy, de régebben többen voltak és egy pár éve még
fekete hattyút is fényképeztem.
- Á, a Barlangfürdő! Ide is elkísérsz?
- Ugyanazokkal a feltételekkel, mint a strandra.
- Azt hiszem ennyi séta itt elég is lesz, már csak azért is, mert megéheztem!
- A platánoknál van egy büfésor, ott bekaphatsz valamit, de ne edd
magad degeszre, mert készül a kiadós vacsi!
- Egy sajtos-tejfölös lángost nyomtam be, meg egy doboz sört,
mindjárt jön a busz. Meddig menjek vele?
- A Centrumnál szállj le, ahol felszálltál.
- Itt vagyunk a Centrum Áruház előtt.
- Rád fér egy kis mozgás ennyi üldögélés után, indulj el Diósgyőr felé
a sétálóutcán.
- Azt ugye nem akarod, hogy egészen a várig gyalogoljak?
- Nem, azt természetesen nem, csak a Városház térig. Tudtad, hogy a
mi Széchenyi utcánk a Európa leghosszabb főutcája, 12 km? Persze,
hogy nem! Igaz, ehhez a hosszhoz kell még másik nyolc utca is folytatásként. A belváros épületei zömmel a XIX századból valók, vagy
még régebbiek. A Villanyrendőr után nem sokára megláthatod a
Színház épületét…
- Villanyrendőr?
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- Igen, itt a Kazinczy és Széchenyi utcák kereszteződése mindig hatalmas forgalmat bonyolított le, a hatvanas években volt itt egy kis
torony, abban ült egy rendőr és kapcsolgatta a közlekedési lámpát.
Gimnazista koromban még egy ideig megvolt a torony, de a lámpák
már automatikusan működtek, mára csak az elnevezés maradt. Elértél már a Színházhoz?
- Még nem, de azt tudom, hogy Magyarország első kőszínháza volt.
Viszont templomot eddig még nem láttam.
- Ha a Villanyrendőrnél balra pislogsz, ott a Mindszenti templom, ez
a 20-as buszról a körforgalomnál is látszott, de akkor bizonyára más
irányba tátogattál. A Színház melletti Déryné utcáról pedig a Minorita templom épületét is látod. Ígérem neked, hogy Miskolc összes
templomát végig látogatjuk, még a Zsinagógába is bemegyünk, amit
most hagytál el a Kazinczy utcán. Megnézzük az ikonosztázt is, ott
még én sem voltam.
- Találok én templomot a te segítséged nélkül is! Van itt egy tér
Kossuth szoborral, a hídon túl meg egy templom a fák között.
- Igen, az avasi református templom, a 13. században épült, szép
hosszú lépcsősor vezet fel hozzá. A lányom alig tanult meg járni, de
felgyalogolt rajta, sosem felejtem el, ahogyan majdnem az álláig
emelte a szépen lebarnult lábacskákat a neki még oly magas lépcsőfokokon.
- Nagyon hangulatos a Városház tér! Felszállhatok már a villamosra?
- Rákérdeztél!
- Csendes nyugodt utazás…
- Igen, végigutazol a Győri kapun, az Újgyőri főtér után nem sokára
meglátod a DVTK-stadiont. Tudom, te kedveled a focit, az én szívemet ez annyira nem dobogtatja meg. A te itt léted annál inkább…
- Mégis körbeutaztatsz a városon, édesem!
- Látnod kell így is, ha már erősen azon gondolkodsz, hogy hozzám…
- Most hagyta el a villamos a Diósgyőri Gimnáziumot…
- költözöl. Igen, ott érettségiztem, csak akkor még Kiliánnak hívták.
Le kell szállnod, mert innen indul a kisvasút, Lillafüredig vegyél jegyet!
- Már fenn vagyok a kocsiban, hamarosan indulunk is. Sok a gyerek!
172

- Hallom én is a telefonban. Majd karácsony előtt „kölcsönkérjük” a
szomszédból Bencét és elviszlek mikulásvonatozni. Három éve már
voltam, de neked is meg akarom mutatni.
- Leszálltam. Micsoda visítozás volt az alagútban, pedig nem is
hosszú. Merre tovább?
- Indulj a lépcső felé, sétálj el a Palotaszálló mellett, menj el a
vízesésig. Visszafelé a teraszokon szelfizhetsz Herman Ottóval és
József Attilával is. Ha majd leülsz az épülettel szembeni padok
egyikére érdekes kontraszt lesz alul a barlangok, fenn a Szálló.
Apropó barlang! A Szent István-barlang! Még oda sem sikerült
eljutnom, de együtt elmegyünk! A Hámori–tó mellett sétálj vissza az
5-ös busz megállójába.
- Igaza volt a nagyanyámnak! Tudod, annak, aki a dorozsmai tanyavilágban nőtt fel. Az ötvenes évek elején a tsz szervezett nekik ide
egy buszos kirándulást. Mikor meglátta a Palotaszállót a hegyek ölelésében, azt mondta nem hitte el, hogy ilyen a valóságban létezik, úgy
gondolta, hogy a korábban látott képeket csak festők találták ki!
- Ezen csöppet sem csodálkozom! Tökéletes a tervezés!
- Leszálltam az 5-ös buszról. Milyen „megpróbáltatásnak” teszel még
ki mielőtt magamhoz ölelhetlek?
- Igazából még be akartalak küldeni egy vártúrára, elvégre ez a
királynék vára volt, azaz női szakasz! De már elfáradhattál és éhes is
lehetsz. Majd elmegyünk együtt, megnézzük a felújított udvart, a
lovagtermet, a korhű ruhákat, edényeket, páncélokat, a középkori
viaszbaba-jeleneteket, kedvenceimet, a kályhacsempéket, meghallgatjuk a lovagok előadását. Baktass el a villamos végállomásig, és gyere
vissza a Villanyrendőrig, majd irány a 14-es busz megállója.
- Minden fontosat láttam?
- Csudát! Nem voltál még a Vadasparkban, ami tulajdonképpen már
igazi állatkert, de mi már csak így nevezzük, a hétvégén feltétlenül
kiautózunk! Elmegyünk majd a színészmúzeumba, a Művészetek
Háza előadásaira, az Operafesztiválra, a Kocsonyafarsangra, veteránautó-kiállításra, filmfesztiválra, …
- Most szálltam le a buszról, perceken belül nálad vagyok. Szeretlek,
édesem.
- Várlak! Én is nagyon szeretlek!
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Hegedűs Gábor
Nevem Hegedűs Gábor. Szeged
melletti településen Algyőn lakom. Nem itt születtem, hanem
egy Csongrád megyei kis faluban,
a valamikor boráról híres Pusztamérgesen. Már gyermekkorom
óta a kedvenc időtöltésem az
olvasás. Mindent elolvastam, ami
a kezembe került. Imádtam a
klasszikusok verseit, szavalóversenyekre jártam és sokszor nyertem is. Csak a Pálmalevelem kikérése óta írogatok. Akkor szembesültem azzal, hogy „verseket”
fogok írni és azóta valóban a
hobbim lett! Eddig egy kötetem és három netkötetem jelent meg:
Mint tömjénfüst; Szárny szegetten; Látod fényt sírnak címmel.
Mindhárom kötet megtalálható a Magyar Elektronikus Könyvtár
„polcain”. Szerepeltem több antológiában. A saját versek mellett
írtam már evokációt Lermontov, Rimbaud, Verlaine, Baka István,
Kicsiny László, Katona Judit, Kálnoky László, Garai Gábor és még
sorolhatnám, valamint néhány Poet-os társam versére. Folyamatosan
pályázok a megjelenő irodalmi pályázatokra. Több szálon is kapcsolódtam Miskolchoz.
Először katonaként, hiszen századunk ezredparancsnoksága itt állomásozott. Itt kaptam fényképet – kitüntetésként – megörökítve a
csapatzászló előtt. Később a Csanyik-völgyben jártam többször is
továbbképzésen. 2017 februárjában megismerkedtem az Irodalmi
Rádióval, közelebbről Zsoldos Árpáddal és Adriennel. Nagyra becsülöm a munkájukat, hiszen nélkülük netköteteim sem jöttek volna
létre. Bízom benne, hogy ez a kapcsolat mindkettőnk számára gyümölcsöző lesz. Csak ajánlani tudom mindenkinek ezt a remek kis
csapatot.
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Hegedűs Gábor • Lepergett sok óra…
„Magamban bíztam eleitől fogva –
ha semmije sincs, nem is kerül sokba
ez az embernek.”
(József Attila: Kész a leltár)
Nem tudom, hogy kiben, miben bízhatok,
csalódni tudom, nem egyszerű dolog,
ahonnan nem várod, bizony onnan ér
a támadás, mely talán rosszabb mindennél.
Lepergett sok óra, ledőlt a sok bálvány,
hit nélküli csendben csak a pokol vár rám.
Lágyabb már a zene lehangolt gitáron,
Villon kötele lóg, ott a száraz ágon.
Nem féltem, mert tudom, nem volt rá okom,
tetteimet ma is mindig vállalom,
szolgáltam vendéget, raktam tapétát,
sok embert vezetve nyeltem az „út porát”.
Szerettem, szerettek, de bizony nem nagyon.
Az igazat megélni nagyobb „borzalom”,
mint elhinni azt a sok csodát és szépet,
melyről most nem látszik: csupán csak ígéret.
Rájöttem és értem: magamban bízhatok,
izgatottan várom a kétes holnapot,
érzem, hogy a sorsom meglepetése vár.
„Éltem – és ebbe, más is belehalt már.”
Az utolsó sor József Attila: Kész a leltár című verséből való.
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Hegedűs Gábor • karod ha néha átölel…
karod ha néha átölel
borzolja lankadó szárnyam
talán az idő sosem jön el
hogy békém újra megtaláljam
hozzád vezetne minden út
bolyongok az éji ködben
csodákból mondd nekem mi jut
álmot török a néma csendben
szerettem volna újra szállni
szabadon fenn a magasban
szférák zenéjét hallgatni
csillagfényes hangulatban
óriás egy törpe létben
vajon mit hoz majd a holnap
szeretet nélkül carpe diem
falak egyszer leomolnak
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Hegedűs Gábor • megtörni látszik…
megtörni látszik a csend varázsa
a magány csomagol és nem marad
most elbújik csendben arra várva
mikor lesz a terep újra szabad
tavaszi estén csillagfény játszik
szépet mesél a sárgás telihold
szemedben izzó vágy tüze látszik
rejtőzve zenél egy kicsi kobold
májusi éjben minden oly szép lesz
álmaid szárnyán is repülhetsz tova
nem zavar semmi elhalkul a sok nesz
lágyan szól a szerelmi óda
átkarolod némán karcsú derekát
a magány érzi itt nem nyerhet csatát
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Beregi Kiss Magdolna
1969-ben születtem Sajószentpéteren, valójában csupán azért
nem Miskolcon, mert szüleim,
az akkor még működő szülőotthonig jutottak, el amikor én már
a világra kéredzkedtem. A lányom is a Szentpéteri kapui kórházban látta meg a napvilágot, a
férjem is miskolci születésű.
Bár jelenleg az Észak-Alföldön
élek, Dombrád településen, a
szívem mégis gyakran visszahúz
a vadregényesen kanyargó Sajó
völgyébe, a hegyek lábához, az
ott élő testvéremhez és a rokonokhoz.
Hiányzanak a dombok, a hegyek, ahol hihetetlen sebességgel repült a
szánkó, ahol a pincesoron, a Pipiskén megrendezett majálisok, a
nagybátyám tangóharmonikájának hangja, a bográcsos ételek illata,
és a felhőtlen játék ma is felejthetetlen. A hétvégi strandolások a
Selyemréten, ahová kezdetben még a füstös gőzös vitt minket –,
amely ma már csak kiállítási tárgy –, a Széchenyi utcai séták, a
villanyrendőr és az aluljáró, amely a környéken egyedülálló volt, a
Búza téri piac, ahol minden szépet és jót meg lehetett kapni, mindmind bevésődtek az emlékezetembe. Mindig meghallgattuk az avasi
templom harangjátékát, csodálattal néztünk a kilátóra. Végeláthatatlanul sorolhatnám azokat a dolgokat, amelyek ehhez az igazán nagybetűs Városhoz kötnek.
Miskolcot sokan negatív értelemben ipari városnak nevezik – és van
is ebben valami, hiszen sajnos a környezetszennyezés napi probléma
–, azonban Miskolc több ennél, a hangulatok városa. Semmivel össze
nem hasonlítható a belváros hangulata. Számunkra, akik ott éltünk,
az avasi lakótelep is egy kuriózum. Ha pedig egy nagyot lélegzünk, és
elindulunk innen a szélrózsa minden irányába, a legkülönlegesebb
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helyeken találjuk magunkat, a hamisíthatatlan turistaparadicsomok
invitálnak. Néhány perc és vár minket Miskolc-Tapolca a barlangfürdővel, a tóval, a környezeti csodával, vagy Lillafüred – Garadna
mesevilágába csöppenhetünk, az ősember lábnyomát kutatva. Bánkúton síelhetünk, szánkózhatunk, közben megállhatunk Bükkszentléleken és a Látó-kövekről lenézve ámulhatunk a világ csodáján, és
saját parányiságunkon. Visszafelé megnézhetjük a Diósgyőri várat,
áthatolhatunk a hegyen, és Lyukóbánya irányából eljuthatunk Varbóra, majd Sajószentpéteren ehetünk egy finom Ramada-fagyit. Múzeumok, templomok, látnivalók várnak bármerre indulunk, és mindenhol útitársaink a hegyek, az erdők, a folyók, a természet csodái.
Bárhová vet minket elszármazottakat a sors, néha szükségünk van,
hogy visszatérjünk a hegyeinkhez-völgyeinkhez, hogy újra borsodinak, miskolcinak érezhessük magunkat, hiszen „Miskolc mindig
várni fog…”

Nyul-Donka Judit és Balázs: Diósgyőri vár
(az alkotókról: 122-123. oldal)
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Beregi Kiss Magdolna • Sajószentpéter
Ahol megszülettem, lassan hullámzanak a hegyek,
Szent Péter védőszent őrködött a templomok felett.
Hogy kis kápolnája örökig állhasson,
emberi kéz által el ne pusztulhasson.
Ám mikor a Tatár rátört a hazára,
porig égett a szentek fakápolnája.
Lett imádkozó kezek, … menekülő lelkek háza,
kik bennégtek a templom forró hamujába.
Ma is, hol már házaink sorban magasodnak,
csontjai jelzik az ősi sírhalomnak,
gyászos napjait a történelemnek,
a Sajó mentén élő magyar embereknek.
S ha a hullámzó hegyek keskeny medencéje,
meg tudna szólalni, s magáról mesélne,
elmondaná, mit jelent a múltunk számunkra,
mit rejt a termő föld mélységes mély odva.
A gördülő rögben megbúvó emlékek,
ma is csak csöndben, csak halkan regélnek,
a huszadik század zúgó áradata
zajának múlandóságával eltakarta…
Múlt emlékei lettünk, kései utódok,
többlaki emberek, sodródó hajósok.
Kik nem vesszük észre, hogy köröttünk
lassan hullámzanak a hegyek,
s hogy Szent Péter, ma is őrködik a házaink felett…
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Beregi Kiss Magdolna • Látó kövek
A vándor, ha az erdőt járja,
ölelkező fák mellett megtalálja, a föld szavát.
Sziklából kinőtt fa vezérli útját.
A mélység és a magasság itt összeért,
aki ide eljut, az mindent megért.
Bolyonganak lábam alatt a kőkemény sziklák,
a lemenő nap sugaraiban, minden csak szilánk.
Fénylő üvegdarabok a távolban a házak,
érthető lesz, amire azt hittem, csak látszat.
A gömbölyű horizonton a Lázbérci-tó,
a szellő egy dalt súg, olyan, akár egy altató.
Parány lettem, a tér, egy apró darabja,
Úgy érzem, a földnek nem lehet haragja, csak békéje.
Együtt lélegzem a tájjal, mélység, s magasság enyém,
itt fönn vagyok mégis bolyongok egy lábaserdő rejtekén.
A források lent hűs vizet ontanak,
s felhallatszik a szirtre, ahogy a víz
a kövek között szalad.
Azt az érzést nem tudom lefesteni,
mit érez, aki e látványt megszemlélheti.
S megérteni is csak itt lehet,
miért is látók, a LÁTÓ KÖVEK…
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Török Nándor
1965-ben születtem. Bodrogközi
szülőfalum, Lelesz a mai Szlovákiához tartozik, a Tisza és a Latorca folyók között. 18 éves koromig éltem itt. Gyermekkoromban gyakran jöttünk Magyarországra, a közeli termálfürdőkbe. Ezek közül ma is a legemlékezetesebb a miskolctapolcai
barlangfürdő.
1984-től egyetemi tanulmányaimat Budapesten folytattam és
azóta is ott élek. Több mint 30
éven át, évente többször is meglátogattam szüleimet, szülőfalumat, s elkerülhetetlen volt, hogy Miskolcot útba ne ejtsem. Régen a
3-as út még átvezetett a városon és mondhatom, hogy elég sokszor
keresztülmentem rajta. De nem csak keresztülmentem, hanem megálltam pihenni, vagy étkezni, vagy egyszerűen csak felfedezni a
várost. Az egyetemi évek alatt gyakran stoppal utaztam és bizony
előfordult, hogy a város egyik szélétől gyalogoltam a másik széléig.
Így elég közeli kapcsolatba kerültem részleteiben is Miskolccal és
valamilyen emlékfoszlány mindig felszínre tör még ma is, ha közeledem a város határához.
Később a családommal is gyakran visszatértünk ide nyaralni, vagy
túrázni és a mai napig rendszeresen évente több napot is eltöltünk
itt. Az említett barlangfürdőn kívül szívesen járjuk be újra és újra a
Miskolc környéki kiránduló helyeket, a diósgyőri várat, Lillafüredet, a
pisztrángost, de egy koraesti belvárosi séta is kellemes élményt tud
nyújtani a kiépített Szinva-parton. 2016-ban tagja lettem az Irodalmi
Rádiónak, ahol új barátokat és egy nagyon jó alkotóközösséget találtam. Az IR rendszeres rendezvényeit azóta is mindig látogatom,
amik újabb és újabb alkalmat biztosítanak, hogy Miskolcra jöjjek és
felfedezzem a többi kulturális és természeti szépséget és élményt.
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Török Nándor • Miskolc
Harminchetes és hármas út
a Bükk lábánál összefut,
s ott város áll, hol jártam én,
ha Pestről haza vitt a kény,
és nem felejtem el soha,
hogy hozzám nem volt mostoha.
Eszembe jut az utcakő,
réseiben már dudva nő,
de őrzi még sarum nyomát,
s ifjúságom (porlepte vád)
az úton néha szembe fut.
Ez itt ma szép és az se rút.
Emlékemben még benne él
a legendás, a Búza tér,
a diósgyőri vár alatt,
a Szinva patak hogy’ szalad,
s látom az acélgyár felett
a kohók szülte felleget.
Az ifjú ember oly naiv,
Lillafüred visszhangja hív,
míg ringat a Hámori-tó,
a csend nesze mámorító,
s a cserfák között, hogyha zúg,
az nem más, mint a kisvasút.
Az Avason túli hővizek
titkát a barlang őrzi meg,
és őrzöm én is titkomat:
e város talán elfogad,
és bárhová is visz az ár,
e város mindig visszavár.
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Török Nándor • Közel hajolva
Társas magányod vonz s taszít,
de elképzelem azt, akit
ez éltet, s amíg haldokol
élete addig sem pokol.
Vagy, aki vagy. Láthatatlan.
Mi tegnap volt, ma is az van.
A teremtőt nem éri el
gyönge hangod, s nincs égi jel,
mi biztatón reményt sugall.
Lelked ekét vágyó ugar.
Szunnyad a tett, szunnyad a vágy,
ki hallgatja meg az imád?
Csak az, aki közel hajol,
s válasza csók mindig, ha szól.
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Török Nándor • Fenn a Golgotán
Elveszve a mindenség határán
boldog boldogtalanságban ténferegsz,
hátadon a könnyű habszivacs kereszt,
s ripacsként hordod árván és gyáván.
Idefönn már senki nem ér tetten,
képzelt fájdalmadat bátran viseled,
s ebben nem osztozik senki sem veled.
A játék végén árnyaddal ketten
bőszen hajlongtok fenn a Golgotán,
s hitvány díszletek közt megtudod talán,
hogy a nagy műben hol volt a csalás,
a jóban a rossz, a fényben az árnyék,
a vastapsra benned mindkettő vár még,
vár még Krisztus és vár még Barabás.

185

Tilk Katalin
Személyi igazolványom szerint
Miskolcon születtem a Vasgyári
Kórházban. Tiszalúcot mégis
szülőfalumnak tekintem. Középiskolába Miskolcra jártam, a
Zrínyi Ilona Gimnáziumba. Nyíregyházán tanárképzőt, majd a
német szakot a Miskolci Egyetemen végeztem. Miskolc megyeszékhely, tehát minden BorsodAbaúj-Zemplén megyében élő
ember életében központi szerepet játszik. De azon kívül szeretem is a várost. Életem része ha
akarom, ha nem.
Tilk Katalin • Csak még egyszer!
Amikor az orvos egy szép májusi napon azt mondta, hogy meg kell
műteni, ő nem tud mást csinálni, az asszony fel se fogta, hogy ez mit
jelent. Jó. Műtse, doktor úr. Akár holnap. Csak az az iszonyatos fájdalom múljon el!
A lába, illetve a csípője. Amíg a munkahelyén neki nem szaladt valaki
és recsegve-ropogva el nem kaszálta a lábát, nem tudta, hogy ilyen
fájdalom létezik. Az ütéstől a porc is tönkrement. Se pihenés, se
bölcs háziorvosa gerincinjekciói nem segítettek. Végül is szerencsésnek mondhatja magát. Csak decemberig kellett várnia. Na meg aztán
azért is szerencsés, mert ezalatt az idő alatt nem bénult le. A műtőasztalon ugyan majdnem ottmaradt. Azt mondták, hogy a káliumszintje lement. Hogy hova és mi az a kálium, nem tudta. Biztos fontos valamiért. Különben nem kezdett volna mindenki szaladgálni.
Nem kellett volna az intenzíven dekkolni.
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Mikor lassan kezdett belé visszaköltözni az élet, az agyát már nem az
a mindent elfelejtető fájdalom uralta, és gondolkodni is tudott, egy
lyukas fityinget nem adott volna azért, hogy ő valamikor is lábra áll.
De legalább nem fáj! És milyen telhetetlen is az ember. Műtét előtt
csak azt akarta, hogy ne fájjon. Most, hogy nem fáj, még járni is akar!
Majd. Valamikor.
Négy hónap bizakodás az életéből. Újabb négy hónap magány, emberek, utca, bolt, beszélgetés nélkül. Aki gondozta, a kedves úgy tett,
mintha nem sietne. De sietett. Megvolt a maga baja, és még az
asszony gondját is a vállára vette. Angyal! Földre szállt angyal! A
mentősök, mikor kontrollokra vitték – hallgattak, a betegtársak meg
csak a maguk baját mantrázták. A kis félretett pénze megcsappant.
Jócskán. De azt nem bánta. Azt sem, hogy annyi parizert még az
életben nem evett, mint az alatt a néhány hónap alatt. Spórolni
kellett. A táppénz kevés. Támogatás nincs. Se gyerek, se család.
Mindig csak a tévét bámulta. Azon vette észre magát, hogy vele
beszélget, na meg a kutyájával. Szidta a rossz hírekért a bemondót.
Elsorolta neki, hogy mit álmodott aznap éjjel. De az nem olyan. Az
nem beszélgetés. Nem akció-reakció. Néhanap felhívta egy-egy
kolléganője. Ő nem kezdeményezett. Nem akart senki terhére lenni.
Kétszer próbált tőlük segítséget kérni. Lepattant. No, ha nem, hát
nem. Aztán megoldódott a kollegiális segítség nélkül a dolog. Igaz,
ekkor is lett egy pár új ősz hajszála. Szóval, maradt a havi egy telefon. Csak nehéz volt ám beszélgetni! Nem a hangok jöttek nehezen a
torkából, hanem valahogy a mondatok nem alakultak. Szavak felejtődtek el. Abban a kicsi, beszűkült világban ahol a fájdalom, a betegség, a túlélés az úr, rövid jajgatáshoz, istenkedéshez, máskor lágy
fohászkodáshoz egy kicsire szabott szókincs is bőven elég.
Aztán az első lépések. Amikor először le tudott menni a teraszról,
szinte megrészegült. Az a kis nyomorult három lépcső, amit jó lábbal
egy lépéssel átlépett régen! Aztán a mankózások tizenegytől tizenkettőig az udvaron! Katartikus!
Egy-egy ilyen séta után már merészkedett tervezni. Majd ha egyedül
elmegyek a boltba! Na, jó, először a kapuig. Talán még dolgozni is
fogok egyszer! Talán.
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Aztán, mikor már a tenyerét hólyagosra törte a járókeretbe, mankókba kapaszkodás ereje, egyszer csak jobb lett. Már csak egy mankó,
már csak bot.
És ekkor készített az asszony egy listát. A listaírás mindig is mániája
volt. Szerette eltervezni a dolgokat, és örült, ha elég ügyes, elég erős
volt, hogy elintézze őket. Nagy teljesítmény egy egyedül élő, álló
asszonytól! Volt egy időszak az életében, amikor egyáltalán nem
akart listázni, eszébe se jutott elintézni bármit is. Magát akarta elintézni. De nem volt hozzá mersze. Váratlanul, néhány év alatt mindenkije elment. Így emlegette sokáig, mert azt a szót, hogy meghaltak, ha kimondja, bevallja magának is, hogy tényleg meghaltak. Így
meg, hagyott egy kiskaput: csak elment apja, anyja, testvére és pár
igen távoli rokon kivételével mindenkije.
Azt a szót, hogy bakancslista egy filmben hallotta először. Milyen
találó! Ő is átvette.
Tehát a listára felkerült szép sorban: bolt, aztán talán munka. Meg
aztán egyszer még az életben magas sarkú cipőben járni!
Fiatalkorában szép cipői voltak. Aztán ahogy öregedett, hízott, a
magas sarkú cipők közül már csak emlékbe tett el egyet, kettőt.
Sajnálta őket kidobni. Jó drága cipők voltak. Emlékezett rá, hogy hol
vette őket. Még a Centrumban is ki tudott fogni néhány egészen
csinosat. Meg a fő utcán. Egyszer a Sötét-kapu mellett varratott csizmát magának. Abban a picike boltocskában. Igen. Mikor külföldre
ment tanulni. Augusztusban kellett csizmát venni, mert a telet is kint
kellett kihúzni. Akkoriban nem utazgattak a népek. Ma meg gondolnak egyet és szép kocsijukba pattannak.
Az asszony már nem akart kocsit. Miből is? Inkább csak egyszer az
életben még vonatozni, meg buszon utazni. És ha majd minden jó
lesz, villamosozni! Kicsi korában az anyjával és az öccsével utazott
először villamoson. Azt nem tudja elfelejteni. Nehéz volt a vasrácsos
lépcsőn felkapaszkodni. A nyitott előtér, meg aztán benn. És valami
szíjak lógtak a plafonból. Mindig meg akarta kérdezni, hogy minek,
de mindig elfelejtette. Vagy megkérdezte, anya megmondta és ő meg
elfelejtette, hogy megmondta. Így van ez! Az öregség!
Pedig nem vén. Valaki mesélte, hogy ilyen korában ment férjhez újra.
Na, azt azért mégse. Egyszer volt Budán kutyavásár!
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A lista utolsó előtti pontja a bál. A tánc. Soha nem volt mulatozós,
bálozós, bulizós. Néha már azt gondolta, hogy apácának kellene
lennie. Igaz, apácák nem voltak a régi világban. Csak filmekből
ismerte őket. Krakkóban látott először egy igazit. Az utcán ment,
aztán a rendszerváltás után már a Tiszain is volt. Ezt a kettőt látta
csak. Ő lehet a harmadik. Egy bálban volt életében. Amikor nyolcadik után bankettet rendeztek. Ott táncolt két fiúval. Annyi. De most,
az új, megjavított lábával szívesen táncra perdülne. Mert biztosan
tánctudást is rakott bele az a kedves doktor.
Utazni! Repülni! Azt nagyon szeretne az asszony. Mindig is szeretett.
Csak gondolt egyet és már ment is. Más városokban járkálni, múzeumokat látogatni, festményeket, márványszobrokat csodálni, vagy
csak egyszerűen kirakatokat nézegetni. Eltévedni! Volt, hogy a Nap
állása szerint talált vissza a szállodába. Meg az a sok metrózás. Imádta! Mindig rosszfelé indult. De valahogy mégis elboldogult mindenhol. De szép is volt!
Csak még egyszer…
Milyen szerencse, hogy az internet korában él. Egy kattintás és utazik
ő bárhová. Egy másik klikk és ismerősöket lát. Csak a beszélgetés.
Csak ne felejtsen el beszélni! Csak legyen kivel beszélni!
Csak válaszoljon is valaki!
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Horváth Gábor István
Smidelius
Horváth Gábor István, 55 éves
tanár és népművelő vagyok. Már
több éve foglalkozom irodalmi
művek írásával, szoktam pályázni
is többféle kategóriában. Többször voltam már első helyezett is,
vagy oklevelet kaptam, vagy
pénzjutalmat, vagy tiszteletpéldányt. Kötődésem Miskolchoz
három irányú, eddigi életem különböző, fontos szakaszaihoz
köthető. Az első érzelmi kötődésem az Edda együttes zenéje és
főleg dalszövegei iránt született
meg, csak prózában röviden felidézve: acélváros, minden sarkon álltam már, sárga lámpák jelzik
útját, mit Miskolc adhatott, elhagyom a várost, ahol élek, minden
lépcsőn ültem már. Ekko voltam kamasz, fiatal, lázadó. Sokszor
üvöltöttük bele a gimnáziumi barátaimmal ezeket a dalsorokat a
nagykanizsai éjszakába vagy hajnalban egy jól sikerült – akkori szóval
– bevetés után, mikor mentünk hazafelé.
A következő lelki kapocs akkor kovácsolódott, amikor fiatal,
pályakezdő történelem-magyar szakos tanárként, 25 évesen tanítottam középiskolásoknak a világ egyik legszebb szerelmes versét,
József Attilától az Ódát, mely tudjuk, hol, mikor, hogyan és miért
született meg. Prózában csak felidézve egy örök sorát: s látom a
Szinva patakot elfutni lágy emlőid előtt. Akkor már szerelmes voltam
abba a nőbe, aki azóta is a feleségem, életem párja 1990 óta. Ehhez
kapcsolódik az utolsó érzelmi kötődésem. Úgy hozta az élet fintora,
hogy pont Lillafüreden, a híres Palota Szállóban volt a nászutunk
1990 húsvétján. Minden együtt volt itt a boldogságomhoz: a séták, a
fátyol vízesés, a patak. Akkor voltam 27 éves, a sok fotót visszanézve
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ma is érzelmi túltöltöttség van lelkemben. Életem legszebb tíz napját
töltöttem el ott.
Azt már csak zárásként írom le, hogy néha még régebben szurkoltam
a Diósgyőr labdarúgó csapatának, ha külföldi klub csapattal játszottak egy kupamérkőzésen. Manapság pedig Aranyosi Péter miskolci születésű humorista történetei dobnak fel, miket szülővárosáról
potyogtat el humorbombákként.
Horváth Gábor István • Smidelius • Szinva-parti nyár
Ott feküdtem veled a puszta földön
a felállított sátorban, szikrázó nyár volt,
a szövetek között világítottak a pipitérek
és a zizegő nyárfák zöldellő levelei.
Ha bárki szerelmesnek és boldognak lát téged,
talán ezt még ma is elhiszem,
hiszen tudtál nevetni ezeréves vicceimen,
örültél, hogy velem élsz még,
hogy hajnalban járhatsz a fűzfák között,
tudtál a patak vizében egy könnycsepp lenni,
mikor régen elrontott múltad lelkedben zakatolt.
Diósgyőr felől harangszót himbált a szél
minden ölelésemkor, látlak most is,
ahogyan belekapaszkodsz ebbe a fájó kondulásba,
és elringatod magadat az avasi dombok fölött.
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Horváth Gábor István • Smidelius
Emlékezés egy régi szállodára
Belső udvarodon rózsától virul a kövezet:
lengyel turista kezéből eldobott dinnyeszelet.
Köveid benne a feketéllő magok,
Szobáidban kacagnak a játszó gyerekek.
Elsuhanó pincéreid hullámos haja fekete,
Tálcát szorít megfáradt kezük,
van mellényük, humoruk és viszeres lábuk.
Akkor még a felük nem külföldre készült.
A toronyszobában volt a szálláshelyük.
Ki látta itt Attilát a híres bajuszával?
Minden éjszaka a folyosón erre sétál.
Hitet fakaszt magányának a köveiből,
erőt merít zaklatott sejtjei szöveteiből,
s haja hajnalra csatakosra leizzadt.
Egy fácánt látsz most a fák fölött, hol repül,
látod, ez nem álom, ez most a valóság.
Egy kövér testű német turista kemény valutái
repülnek szanaszét a nagy, üres, kék semmibe.
Most érkezett nászutasok, örömkönnyek, hazánk
egyik legszebb kastélya, napsugártól fénylő
tetőcserepeiden a régi szerelmesek lenyomatát
szemüveged nélkül tisztán látod-e még?
Köveid közül kiköltözöm talán örökre,
csak emlékeim morzsáit hagyom itt:
Szakácsaid rossz fogai majd megőrlik,
az unokáim pedig majd megeszik.
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Horváth Gábor István • Smidelius • Vasárnapi délután
Az utcakövek ásítanak lent a porban
felbontva mind, egyforma rendben,
akár a titkos szerelmes levelek.
Mindegyik gyarló tévedésünk
megfejthetetlen titkot őriz meg
számunkra a furcsa jelenben,
mikor a patakpart fehérlő kavicsain
átfut a hőség, gyermeki álom,
mikor a szó elveszíti az ékezetét,
halvány fényét a villanykörte,
akkor a Búza tér köve nyomban
olyan súlyos lesz és tömör,
hogy atomrácsán nem futhat így
át rajta vágy, szépség, gyönyör,
mert mély álomba hullunk mind,
és csak hallgatunk, alszunk édesen,
mint macskakő a vakító napfényen.
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Hugyecz Marcella
Zárkózott ember lévén, különösen nagy feladat, hogy saját
magamról kell írnom. Igazából
nem én vagyok a fontos, eszköznek tekintem magam a toll és az
ecset másik végén. Beszéljenek
rólam mindazok, mik kezem által
születnek.
És Miskolc… Egyetlen ám becses kapcsolat az Irodalmi Rádió.
Néhány éve, egy novella pályázat
apropóján kerültünk kapcsolatba,
ami azóta is tart és reményeim
szerint még sokáig így is marad.
Hugyecz Marcella • NA-NA!
A Nap tüzes sugarait lövellte a sivataggá száradt udvar porára, Mihály bácsi hunyorogva nézett az utca felé, jönnek-e már? Vagy egy
órája ült a kis padon, ahol egykor asszonykáját ölelgette, ifjú férjként.
Csendben búcsúzott, akárhová nézett, mindenhol emlékek tucatja
tört elő rejtekéből és párásította be megfáradt szemeit.
Egykor, gyermekek zsibongása töltötte meg az öreg ház falait, a kert
fái gyümölcsöktől roskadoztak, az istállóban két ragyogó fekete ló,
az a Villám, ó micsoda pompás jószág volt. Most csak a szél visítása,
játszott fülébe keserves dallamot.
A padon kuporgó öreget, paták kopogásának zaja rántotta vissza
réveteg világából.
Megállt a szélesre tárt deszkakapu előtt a lovaskocsi, Mihály bácsi
elindult az utca felé.
- Csókolom, Papa. – Üdvözölte az asszony, átölelve édesapját, Pistával csak biccentettek egymásnak.
- Szervusz kislyányom, megjöttetek?
- Meg. Elvitte az ócskás a holmit?
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- Igen, csak az ágy maradt.
- Összepakolta, amit vigyünk?
- A konyhában van.
A gondosan összekészített néhány csomag hamar felkerült a kocsira,
Mihály bácsit is elhelyezték kényelmesen, mikor elindultak, egy-két
öreg barát kiállt a kapuba, még egy utolsó búcsúra, azután neki lendültek a lovak, egyre távolodott a ház, az utca és egyre nagyobb lett a
fájdalom.
Hosszú út vezetett a termetes ház mögötti udvarba, az épület egyik
oldalán veteményeskert ágyásai sorakoztak példás rendben, édes gyümölcsök illatát hozta a lágy szél.
- Jöjjön Apám, megmutatom a szobáját.
Mondta Bözsike és megfogott, egy pakkot a lépcső felé indulva.
- Szép nagy ház.
- Elférünk.
A folyosó egyik ajtaját kinyitva, egyszerűen berendezett, világos,
nagy szobába léptek.
- Pakoljon Apám, én a vacsora után nézek.
Mihály bácsi kinyitotta a szekrény ajtaját és csekélyke holmijára nézett, talán egész életében nem volt annyi, amivel egy ekkora szekrényt meg lehetne tölteni. Kiválasztott egy polcot, melyre minden
elfért, az éjjeliszekrényre tette pipáját és a dohányt.
A szoba falait réz színűre festették, a lemenő Nap búcsúzó sugarai.
Az ablakban állt és a kert fáit simogatta szemeivel, mikor egyik unokája hangját meghallotta.
- Csókolom, Papa! Hogy bírta az utat?
- Nehezen, de csak itt vagyok.
- Már megérkezett mindenki, csak magát várjuk. Jöjjön vacsorázni.
A nagy-konyha melletti szobában terítettek vacsorához, összegyűltek
az unokák is, köszönteni a dédpapát, mert a legkisebb ott a kocsi
mélyén gügyögő, már dédunoka volt. Ez az esti zsongás, a történetek, a nevetés, egészen feledtették az elmúlt napok keserűségeit, még
talán mosolyogni is tudott, főleg mikor a picire nézett. A jókedvnek
Pista vetett véget.
- Akkor menjünk aludni, holnap korán lesz az ébresztő, sok a dolog.
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Szétszéledt a társaság, a papa is magára csukta az ajtót, ismét egyedül
volt, évtizedek óta elvesztette párját, de az esti csendet még mindig
nem tudta megszokni, az ágyban sem találta megszokott helyét.
Nehezen jött álmából, hajnalban vitatkozás hangja riasztotta fel.
- Miért akarod ilyen korán felébreszteni? Öreg ember már, hagyd pihenni.
- Ne pusztítsa itt haszontalanul a kenyeret.
Később halk kopogás hallatszott az ajtón.
- Apám, kész a reggeli.
- Jövök.
A komor hajnali fényben, rosszabb ruhát keresett és lassú mozdulataival felöltözött. Reggelije az asztalra volt készítve, Bözsike egyedül volt a konyhában.
- Jó reggelt, Apám. Pistának segíteni kellene lucernát kaszálni.
- Jól van kislyányom.
- Kötök kendőbe elemózsiát.
Egykedvűen baktattak a lovak a lucernás felé, nem sokat szólt egymáshoz a két ember, mikor megérkeztek, Pista csak annyit mondott:
- Itt hagyom magát, én elmegyek a másik oldalra.
Mihály bácsi megállt a hatalmas lucernatábla mellett, végig nézett
rajta nagyot sóhajtva.
- Szép nagy.
Bodza bokrok szegélyezték a kaszálni valót, keresett egy ágat és ráakasztotta a ruhába kötött elemózsiát és a kabátját, hisz hamar melege lesz, hiába hűs még a levegő.
Ujjával megtapogatta a kasza élét, megfente, mert nem találta elég
élesnek, megállt egy pillanatra és megemelte kalapját, mint ahogyan
egy emberöltőn át mindig tette, amikor elsőt vágott a táblába.
- Isten segítsen!
Meglendült a kasza széles ívet vágva, szinte megfiatalodtak tagjai a
berögzült mozdulatokban. Gondolatai messze szárnyaltak, régmúlt
aratások képei között, nem érezte a fáradtságot, az öreg csontok
engedelmeskedtek.
A Nap egyre feljebb úszott az ég kékjében, csak a homlokáról guruló
cseppeket érezte és a hátát égető forróságot. Meg kellett pihenni a
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hűvösön, falatozott néhány katona szalonnát, elnézte a szélben
hullámzó mezőt, s hogy mennyi híja van. A délután már nehezebben
telt, nem siklott oly könnyen a kasza, ólom súllyal nehezedtek karjai,
egyre többször kellett megállni. Múlóban volt a nap, mikor kocsizörgést hallott, érte jött Pista.
- Nem sokra haladt.
- Nehezen bírom már.
Szótlanul ültek a kocsin, egész úton feszült volt a csend papa és vő
között, hangtalanul mentek be a házba.
- Jó estét, Apám! Mosdjon le, hozom a vacsorát.
- Nem kérek lyányom, elég volt a batyu.
- Legalább egy kevés levest egyék.
Az idős ember hangtalan ment a fürdőkamra felé, még hallotta, amit
beszélnek mögötte.
- Mi van Apámmal?
- Mit tudom én, a Te Apád! Nem ér annyit se, amennyit ma megevett.
Mihály bácsi, mikor a szobájába lépett, az asztalon egy tányér gőzölgő levest talált, mellette szelet kenyeret, ahogyan szereti. Jó illata volt,
először csak mellé ült, azután kanalazni kezdte.
Nehezen, de csak betakarították a lucernát, azután érett a gyümölcs,
következett a szüret, váltották egymást az évszakok, az évek, csak a
szív volt csordultig keserűséggel egyre inkább, bárcsak asszonykája
lenne itt, hogy kipanaszkodhatná magát. Egyedül kicsi dédunokája
ismerte, mennyi minden fáj neki, néha mikor aludt a kertben, mellé
ült, ha Pista nem látta, mert elküldte őt, hogy ne lopja a napot.
Egy este, mikor magára csukta az ajtót, oly nagy szorítást érzett a
mellkasában szédült is kicsit, lefeküdt, ahogy mindig szokott, de sehogyan sem jött álom a szemére. A Hold ezüst korongját nézte,
amint csillám porával beszórja az egész alvó világot. Leült az ágya
szélére, lehajtott fejjel nézte a padló fájának mintáit, hogy mennyi idő
telt el? Ki tuja? Még sötét éjszaka volt, mikor a szekrényhez lépett és
kivette ünneplő ruháját, rég viselte utoljára.
Óvatosan csukta be maga mögött a bejárat ajtaját, az utcára érve
megállt, újra az a fájdalom valahol ott benn, semmihez sem fogható.
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Pedig a sors csapásai között, megjárta a Nagy háború legmélyebb
bugyrait, ott az ólom bányában, ahol hadifogoly volt, mindig könnye
csordult, ha csak rá gondolt, de az sem fájt annyira, mint most ez,
mikor egy utolsó pillantással búcsúzott a kedvesektől.
Bizonytalan léptekkel indult el és betakarta az éjszaka puha csendje.
Itt állok, egy sírkő előtt a temető sarkában, a nagy tölgyfa alatt, mely
őt is hirdeti, aki halálában is állva maradt, megszentelt földben nyugodhat. Képzeletemben látom Dédtatám apró termetét, amint gyerekes csínytevéseimen mosolyra húzódik szája, nagy fehér bajusza
alatt, és fekete kalapja alól huncutul nézve, azt mondja, ujjával is
mutatva, na-na!
Vége
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Katona Gábor
Katona Gábor vagyok. A
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Ináncson lakom. Az elmúlt 8
évem a Miskolci Egyetemen töltöttem, ahol a tanulmányaim
mellett megismerkedtem az újságírással (MEGAZIN) és 2 éve
tagja lettem az Egy MASZK
Drámaműhelynek, ami a Miskolci
Egyetem Amatőr színjátszó köre.
Színdarabok, versszínház és fórumszínház mellett ebben a két
évben nagy hangsúlyt fektettem
az improvizáció meghonosítására
az egyetemen. Az Egy MASZK
Drámaműhely célja már nem csak a színjátszás, hanem a színház és
különböző művészeti stílusok, mint az írás, éneklés, rendezés és a
kultúra terjesztése a Miskolci lakosok között.
Írással már gimnáziumi éveim alatt foglalkoztam Encsen. Kezdetben, mint szerintem mindannyian, plátói szerelmes verseket írtam.
Ezt követték az útkeresés, a csalódás és az élet apró örömeit felölelő
verseim, amikhez később groteszk versek és prózák is társultak. Az
alkotó tevékenységem kissé szeszélyes, de periodikusnak mondható.
Egy-egy periódusban 4-10 vers születik általában. Mivel több művészeti ággal is foglalkozom (grafit rajzok, színjátszás) így mindig jelen
van az életemben a művészet. Egy évvel ezelőtt a rajz és az írás volt
dominánsabb. Az elmúlt félévben a színjátszás, mint önkifejezési
csatorna került előtérbe. A legtöbb művem Miskolcon született.
Erre a pályázatra 2 verssel és egy prózával jelentkeztem. Prózákból
viszonylag kevés, kb. 10 darab született eddig. Ezek nagy része még
elég nyers és kiforratlan. A verseknél elsősorban a sor végi rímek
voltak impozánsak számomra. Egy jó részük, mint érzelmi kezelés
(magamból való kiírás) vetődött papírra. Az utóbbi két évre a szabad
asszociáció az átvitt értelem és a sorok között rejlő többlettartalom
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jellemzi a műveket. Ezen irományokban azt tartom a legnagyobb értéknek, hogy szabadon értelmezhetőek és az olvasókban elég eltérő
érzelmeket, gondolatokat váltanak ki.
Mindig is nagy vágyam volt, hogy egyszer egy kötetben jelenjenek
meg a műveim. Erre remek lehetőség ez az alkalom.
Katona Gábor • Erdei nimfa
Nem maradhat néma kinek szája szólásra kész, nem lazulhat el az
izom, mely lüktetni is kész. Ily hangulat, mely tiszavirág éltű és ritkább, mint bármely keresztezése ősi mitológiában létjogosultságot
nyerő szörnyeknek, kiket a kor és a szellem mítoszi magasba emelt.
Ezért hát emígyen ihletbe mártva puskaporos tollamat papírra vetem
mit a józanész, és a racionalitás tagad. Érzelem és hatás mi így befolyásolá és hatalmába kerítette elmém. Egy kósza másodperc, mely
örökkévalósággá dermed, és meghitt boldogság tölti meg az elfonnyadt lelket. Mély sóhajtás előzi meg a tettet, mit e percben szavakba csepegtetek. Nem a félelem az mely munkál bennem, hanem
mint ama próféta, ki tudja nagy dolgot viszen majd véghez erőt gyűjt,
hogy kellőképpen magasztosan és felemelő hangnemben tudósítsa a
megtisztelő isteni sugallatot.
A lélegzet oly mélyre szántónak tűnhetett, hogy felkavarta az idő s
élet porát. Ködfátylat bocsátva a félénk igézetre, melynek oszladozó
felhői mögül egy fürge kissé nyurga leányka és néhány égbe nyúló
bükkfa sziluettje látszott kibontakozódni. Csendben lopakodó léptek
nesze töri meg a suttogó csendet. Az ódon fák hajladozni kezdenek
az élet súlya alatt. Ágaikon borzongás fut át, és a hideg rázta vörhenyes levelek búcsút intenek sárgás testvéreiknek, kik megilletődve
tovább ringatóznak görbébe hajló ágaik ormán. Lassan, szelíden
csónakáznak a lehulló levelek, miket a szél, az öreg postás küld végcéljuk, a puha párnás avar felé. Erőteljesebb fujtató mozgás szökell a
felfénylő mészkőszirtek lábainál. Fejével árnyékba húzódva kifejlett
gímszarvas lapul meg a biztonságot nyújtó odvas fa rejtekében. Kérlelő szemeit a tövises bokrok mélyéből egyenesen az őt követő leány
lelkébe mélyeszti.
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Leányunk sietve kapkodja finom vonalú lábait, melyek ösztönös
gyorsasággal és a fiatalkor merészségével lopják a távolságot az üldözött és vadásza között. A lágyan hulló aranybarna hajfonat ütemesen
libben a szürkületbe nyúló éjben. A hajszálak végtelenje enyhén kipirult orcában végződik, melynek pírja nem csak a kifulladás dinamikájából, hanem a várakozás izgalmával vegyített természetes szeplőkben gyökerezik. A finom orcák közepében finom metszésű törékeny
orrt vélhetünk felfedezni, mely kecsesen ül a szemöldökök lábánál.
És azok a hamvas tavaszi naplementét idéző ajkak, mikor összeérnek
egy új világ születését eredményezik. És az a szigorú szempár, melynek kékségéből született az ég s a tenger, most gyermeki szelídséggel
megpihen egy rezdülő bokor vállán. Lágyan emelkedő karjai közt íj
húrja gyöngéden feszül, és jobb kezének mutató ujja fölött vízszintesben játszik a fácántollas, tűhegyesre faragott nyílvessző. Megrezdül kezében az indulat, és mikor lélegzetét fogyatkozni igyekszik
erőteljeset dobban heves szíve, mely megálljt parancsol. Enged kezének, repedezett bőrszíjjal társult szorításán, és mélyeket lélegez. Legbelül évődik. Hajtja a testvéri szeretet, mely húga éhségének csillapítását eredményezheti. Másrészt viszont a természet, az erdő lelke az,
mely most gyengéd kezét kékszínben pompázó pillangó képében
kissé szemrehányóan, de nevelő szándékkal nyilat támasztó ujjbegyére biggyeszti. Eme természetfeletti ihlet kegyelem neszét
suttogja fülébe. Elernyednek izmai, és karjai irigylésre méltó csípője
mellé hullanak. Kezében az íj megbicsaklik. Rácsodálkozik a kék
pillangó, keltette belső melegség érzetére. Ajkaiba harapva könny
csordul ki sugárzó szemén. Megáll az idő, és körülöleli az erdő.
Gyengéden szárnyai közé fogadja, és lassan forogni kezd vele.
Megnyitják bozontos koronájuk az őszintén csodálkozó bükkök utat
engedve az újjászülető naplemente utolsó sugarainak. Az ősi rítusok
hangulatát idéző dermedt pillanatot pacsirták utánzó hangja foglalja
végtelen keretbe.
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Katona Gábor • Jöttél
Megölted a szívem.
Csak sóhajtozik s búsong.
Fejét térdére hajtva dobbanásai
Távoli visszhangként nyelődnek el.
Kisimulnak, mint a tó tükre,
Melyet egy behulló falevél moraja,
Hullámokba ráncolva vert fel.
Elveszve ténferegtem a semmibe,
S te beúsztál a horizontomra,
S megtörted egyszerűségem csendéletét.
Megtanultam veled újra szeretni,
Fájdalommal félni, s reménnyel várakozni.
Éltem felelevenedett s benned újrafogalmazva,
Ismét megtaláltam régi önmagam.
Csillagkapukat nyitottál ki,
Mélységeket s teret adtál az időnek.
Belebetegítettél s meggyógyítottál,
Egy visszahúzott, szeretetféltésbe fojtott,
Elválást kínzóan nyújtó, egymásba hajló,
Lélekrablóan szívmelengető ölelésbe.
El-eltávolodó elválaszthatatlan csomói lettünk egymásnak…
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Katona Gábor • Most is rád gondolok
Hogyan találjuk ki, mit óhajt a szív sóhaja?
Mit suttog egy heves szívdobbanás?
S mit hallgat el egy kimaradás?
Talán kódolatlan hódolat,
Mi átfolyik most a szív ritmuszavarán.
Bináris rendszerünk, te + én,
Szoftverré fejlődik a város peremén.
Kiírthatatlan vírusként burjánzik szerte szét,
A hajnali sétákba burkolódzó holdvilág kacskaringós árnytérképén.
A lődörgő út heves vonalvezetését
meg-meg töri egy elbámészkodó ölelés,
Mi megmelenget minket, s a kabát illatot cserél.
Egy félszeg át-ölelés egészestés dermedésbe hal el válladon.
A ujjbegyek érintése simulva vándorol kulcsoló kezek halmazába.
Az arcodon törik meg kézfejem íve, mosolyt talála s megpihen íme.
Mert szemed villan át tükröződő lelkemen
Téged látlak bennem, ez már egyveleg.
Kristálygömb ez, mi a jövőbe lát,
Bájosan ringat álomba egy furcsa párt.

203

Dobos Andrea
és Kolarics Zoltán
2006-ban ismerkedtünk meg
Mátraalmáson, egy látássérülteknek szervezett nyári táborban.
Feleségem aliglátó, én pedig
gyengénlátó vagyok. 10 éve élünk
házasságban két gyermekünkkel.
2016-ban jelent meg első önálló
verses kötetünk Egymás védelmezői címmel, magánkiadásban.
Több antológiában jelentek meg
verseink, meséink, írásaink. Két
éve találkoztunk először a miskolci Irodalmi Rádióval. Azóta
rendszeresen veszünk részt az általuk kiírt pályázatokon és rendezvényeken.
A szerkesztőség nemrég művészportrét készített velünk, sőt megjelent az első hangoskönyvünk is
a válogatott írásainkből. Jövőre
szeretnénk kiadni második önálló
verses kötetünket a Könyvhétre,
az Irodalmi Rádió gondozásában.
Több pályázaton elismerő, dicsérő oklevelet, majd 3. helyezést, sőt különdíjat érdemeltünk
ki.
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Dobos Andrea • Egymás védelmezői
Egymás kezét fogva az oltár elé álltunk,
varázslatos pillanat, melyre évekig vártunk.
Ha válaszúthoz érsz, hallgass majd a szívedre,
nem kell félned, bízd magad nyugodtan Istenre!
Összeköt minket a sok együtt töltött pillanat,
ha kettesben lehetünk, boldognak érzem magamat.
Házasságunk ápolásán fáradozzunk szüntelen,
egymást segítve kevésbé fáj a küzdelem.
Őrült szenvedéllyel testünk egymásba fonódik,
minden zavaró körülmény s a külvilág megszűnik.
Örökre Tied a szívem, csakis Érted élek,
köszönöm Istennek, hogy nekem adott Téged.
Naponta boldoggá tesszük szívünk választottját,
egymás kezét fogva járjuk az élet rögös útját.
Kolarics Zoltán • Lankadatlan szerelem
Már 10 éve, hogy egymásba szerettünk,
először barátok, majd szerelmesek lettünk.
Egymás kezét fogva a városban sétáltunk,
hogy ölelhessük egymást, gyakran megálltunk.
Ekkor karom futórózsaként ölelt át,
nem engedve szabadulni szíve választottját.
Mikor ajkunk összeért, lángolt a szívünk,
szerelmünkre az Úrtól áldást kértünk.
Szívünk azóta is egymásért hevesen dobog,
szerelmünknek lángja lankadatlan lobog.
A mindennapokban ez ad erőt Nekünk,
hogy boldogok legyünk, mindent megteszünk.
Világgá kiáltom, hogy szeretlek Téged,
Veled halálomig házasságban élek.
Így élünk mi együtt békében és szeretetben,
hármas szövetségben a jó Istennel.
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Dobos Andrea • Az én apám
Az én apám olyan ember,
aki szívesen segít másokon,
szíve tele van szeretettel,
mindig tud újat mutatni.
Az én apám olyan ember,
ki tárt karokkal vár haza,
bár előttem sírni nem mer,
könnyes arcom törli szárazra.
Az én apám olyan ember,
kihez hasonló nincs e világon,
Ő együtt búsul s örül velem,
mikor szívem előtte kitárom.
Az én apám olyan ember,
aki igazán tud mulatni,
unatkozni mellette nem kell,
esténként róla álmodom.
Az én apám olyan ember,
ki segíti minden barátját,
megóv, ha jön a veszedelem,
tigrisként védi családját.
Az én apám olyan ember,
nélküle szegényebb lesz a világ,
mindig helye lesz szívemben,
szeretlek örökké Édesapám!
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Kolarics Zoltán • Párbeszéd Istennel
Uram, újra hallom hívó szavad,
előtted résnyire kitárom kapumat.
Térdem reszket, ajkam dadog,
fogadj el olyannak, amilyen vagyok!
Ne félj tőlem! Nyisd ki bátran,
hisz e pillanatra régóta vártam!
Szeretetem határtalanul nagy,
úgy szeretlek ahogy vagy!
Uram, kitárom szívemet előtted,
kérlek, lépj hajlékomba beljebb!
Ülj le velem asztalomhoz,
mi szolgádnak örömet okoz!
De jaj, dicső fényed elvakít,
hisz felséged hozzám közelít!
Eltakarom arcom, mert félek,
tőled Uram, megbocsájtást kérek!
Ne félj! Krisztus végtelenül szeret,
ezért most szövetséget kötök veled!
Tudom, hogy szükséged van rám,
az én országom terád is vár!
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Budai Zsuzsa
Budai Zsuzsa vagyok. Budapest
XVI. kerületében, Cinkotán élek.
Általános iskolában szerettem
meg az irodalmat, ekkor már
próbálkoztam versírással. A Miskolci Irodalmi Rádiónak 2017.
február óta vagyok alkotó tagja,
több pályázaton indultam, verseimért többször elismerő oklevelet kaptam. Alkotásaim szerepeltek az Irodalmi Rádióban.
Pályázatok eredményhirdetései
miatt gyakran járok Miskolcra,
többször kirándultam a városban
és környékén. Kedvencem az
ezerszínű Bükk, Szinva patak környéke, a gyönyörű Lillafüred és a
kisvasút. Csodálatos helyek. Verseimben kiírok magamból örömöt,
bánatot, egyszerű rímek, szórakoztatók.
Budai Zsuzsa • Kirándulás a Szinva pataknál
A bükki tájkép ezerszínű, csodaszép,
Szinva patakban hegyvidéki tükörkép.
Patak partján ülő, türelmes horgászok,
csalik elől menekülő, gyors pisztrángok.
Lehulló rozsdaszínű avar leplek,
hajamnak díszet adó tölgylevelek.
Lillafüredi csobogó vízesés mentén,
szerelmesen ölelkezünk a vízpart szélén.
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Túrázók és hegymászók paradicsoma,
útközben nézzük, kiknek nincs tériszonya!
Palotaszálló káprázatos ólomüveg ablakai,
az István cseppkőbarlangnak mesebeli látnivalói.
Csepergő őszi eső, nincs nálam az esőkabát,
patinás kastélyszállóban töltjük a ma éjszakát.
Álmomban újra Szinva patak partján járok,
szemet gyönyörködtető vízesést csodálok.
Budai Zsuzsa • Miskolci emlék
Reggeli langyos szellő rezdül leveleken,
Gyuri a hintaágyban mereng emlékeken.
Felesége konyhában, kávét önt csészékbe,
tálcán kiviszi és leül Gyurka székébe.
Kedvesem, emlékszel a miskolci kirándulásra?
A patak parton ülő miskolci lányok szobrára?
Szinva-hídon életmentő Mancs kutya szobrára?
a sebes pisztrángot leső horgászok arcára?
Rácsodálkoztunk akkor! – kacsintott Gyuri Lizára –,
Bükki Nemzeti Parkban látott vízirigó párra.
Pocijukon fehér csíkkal, itt vannak előttem,
szívesen megnézném kópékat újra kedvesem.
Liza elgondolkozva hallgatta drága párját,
– Járnám újra lillafüredi kisvasút útját!
Az asszony kéklő szemei vidáman csillogtak,
iskolás fiúk ott Edda dalokat daloltak.
Szinva patak partján, mennyit ugrattuk egymást,
- Gyurka, ismételjük meg azt a kirándulást!
- Jaj az nagyon jó lenne! – bújt párjához Gyuri,
tízéves évfordulónkra ott lesz a muri.
209

Buglyó Juliánna
Buglyó Juliánna vagyok, Balmazújvároson élek és itt is tanítok
alsó tagozatos tanulókat.
Egy gyermekkori csodálatos kirándulásom hatására, minden
osztályomat elvittem eddig Diósgyőrbe és Lillafüredre barangolni.
Az utóbbi években a gyermek
borsod fonó programjaira is járunk. Ők is nagyon élvezik, bízom benne, hogy számukra is
feledhetetlen lesz.

Buglyó Juliánna • Váraljai terefere
Fenséges erdő hűvösében
parádézó diákok nyüzsögnek.
Járókelő nénik kérdezgetik:
- Hol jártatok, gyerekek?
- Most próbáltam meg a fonást!
- Én meg a teknővájást!
- Festettünk mézeskalácsot!
- Gyöngyöt is fűzhettünk!
- Hát a várban jártatok?
Nagy Lajos képét láttátok?
Óh, a Bécsben őrzött keresztje
itt a várban is bőven elférne!
- Odavarázsoltak nyomban,
ott voltunk a középkorban.
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Sorolták a látottakat
egymás szavába vágva.
Jegyajándék vadászkastély,
a nagy baldachinos ággyal.
Nehéz kardok, páncélzatok,
lenyűgöző fegyverek.
Zúdultak egyre a szakszavak,
mint olvadáskor a Szinva patak
Szép volt a nagy lovagterem,
még táncolni is lehetett.
Vicces királyi pár a meséből,
kiket mindenki szeretett.
- Tessék megkérdezni néni!
Mi tetszett legjobban, Pisti?
- Az arénában a lovagi torna!
Azonnal mindet fel is mondta.
Céllövészet, süvegütés,
szalagtépés, lovas birkózás!
Mint kaptár előtt a méhek,
úgy zsongtak itt a gyerekek.
A közönség tombolt nem kicsit,
kiáltották a „Hajrá Jani bácsi”-t
Majd meg-megimbolyogva
besomfordáltak mind a sorba.
Feltöltekezve, kipirulva
integettek, viszontlátásra!
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Csiszárik Mária
Hornyák Jánosné pedagógus vagyok. Igyekszem mélységes toleranciával foglalkozni a gyengébben nyiladozó emberpalántákkal is. Alkotásaim Csiszárik
Mária néven jelennek meg. Verseimet, prózáimat a következő
kiadók, s kötetek tartalmazzák
már: Beszédek ünnepekre, alkalmakra /ITEM Kiadó/, ANYA
antológia /Albanegra Kiadó/, Élni
nélküle /Élő Irodalom/, Álmodból
fogantam, Zsongó tündöklés /Irodalmi
Rádió/. Életmesék a Kárpát-medencéből /Mosolyvirág/.
Miskolc város egy fontos állomás volt életemben. 1978-ban itt
végeztem a Hermann Ottó Gimnázium német szakán. Van, akinek
MISKOLC, csak egy 7 betűs szó, de nekem ettől jóval többet jelent.
A tudás, a történelem, a kultúra, a szórakozás, a diákszerelem mindmind úsznak felém most az emlékek tengerén. Mint ún. vidéki lány,
sokat kellett bizonyítani, hogy bennem is lakoznak értékek. Olyan
erkölcsi példaadást kaptam szüleimtől, melyet a nagyvárosi élet sem
tudott kiűzni. Szeretettel gondolok vissza középiskolai tanáraimra is,
akik az egyenletek halmazától, a fénytan világosságával, az erős kovalens kötésen át, a háborús harcterekre emlékezve, hazánk hepehupás
vonulatában gyönyörködve, Madách tanácsával: „Mondottan ember:
Küzdj, és bízva bízzál!” – ellátva csepegtették belém a csengő magyar
nyelvet, majd megismertetve még a „harasó” és „kraszívüj” orosszal,
eljuttatván személyemet az auf Wiedersehen-ig. Sohasem fogom
elfelejteni az irodalmi körök szívet megérintő előadásait. Ma is
tisztán emlékszem, amikor egy irodalmi műsoron Nagy László költő
volt a vendég. Meglepődtem, amikor bicegve bejött az irodalmat
kedvelő diákok koszorújába. Olyan békésen beszélt életéről ő, aki
dühös lehetett volna sorsára. Nem sokkal személyes találkozásunk
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után elköltözött az örök honba. 1978 júniusában, az érettségi vizsgák
közepette írtam a Nagy Lászlóhoz c. versemet.
Miskolc csodálatos helyszínei: a büszkén magasodó Avasi kilátó, a
Diósgyőri vár, a Lillafüredi vízesés, Tapolcai parkok, a Bükk igazi
feltöltődést, kikapcsolódást jelentettek számomra.
Csiszárik Mária • Nagy Lászlóhoz
Őszülő hajad ma is jól látom,
A hangod selymét még ma is hallom.
Meghaltál?! – Te az élet vakmerő játékosa,
Te, ki sánta lábbal elsőnek értél célba.
Elmentél! Óh, két kívánságod volt:
Egészség + egészség – mindkettő holt.
Szavaid még ma is ugyanúgy zsongnak fülembe,
S Te már halott vagy! Forró könny szökik szemembe.
S „batyut kötök, hazabaktatok!”
- Tőled, tőled származnak e sorok.
Igen, a halál elkísért örök otthonodba.
Oltottál rózsát s „párizsi almát a vadba”.
Többé már sohasem kereshetlek,
Emléked őrzik hűséges versek.
A diákéveim szép napjai közé tartozott,
Amikor tekintetem Tiéddel találkozott.
Csiszárik Mária • Aprócska téli sztori
Jó pár éve történt, úgy 40 éve, mikor az ősz derekát a hideg tél ölelte
át szorosan. Odafönn kiszakadtak a felhők párnái, s fehér hópihék
hulltak alá csendesen. Fehér köntösbe öltöztek a fák. A hó fehérre
színezte a hegyeket, dombokat is.
Gimnáziumi osztályunk téli kirándulásra indult a Bükkbe. Előkerültek a vastag dzsekik, meleg sapkák, sálak. Felhúztuk a hótaposó
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csizmánkat. Az 1-es busz végállomásán a Majális Parknál szálltunk le
az autóbuszról. Rövid időn belül pirosra festette orcánkat a tél. No,
meg a fiúk által hóval történt megmosdatásunk. Fiúk?! Hahaha! 3,
azaz három hímnemű volt az osztályunkban, no meg az „oszifő”.
Elindultunk a hegyre fel, olyan távolinak tűnt a cél. Már nem is
hideget, inkább meleget éreztünk a kaptatás miatt. Gyönyörködtünk
a tájban. A fák csupaszon fagyoskodtak, de ágaikon ott remegett a
jövő. A természet örök körforgásában, a tél fehér asztala hívott meg
vendégségbe. S valóban asztal volt, mert ha jól emlékszem, a „Királyasztal” helyre túráztunk. Ez a hely vattacukros mesebirodalommá
változott. Jó volt tizenévesként egy kicsit elfeledni a tankönyveket, a
leckét. A természet könyve sokkal izgalmasabb képeket mutatott be
nekünk. Volt ott szánkópálya is. Na, itt jön az én aprócska sztorim.
A fehér Királyasztaltól távolodva, lefelé egy simább terepet választottunk. Néha jött csak egy-egy szánkó az úton. Gyorsabb lett a
léptünk a sima talajon. Egyszer kiáltást hallok: Csiszi!!! (Ez volt a
becenevem.) Nem volt időm hátra sem nézni, de valami hetedik
érzékem azt sugallta, hogy száguldva jön mögöttem egy szánkó. A
másodperc töredéke is soknak tűnt volna a gondolkodásra. Ösztönösen jó nagy terpeszállásba ugrottam. És hopp, lábam közt érkező
szánkós ölébe vágódtam, s már száguldottam is vele lefelé. Kaszkadőr mutatványba illő tett volt. A társaim – elmondásuk szerint –
lemeredve, szótlanul álltak, majd hahotázásba törtek ki. Én pedig
száguldottam lefelé, a gyorsan szerzett „taxin”. A hegy alján jót
nevettünk a hirtelen választott „sofőrömmel”. Sorozatos elnézését
kértem, mire ő: Csakhogy nem történt baj! Türelmetlenül vártam a
csoportomat. Szuper voltál! – hangzik a barátnőm szájából. –
Videóra kellett volna venni! No, hisz’, ki sejtette ezt előre, hogy így
alakul. Én ilyet megcsináltam?! Én, aki nem igazán a tornászbajnoki
cím várományosa voltam a gimiben. Rettentően féltem a szekrényugrástól, gyűrűgyakorlattól. S most itt vagyok, mint egy sztár a hófödte bükki tájban. Hát ez az én parányi történetem a parányi miskolci sztorimról! Ez is elmúlt! Életünkben minden elmúlik, mint a
téli hópelyhek a kitárt tenyerünkben.
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Farkas Ferencné Pásztor Ilona
Farkas Ferencné Pásztor Ilona
vagyok, Budapesten élek 2 éve,
de borsodi származásúnak vallom magam. Alsózsolcán éltem
és tanítottam, s több nemzedék a
családomból itt született, élt és
halt… Szűkebb hazám ez marad.
Budapestiként is érdekel múltja,
jelene, jövője.
Középiskolába Miskolcra jártam,
a Kossuth Gimnáziumba. A Búza téren vettük az uzsonnára
szánt kiflit, néha a Sötétkapu felé
„kerültünk”, mert ott 60 fillérért
jó, ropogós perecet árultak…
Bakfiskori barátnőimmel sokat sétáltunk a Pece és a Szinva partján.
Itt „magoltuk” a latin konjugációkat, és kérdeztük ki egymástól a
deklinációkat. Testvériskolánk, a Gépipari Technikum fiaival báloztunk az akkor még „SZOT Székháznak” nevezett helyen. Tavasszal,
reggelente a Palóczy utcán, a virágzó japáncseresznyefák alatt, illatuktól bódulva siettünk az iskolába, s útközben egyre többen lettünk,
mert csatlakoztak hozzánk az útbaeső kossuthisták. Üzemlátogatáson a miskolci Papírgyárba és az LKM-be vittek minket a középiskolából. Gimnazistaként jártam először a Miskolci Nemzeti Színházban, s nyaltam fagyit a szomszédos Déryné utcai cukrászdában.
Felnőtt koromban a „Népszerű zenei esték” hangversenybérlettel itt
tapsolhattunk Medveczky Ádámnak, Kocsis Zoltánnak. Később
családosan a Vadaspark látogatás, az erdélyi vendégeinkkel csobbanás a Barlangfürdőben, séta a Palotaszálló és a Hámori-tó körül, s
ebéd a Molnár-csárdában élménye következett. Sok ismerősöm, rokonom dolgozott a város különféle pontjain: DIGÉP-ben, Tejgyárban, vendéglátásban. Tanítványaimmal sokszor fordultunk meg a
megyeszékhelyen, itt szerezhettek ismereteket a város kulturális és
művészi életéről. Magam is itt, az Egyetemen szereztem az utolsó két
215

diplomámat. Sokszor gyönyörködtem a Szőnyi-terem festményeiben, a Miskolci Galéria műtárgyaiban, s hallgattam minőségi orgonajátékot az Avason. Életünk része volt Miskolc!
Iskolai végzettségem szerint pedagógusként kerestem a kenyeremet,
a sokszínű, ezerarcú tanári munka töltötte ki az életemet. Folyamatosan képeztem magam, „begyűjtöttem” több diplomát, oklevelet.
Szárnyára bocsájtottam sok száz tanulót, közülük többel megmaradt
szoros, szinte baráti kapcsolatom. 39 évig álltam a katedrán, már
nyugdíjas vagyok.
Régi történeteket mentek meg a feledéstől, ezeket le is jegyzem.
Szeretem a helytörténetet, a régi tárgyakat, fotókat. Drámapedagógusként gyűjtöm a régi közösségi játékokat, ezeket le is írom, néha
publikálom.
Szeretek olvasni, írni. Élek a főváros adta kulturális kínálat lehetőségeivel, ha csak tehetem.
Férjem is nyugdíjas pedagógus, helytörténet-kutató. Felnőtt, családos
gyermekünk miatt váltottunk lakhelyet, hogy minél többet lehessünk
két kislányunokánkkal. Nagyon élvezzük a kibővült család érzelmi
feltöltődést nyújtó közegét.
Gyakran gondolunk Borsodra, s havonta meg is fordulunk ott.
Farkas Ferencné Pásztor Ilona
Kamaszságok egy emberöltővel ezelőtt
Igaz históriák az 1950-es évekből

A japánkakas
A kamaszok szeretnek hobbyból valamivel mélyebben foglalkozni:
azzal lehet dicsekedni, arról lehet beszélni, időt lehet tölteni vele. Zs.
Jóska szerette a baromfiakat. A nagymamájának voltak törpe növésű
japán tyúkjai és kakasai. Jóska szemet vetett az egyik csodaszép,
hetyke, hatalmas, bokrétaszerű farktollakkal, fodros, piros taréjjal
büszkélkedő kiskakasra. Szépen kérte a nagymamától, adja neki.
Nem adta. Jóska hagyott egy kis időt a „feledésre”, s pár hét múlva
megismételte a kérést. Újabb kudarc.
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Eljött a nyár, a vakáció, amikor több idő lett volna a kedvteléssel
foglalkozni, de nem élet az élet japánkakas nélkül! Jóska kitalált valamit… Ha nem kapja meg szépszerével, elveszi másképp. Egyszer
csak a kakaska eltűnt. Már reggel. Jóska elkapta, s betette a tűzhely
sütőjébe! Nem gondolkodott rosszul: nyár volt, a meleg miatt csak
akkor raktak tüzet, ha muszáj volt. Szándéka szerint este kiszabadította volna a raboskodó jószágot, s „birtokba veszi”. Csakhogy!
Valakinek a családtagok közül az az ötlete támadt, hogy ebben a
forróságban ki kellene mosni a rongyszőnyegeket, hamar megszáradnának. A mosáshoz melegvíz kell, ahhoz pedig tűz! Hamar égett a
tűz a csikótűzhelyben, melegedett a víz. Jóska ott téblábolt a
konyhában, s nem csak a hőmérséklettől izzadt. Ugyanis nyilvánvaló,
hogy a sütő is átveszi a meleget, s akkor jaj neked kiskakas, de jaj
neked is, Jóska! Nem merte bevallani, mit tett. Várt. Ahogy telt az
idő, langyosodott a víz, ő kérdezgette, nem elég meleg már? De a
rongypokrócok koszosak voltak, forró víz kellett. Amikor a hőfok
elért egy mértéket, a kakaska érezte a tollán, s kukorékolni kezdett.
Kísértetiesen, öblösen szólt a sütőben… Mindenki keresni kezdte a
„hangforrást”. Még a bűnös nem került gyanúba. Azonban ahogy nőtt
a veszély, a szenvedő alany egyre gyakrabban hallatta segélykiáltását.
Jóska, miután igazán állatszerető volt, egy idő után odarohant a
sütőhöz, s szinte föltépte az ajtaját, hogy kiszabadítsa az ártatlan
japánkakast, no meg elhallgattassa lelkiismeretét.
Mindenki megrökönyödve meredt a megvadult, megperzselődött
tollú fogolyra, ami kiugrott, de a nagy erőlködéstől, vagy a terrortól
megnémult. Így „értékvesztett” lett, s később a fazékban végezte.
A „hobbi-baromfinevelő” büntetése biztos nem maradt el – de fedje
azt most a feledés homálya…

A parázs
Egy időben, 1950-ben túl a Sajón, a Haller-tanyán több család élt
szolgálati lakásban. Ez azt jelentette, hogy „szolgálati lakásként” volt
cselédek kaptak szoba-konyhás lakrészt, s hosszú, felszabdalt „cselédházban” éltek mint alkalmazottak. Nem volt ez nagyon komfortos, de nem kellett fizetni érte lakbért, s volt biztos, bár alacsony
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jövedelem. Minden családban volt gyerek, nem is egy, így nagy közös
játékok, tiszta levegő, csend jellemezte ezt az időszakot. A lakóknak
a használatára állt a hatalmas gazdasági udvar egyik részében két épített kemence. Az ott lakó asszonyok beosztott órarend szerint süthettek ezekben. Mindenki egy nap használhatta, s tisztán kellett átadni a következőnek.
Az akkori gyerekeknek igazi játéka (bolti) nem volt, így egy közös
fogócska is örömforrássá lépett elő. Klári és társai egy estefelé nagy,
viháncolós kergetőcskét rendeztek. Tavasz lévén, minden résztvevő
mezítláb szaladt, hiszen otthon csak nem fogja a cipőjét koptatni! A
játék fogyasztós szabály szerint szigorodott: akit elkapnak, megáll az
adott helyen, s csak azt kell elfogni, aki marad. Eljött az idő, amikor
már csak Klári volt a célpont. (Úgy látszik, gyorsan bírt futni!) Az
egérút reményében a kemencék felé vette útját. Meggondolatlanság
volt! Aki aznap kenyeret sütött, kikaparta a parazsat és a hamut a
kemence elé, de nem oltotta be. Klári, mint ha inkvizíció lenne, végig
szaladt csupasz lábbal a parázson! A fogó ide nem ment utána, mert
Ő olyan nagyot ordított a fájdalomtól – ami felkészületlenül érte –,
hogy a másik gyerek ijedtében (és szerencséjére) irányt változtatott.
Klári talpa csupa hólyag lett, de még a lábfeje is vörös rákként izzott
a forróságtól. Otthon, ami csak 10-15 méterre volt, jól összeszidták,
s nem győzték olajos gyolccsal (gyolcs = finomszövésű pamut anyag)
borogatni. A szülők azt mondták, emiatt nem lehet az iskolából mulasztani! Semmi jármű nem lévén, a következő megoldás született:
minden reggel a fivére a hátára veszi Klárit, aki cipőt sem tudott húzni, s a hátán elviszi a kompig. (Azzal jártak iskolába.) A komp átviszi
a túlsó oldalra, ahol várja majd a nagymama, s ő veszi a hátára a
bebugyolált lábú unokáját, s viszi az iskolába, ami a Sajó partján, egy
átalakított kastélyban működött.
Mindkét gyerek félt attól, hogy a kortársak kicsúfolják őket a szokatlan „fuvarozásért” – ami valós sejtelem volt –, ezért eszelték ki a
„váltót.” 3 hétig kitartóan ment a staféta. Szerencsére ez nem nagy
távolságot jelentett: a komplejáró az iskola mellett helyezkedett el.
A kalandnak most is látható nyoma nem maradt. A tanyát rég lebontották, a helyét is felverte már a sok gaz, csak az emlék maradt.
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Ezek a gyerekek!
Unokatestvéreim, Etelka és a nővére még nagy családban élt, egy telken, de külön házban éltek a nagymamával, nagynénikkel, nagybácsival. A közelben lakott a dédnagymama is, ahol nem csak ők, hanem minden unoka és dédunoka szívesen látott vendég volt. Talán
éppen ezért a két kislány, aki még a történet idején még fiatalka volt,
nehezen tudta elfogadni, hogy a dédmama meghalt. (Etelka 6, Piroska 8 éves volt.)
A szeretett dédmama a hátsó ház közepén volt kiterítve. Ez azt jelentette, hogy községi ravatalozó nem lévén, háztól temettek, s a halott a
lakószobájában felöltöztetve várta a szertartást. Ez egyik szempontból jó volt: el lehetett búcsúzni, mielőtt elmegy minden élők útján, másrészt az érzékenyebb lelkűeket pont ez viselte meg: két napig együtt
lakni az elhunyttal… Az igaz, hogy a falusi élet természetes velejárója
volt az elmúlás.
A két kislány beszökött abba a szobába, ahol az ágyon a halott dédmama feküdt, s egyikük a jobb, másikuk a bal keze felől lefeküdt mellé.
Nem rosszalkodásból, éppen hogy szeretetből, s talán úgy, mint bármikor máskor, életében előfordult ez... Nem tudni, mennyi időt tölthettek ott, amikor a dédivel együtt lakó menye felfedezte őket. Először megijedt a „szöszmötöléstól,” mocorgástól, sutyorgástól ami a
halottas szobából eljutott hozzá. Benyitott. Akkor meg szinte lebénult a látványtól: a két kislány és a dédi „egy fészekben.” Jó, hogy el
nem szenderedtek a nagy, falusi csendben!
Gyorsan kiparancsolta őket, s a tűzhelyen ecetet melegített, amiben
sót oldott fel. Ebben a forró sós-ecetes oldatban mosta meg a gyerekek mindazon testrészeit, melyek érintkezhettek a halottal: kezüket,
arcukat, még a szájukat is ki kellett öblíteni. Olyan drasztikusan rossz
volt ez a „lé”, hogy az emlékezetbe is belemarta a nyomát – így
oszthatta meg több mint 60 év után velünk az érintett. A népi gyógymóddal a hullamérgezést akarták elkerülni.
A dédmamák lám, életükben és halálukban is óvták, akiket szerettek:
nem lett senkinek semmi baja.
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Mihály Csilla
1977. december 6-án születtem a
Partiumban. Kalotaszegi és Szamos-menti gyökerekkel rendelkezem. Életem középpontjában
gyerekkoromtól az alkotás állt,
első versemet a betűk tanulásával
egyidejűleg írtam meg. Grafikaszobrászat tanulmányaim és az
óvó-tanítóképző elvégzése után
két évig tanítottam, majd elvégeztem a vallás-néprajz szakot a
Babeș-Bolyai Tudományegyetem
kolozsvári Bölcsészettudományi
Karán.
Mára az alkotás, főként a versírás, egyszerre lett hivatás, küldetés és
felelősségteljes feladat is számomra. „Szent játék.” Az összhangra
törekszem, nem csupán a gondolat, a forma és ritmika között, hanem bensőm és egy magasabb szféra, bensőm és a környező világ
között is. Bár, ha az utóbbi kettőből az első létrejön, a többi természetszerűen következik belőle. Hiszem azt, hogy a verseknek segíteniük kell a világunkat jobbá tenni.
Kaptam pár elismerést, amelyekre büszke vagyok (Így írunk mi
2018 – 1. hely a korcsoportban; az Irodalmi Rádió 2018-as Tavaszi
szél pályázatán 2. hely; a KMTG 2017-es pályázatának különdíja;
2017 – Aranytoll-díj a MAIT Harang csendül pályázatán; 2016:
MMA – 3. megosztott hely és díj a Művészeti Akadémia ’56-os
forradalom és szabadságharc pályázatán), de az igazi örömöm mégis
az, ha az olvasót meg tudom szólítani.
Miskolcon eddig csak egy csodálatos estét töltöttem el egy irodalmi
rendezvényen, aztán egy éjszakát és másnap egy szép délelőttöt a
karácsony előtti napokban, átutazóban Erdély felé, haza. Ezt az
emléket örökítettem meg Miskolc c. versemben.
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A Szinva-parton c. verset a Bükkben eltöltött egy hét ihlette, a túrák,
a séták, a gyönyörű táj, Lillafüred és környéke. Szívemnek kedves
hely.
Verseim főleg az Élő Magyar Líra Csarnokán (ahol szerkesztőként
tevékenykedem) lévő blogomban olvashatók.
Mihály Csilla • Miskolc
Tél van, zimankós, szürke-kék napok,
te nem szólsz, én is inkább hallgatok.
A villamos alig csilingelő,
mögüle gyárak füstje ring elő.
Aprókat lépve, szinte félszegen
megyünk az úton, járdaszéleken.
A fény kopottas délután ötig,
olyan erőtlen, érzem, eltörik.
Aztán kigyúl a város, izzanak
a Szinva-partig elcipelt szavak.
Kezem kezedben, s mint a gyermekek,
egy padra szívet rajzolok neked.
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Mihály Csilla • A Szinva-parton
Sárgán bugyogva olvad szét a nyár,
akár a máz a forró tepsiben,
a lélek, tépett óriásmadár,
árnyékba szédül, fújtat, elpihen.
Olyan nyugodt e zöld, szelíd a mély,
magába ringat fű, fa és bokor,
a Szinva suttog, hátán, mint az éj,
hűs fodrokkal nagy álmokat sodor.
S lejjebb, ahol már embernép visít,
mezítláb pancsol benne pár kölyök,
szíjként szorítja át a régi híd,
s a víg Garadna hozzáhömpölyög.
Szaladnék én is, újra játszanék;
vállamra lepke száll, elszendereg,
és hallgatózva hajlik ránk az ég,
a csend s a messzi csillagrendszerek.
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Soós Katalin
Köszönet a kiírónak, hogy végre
előjöhetnek a családi események
történetei: Az I. vh óta hány generáció nőtt fel, aki nem adhatta
meg a végső tiszteletet az édesapának, nagyapának, férjnek,
bátynak, öccsnek? De ne csak
azokra gondoljunk, akik a frontokon harcoltak-többnyire idegen
érdekekért, de gondoljunk azokra
az asszonyokra, lányokra, akik a
hátországban tartották a frontot:
dolgozva a földeken, a gyárakban, irodákban! Összetartva a
családot, nevelve a gyerekeket.
Nekem a nagyapám köznemes gyerekeként lett a Ludovika Akadémia kadétja, kíváló tanulmányi eredményei alapján ösztöndíjas fiatalemberként a Teresianum elvégzése után századosként a magyarokat
szerető József főherceg beválasztotta katonai irodájába, ahol nagyon
sok szakmai dolgot és főleg emberséget tanult tőle. Végig harcolta az
I. vh. minden frontját, többször megsebesült, kitüntették. A Trianoni
diktátum előírásai miatt 39 évesen nyugdíjaztatta magát és visszavonult a családjához, nevelte a négy fiát a felesége nagynénjével közös birtokon. A gazdasági válságban a birtok tönkre ment és ő a
négy egyetemista fiával, feleségestől Miskolcon telepedett le. A II.
vh. idején már front szolgálathoz idős, de rábízták a hátország ipari
termelésének megszervezését és irányítását, mert jó erőben lévő tapasztalt katona volt. A diósgyőri gépgyár és Miskolc környékének
logosztikai feladatai tartoztak hozzá. Szerették a munkások, és a
katonái, mert jóhumorú, nagyon emberséges tiszt volt – és köztudott
volt róla, hogy vezérkari tisztként Stromfeld Aurél mellett ő dolgozta
ki és vezényelte le a Felvidék csehek megszállta területeinek felszabaditását. Mint Horthysta tisztet a kommunisták azonnal perbe fogták,
elvették a nyugdíját. De mielőtt még a börtönbe küldték volna, a jó
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munkás emberek, akik emlékeztek, Miskolc-Kassa-Bártfa-Eperjes
tervei szerinti felszabadítására, megjelentek a tárgyaláson – így felmentették a vádak alól. De a kitelepítéstől csak a család összefogásával menekültek meg. Ennek egy kis visszfénye ez a történet.
Soós Katalin • A világlátott kismackó
Évike addig izgett-mozgott, amíg végre édesapja öléből kinézhetett a
vonatablakon. Életében először ült vonaton és kivételesen csak ők
ketten: a papa meg ő utaztak Miskolcra.
Már az is olyan izgalmas volt: vonatra ülni, és a kupéból figyelni hogyan szaladnak a sürgönypóznák az út mellett. Villanydrótok indultak belőlük, először lejtettek olyan mélyre, mint az ugrókötél, azután
elkezdtek megint emelkedni és aztán hopp, megint ott volt az oszlop
és az emelkedésnek vége volt. Kezdődött újra a lejtés, majd egyszer
csak a drót visszafordult és újra emelkedett.
Mindez egy bizonyos ritmusban történt és nem lehetett megunni. A
háromév körüli Évike repdeső fürtökkel, nagy szemekkel érdeklődve
figyelte a villanydrótok és póznák játékát. Magában skandált egy szöveget és próbálta a drótok játékához illeszteni: „Miskolcra megyünk a
nagypapáho-o-oz – fordulat – nagymamához megyünk Miskolcra-aa-a”. Azt tudta, hogy az édesapja szüleit látogatják meg, de az a
fogalom, hogy nagypapa, nagymama még nem hordozott számára
semmi jelentést, személyesen még sosem találkozott velük.
A vonat néha megállt, a papa felállt, lenyitotta az ablakot és ilyenkor
apja védőn ölelő karjai között az ülésen állva kinézhetett az állomásra. Emberek szálltak le és fel, majd a kalauz becsukta az ajtót,
füttyentett és ilyenkor a „palacsintás ember” a vonat elejénél állva,
egy kerek tárcsát felemelt, és ettől a mozdony nagyot nyögött, majd
fujtatva megint elindult. És akkor újra kezdődött a sürgönypóznák
játéka! A kislányt teljesen lekötötte ez a játék, nem nyaggatta az apját
kérdésekkel, hagyta, hogy az a gondolataiba merüljön.
Pár óra, és három-négy megálló után apja felállt és figyelmeztette
Évikét, hogy mindjárt megérkeznek. Ez izgalommal töltötte el a kislányt.
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A vonat egy nagy állomásra futott be. Ügyesen leszálltak és egy tágas,
magas, üvegtetejű csarnokon keresztül kiléptek az állomás előtti térre.
Apja intett a kezével, és egy fekete lovaskocsi, egy fiáker lépett eléjük. Ez megint nagyon izgalmas volt, mert a kislány még nem látott
élő lovat. Csak otthon az erkélyen leguggolva, a kőpadló fölötti tenyérnyi résen tudta a szenes-tüzelőskocsikat húzó lovakat megfigyelni. Azok vastag lábú, nagy sörényű, barna-fehér lovak voltak.
Muraköziek – mondta rájuk a mamája, ha rajta kapta, hogy lesi őket
a balkonon.
De ezek egészen más lovak voltak: feketék, mint a fiáker, kecses
lábúak és szép színes szíjakkal voltak felszerszámozva.
Apja föltette az ülésre, majd ő is beszállt, melléje ült a mentiránnyal
szemben, és odaszólt a kocsisnak:
- Mindszenti utca!
A lovak pár perc alatt odavitték őket egy egyemeletes kis ház elé. A
nagy boltíves kapu a csöngetés után kinyílt, és a kislány látni vélte,
hogy a ház szája benyeli őket.
A lakásba lépve Évike megilletődve köszöntötte az idős házaspárt,
magában megjegyezve: „Aha, ilyenek a nagyszülők!”
A sötét előszobán keresztül bevezették egy nagy szobába, ahol egy
bőrgarnitúra állt. Az ablak előtt egy lila bársonyfotel terpeszkedett,
aminek másik oldalán egy állólámpa adott fényt esténként. A kislánynak nagyon tetszett ez a csodalámpa: a lámpaoszlop egy szerecsen
gyerek volt, aki két kezét felemelve egy köralakú tálat tartott a feje
fölé. A tálból felfelé a lámpaoszlop, mint egy pálmafa törzse folytatódott, és a lámpaernyő akár a pálmafa levele is lehetett volna. Nagypapa, aki nagy dohányos volt, rendszeresen ide ült olvasni az újságokat, cigarettázni és a szerecsen gyerek tartotta tálon álló hamutartóba gyűjtötte a csikkeket.
A felnőttek hamar komoly beszélgetésbe merültek. A kislány a
brummogó mackójával játszott, neki mesélte az utazás részleteit.
Játék közben egy-egy szót meghallott: „Hortobágy… kitelepítés…
hozzátok költözni… nincs nyugdíjam… gyerekszoba…”, de mivel
nem tudta az értelmüket és a kapcsolatot közöttük, nemsokat törődött velük.
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A felnőttek megbeszélése után megebédeltek és a két férfi, apa és fia
még külön vonult, és a néger gyerek tálcájánál cigerettázva tárgyalták
a napi politikai eseményeket.
Délután elbúcsúztak a nagyszülőktől, és a már ott várakozó fiákerbe
ültek és elkocogtak az állomásra. Még volt egy kis idejük a vonat
indulásáig, ezért a nagy csarnokban található restibe ültek be. Az apa
egy dupla kávé mellett cigarettázott, Évike pedig kapott egy linzer
karikát.
Közben lassan besötétedett. A kislány a sötétből előtűnő vonatban
egy sárkányt látott közeledni és ijedtében erősen megszorította az
apja kezét, amíg nagy fújtatásokkal a vonat megállt.
Felszállva, az apa az étkező kocsiba vezette a kislányt, aki nem akarta
elhinni, hogy ott a vonaton egy vagonban van olyan konyha, ahol
mindenfélét lehet sütni-főzni, amit az utasok megrendelnek. Kicsit
később az apa felsorolta az étlap fogásait, hogy válasszanak, mit
vacsorázzanak? A kislány rántott szeletre szavazott, mert azt tudta,
látta, hogyan kell készíteni, amikor néha az édesanyja mellett kuktáskodott a konyhában. Ezért az apa magának a javasolt bécsi szeletet
rendelte, ő egy rántottát kapott, amit a nyakába kötött asztalkendőben ügyesen fogyasztott el.
A hosszú nap sok élménye, a vonat ringatása azonban hamar álomba
repítette. Olyan jó volt odabújni apja karjába, hiszen erre ritkán
kerülhetett sor, mert a papa sokszor későn ért haza a munkából,
amikor ő már rendszerint aludt. Évike nem is emlékezett arra, hogyan került ágyba, de amikor másnap reggel felébredt, rémülten vette
észre, hogy barátja, Morgó, a brummogó mackó nincs sehol. Úgy
emlékezett, hogy a nagypapáéktól elbúcsúzva még megvolt. Jaj, hol
lehet Morgó? Vajon viszontlátja-e még valaha?
A nagy szomorúságot okozó tényt édesanyja este elmondta az apának, aki rögtön intézkedett.
Három nap múlva egy csomag érkezett Évike nevére: az elveszett
mackó volt benne. Mi történt?
Magyarázatként pár sor írás szolgált a nagypapa gyönyörű kézírásával: András, mert így hívták a fiákerest, másnap becsöngetett a
Mindszenti utcai házba, és nagy bocsánatkérések közepette átadta a
nagypapának a mackót, amit a kisunoka a fiákerben felejtett, és ő ezt
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nem vette észre időben. András jól ismerte nagyapát, mert a háborúban az ezredes úr legénye volt, és amikor mindennek vége lett, nagyapa szerezte neki ezt az állást. Így lett fiákeres.
Pár hónap múlva egy nagy szállítókocsi állt meg Évikéék háza előtt.
Nagypapáék érkeztek meg Miskolcról. A kitelepítés elől a kislány
húgával közös gyerekszobába költöztek be a nagyszülők. Évike sokszor ült a kissámlin a lila fotel mellett, ölében barátjával, a világlátott
brummogó mackóval, figyelve, ahogyan nagypapa a szerecsen gyerek
tartotta lámpa alatt, cigarettázva az életéről mesélt.

Nyul-Donka Judit: Vasútállomás
(az alkotóról: 122. oldal)
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Szamos Gréta
W. Csoma Éva vagyok. Miskolcon születtem. A Földes Ferenc Gimnáziumba jártam, ott
érettségiztem. A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen
kezdtem a felsőfokú tanulmányaimat. Mint egyetemi stúdiós
belekóstoltam a műsorvezetői,
és az újságírói munkába. 1975ben a Magyar Rádió Miskolci
Stúdiójának munkatársa lettem.
Egy évvel később Tatabányára
költöztem, ennek immár 43
éve.
Dolgoztam városi televíziónál,
napilapnál és több mint 25 évig egy nyomdát és kiadót vezettem.
Ma már nyugdíjas vagyok, van két nagy fiam, és két unokám. Ha
ritkán is, de évente 2-3 alkalommal ellátogatok Miskolcra, hiszen a
testvéreim, rokonaim a mai napig ott élnek. Mindig örömet szereznek egy-egy Miskolcról megjelenő kiadvánnyal, városi kalendáriummal.
Ha van egy kis időm, szívesen írogatok mesét, verset… és egyebet.
Szamos Gréta • Randevú a teraszon
Nagyon izgult, hogy ne essen az eső. Összesen két könnyű nyári
ruha lapult a kézitáskájában. Gréta igyekezett, mint mindig, amikor
„hazajött” kevés holmit pakolni. Általában nem maradt sokáig. Ezek
a ritka látogatások többnyire csak a családi eseményekre korlátozódtak. Ahhoz meg nem szükséges nagy ruhatár.
Már egyáltalán nem ismerte a várost. Pedig itt született és itt járt
iskolába, de az utóbbi negyven évben – amióta elköltözött – csak egy
útvonalat járt be. A testvérek a diósgyőri városrészben laktak, s nem
nagyon volt ideje, hogy körül nézzen a „belvárosban”, hogy a kiraka228

tokat nézegesse a „forinton”, vagy bámészkodjon a villanyrendőrnél,
ami megszámlálhatatlan randevúnak adott otthont. De ezúttal a
családi találkozón túl valami különleges esemény is várt rá. Valami,
ami ha csak rágondolt, azonnal előcsalt egy furcsa bizsergést, kellemes melegséget. A szívében és a gondolataiban egyaránt.
Fura kapcsolat volt az övéké Tonival. Gréta középiskolás volt,
érettségi előtt, a fiú meg pár éve végzett a főiskolán. Toni gyakran
hazakísérte délutánonként, edzés után. A dolog pikantériája az volt,
hogy ő volt annak a csapatnak az edzője, amiben Gréta játszott.
Nem verték nagy dobra, hogy „együtt járnak”. Bár ez valahogy
inkább egy barátságnak tűnt, nélkülözve az intimebb testi kapcsolatot. A környezetük sem nézte volna jó szemmel. Grétában azonban
igazi szerelemmé érett a férfi iránti érzése. Úgy érezte, ő az igazi, a
nagy Ő. De mégis szégyellte a rajongását kimutatni. Tartózkodó volt,
egyetlen lépést sem tett a közeledés irányába. Úgy érezte, nem illik,
egy nőnek nem. Toni sem tett határozottabb lépéseket a kapcsolat
kiteljesedése felé, mégis csak a tanítványáról volt szó. Maradtak a beszélgetős séták a Szinva partján. Kihalt útvonal volt, időnként egyegy gyerek próbált saját készítésű bottal halat fogni a patakban.
Gréta soha nem értette, hogy ez a néha a kiszáradás szélén álló apró
patakocska hogyan tudott kilépni a medréből és komoly, halálos
áldozatokat is követelő árvizet okozni. De az emlékmű, ami a tragikus eseménynek állított mementót, emlékeztette rá. Naponta halad
el előtte a villamossal iskolába menet.
A Szinva egyáltalán nem volt romantikus. Még a kevéske víz is minden félét terelgetett maga előtt. De a séták során valahogy csodálta a
kilógó köveken bucskázó vizet. Néha elképzelte, milyen szép helyről
is érkezik a városba. Úgy érezte, itt elbújnak a világ elől. Feltöltötték
ezek a beszélgetések.
Aztán az érettségi után máshová vitte a pályaválasztás és a sors. Évtizedekig nem is hallottak egymásról. De soha nem felejtette el igazán azokat a délutánokat. A szívében mélyen ott ragadt ez a szerelem. Egyszer aztán a technika segítségével – pontosabban egy
közösségi oldalon – meglátta Toni fényképét. Összeszorult a gyomra. Ugyanolyan vonzónak tartotta, mint régen. Persze ez csak egy
fénykép – gondolta. Ki tudja, milyen a valóságban. Levelezést kezde229

ményezett, ami kedves fogadtatásra talált. Kiderült, mindketten szabadok.
Jó lenne találkozni – javasolta Toni. Talán, ha egyszer, amikor hazajössz, összefuthatnánk. Gréta félt a találkozástól. Nem tartotta magát
sem vonzónak, sem csinosnak. „Az életnek van nyoma, anyám!” –
mondogatta kedvenc barátnője. Hát igaza volt. Kézzel fogható,
mérhető nyomokra bukkant, amikor belenézett a tükörbe. Mégis
meggyőzte magát, hogy a következő családi esemény alkalmával, ha
hazamegy, szakít pár órát a találkozásra.
A Szinva teraszt a férfi javasolta helyszínnek. Gréta nem nagyon
hallott róla, azt meg végképp nem tudta, hogy egy igazán forgalmas
kellemesnek mondható találkahelyre invitálták. Az esőmentes időre
kiválasztott ruhában igyekezett a legjobb formáját mutatni, már
amennyire a „hozott anyagból” – és itt nem a ruháéra gondolt –
lehetett. Amikor leszállt a belvárosban a villamosról már liftezett a
gyomra. Úristen, elmúltam hatvan! Mi van velem? Aztán egyszer
csak megállt előtte Toni. Olyan volt, mint a fényképen. Nem csalódott. Suta, zavarodott öleléssel üdvözölték egymást. Aztán beljebb
sétáltak a patak part felé. Gréta csodálkozva kérdezte – ez a Szinva?
Bizony, bizony – jött a válasz apró mosoly kíséretében. És ez vagyok
én, és ez vagy Te. Csak közben eltelt negyven év. Talán kicsit
testesebbek lettünk, de hidd el, jól áll ez nekünk, ahogy Miskolcnak
is Szinva. Néha csendesen, néha alig-alig csordogálva, máskor kilépve a medréből. Na, elkísérhetlek egy darabig a partján? – mondta, és
Gréta kezéért nyúlt.
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Majoros Roland • MRton
Majoros Roland vagyok, Miskolcon születtem és ötödikes koromig
Diósgyőrben éltünk. Később Miskolc aggromerációjába költöztünk.
Gyermek- és ifjúkorom is ideköt. Lányom ezév augusztusában is itt
született, ma már feleségemmel együtt versmegzenésitésekkel látogatjuk a szülővárosomat.
Majoros Roland • Idejétsem
Idejét sem tudom már
mikor mondtam ésdesem
Fetrengjünk egész délután
Álmod nyomja félkezem
Atomjainkra szétesünk
S Porba hullunk álmosan
Lopva hugyjuk két szemünk
Míg rem fázisba átsuhan
Mit átsuhan, vánszorog
Kislányunknak kék szeme
Kisruhája nem szoros?
Nem nyomja el kis keze?
Legbelül kérdi féltőn
A gondoskodó érzelem
S te a válaszokat ismerő
Legyintsz egyet kedvesen
Pszt! elalaudt nagy nehezen
Lábad végre felteszed
Kérsz kávét kis szivem
S tán vécére is elmehetsz
Zsongok körötted esztelen
Beléd marok, s te leütsz
Csáprágókkal, Pók szememmel
Kéjhálómba bekerülsz
Gazdag percek mint a kő
Úgy hull a földre le
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Enyém vagy s efelől
Nincs semmi kételyem
Áldás vagy és áldozat
Rab s szabad madár
S hogy lettél ily jó anya
Idejét sem tudommár
Majoros Roland • Bűbájom
Boldogsággal kirakott utam
Örök kezdetben végtelen
Fénysövényből kitörni vágyó
Szép gazdag sötétségem.
Sebeimet gyógyító igézet
Két szemednek ékkövében
Vörös égbe oltott tűznek
Csillagok hevében égek el!
Álmaimban eleven testként élő
Valóságba ki-be lépő
Mennyország kapujánál álló
Haláltalan örök bűbájom!
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Simon Bence
A nevem Simon Bence, húsz
éves vagyok, az ELTE-BTK
történelem alapszakos hallgatója.
Miskolcon születtem, és ugyan
Edelényben élek, a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumba jártam
hat éven keresztül. Hobbijaim
közé tartozik többek között a
floorball, amit még Miskolcon
kezdtem játszani, a ma már
kazincbarcikai székhelyű, akkor
még Miskolci Floorball Egyesület
nevű klubnál, ma a magyar harmadosztályban játszom a budapesti Origo SE színeiben. Már
több mint egy éve tagja vagyok a Független Mentorhálózat nevű írói
programnak, ennek keretein belül jelenleg egy Miskolcon játszódó
regényen dolgozom. Korábban egy novellám jelent meg „Próbajáték
Szombathelyen” cím alatt a Dimenziók 7. című antológiában az
Aposztróf Kiadó gondozásában, mely témájában ugyancsak szervesen érintette Miskolcot: a helyi Vasutas Sport Club egyik labdarúgójának egy sorsdöntő napját mutatja be. A számomra különösen
impresszív és nagy hatással bíró írók közül Mándy Ivánt, Tar
Sándort, Irvine Welsh-t és Radka Denemarkovát emelném ki.
Különösen atmoszférateremtő erejük és gyakran társadalmak peremére szorult karaktereik szociográfiába hajló bemutatása az, amit én
magam is egyfajta célnak tűztem ki magam elé prózaírás terén, véleményem szerint pedig ehhez kevés alkalmasabb helyszín létezik,
mint Miskolc. Mind Mándy nyolcadik kerülete, mind Tar meg nem
nevezett, de Debrecenről mintázott vidéki nagyvárosa, de Welsh és
Denemarkova indusztriális nagyvárosai mind hasonló atmoszférájú,
hasonló problémákkal bíró és hasonló karakterekkel benépesített
regényvilágok. Másrészt úgy gondolom, hogy a magyar irodalom
jelenlegi helyzetében egyre inkább előkerülő – véleményem szerint
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mindinkább idejétmúlt – népi-urbánus vitában kevés helyet kapnak
az említett ipari jellegű nagyvárosok, mivel az urbánusnak nevezett
irodalom a fővárosra, annak is belső régióira, míg a népinek nevezett
a rurális térségek gyakorta hamisan idillikus bemutatására korlátozódik.
Simon Bence • Cadillac
Mátrai Károly aznap megöregedett. Ezt onnan lehetett tudni, hogy
ha berúgott, sírt. Korábban ez nem volt jellemző rá, sem részegen,
sem józanul, ideje sem nagyon volt rá, oka meg egyáltalán nem.
Mikor a bánya bezárt a rendszerváltáskor, ő akkor sem tört össze,
nem úgy, mint errefelé sokan, büszke is volt rá, megvolt a szaktudása, maszekolt, még Ausztriába is kiment, egy évig nem is hallottak
róla, azt hitték, soha nem is fog már visszajönni, mikor begördült az
alvégen, végig az Akna utcán egy hófehér Cadillac-kel. Fél év múlva
elvette a fekete hajú, mindig vérvörös ajkú Ragályi Mónit, főnyeremény nő, ahogy mondták a barátai, persze ő is így gondolta, ki is
próbálta a legtöbbet előtte, nem vett zsákbamacskát, ezt is mondta
néha a többieknek a kocsmában, csak nagyon ritkán, de olyankor nevettek. Ezek az alkalmi kocsmázások csak arra kellettek neki akkoriban, hogy megmutathassa barátainak, mi lett belőle. Nem is a barátainak, inkább azoknak az embereknek, akiket barátainak nevez, de
valójában lenézi őket, ők pedig irigyek rá, néha egészen gyűlölik is
egymást, mégis szimbiózis ez. Ő, Mátrai Károly jobb embernek
érezhette magát mellettük, míg azok az alkoholista, alkalmi munkákból élő, láncdohányos kisvárosi emberek találhattak egy közös ellenséget, akit a háta mögött lehetett szidni, mint a bokrot, találhattak
valakit, aki egyáltalán nem volt közéjük való. Havonta egyszer, nagyritkán kétszer jöttek össze ilyen kocsmázásokra a régi Szövetkezeti
Bolt épületében nyílt névtelen, pancsoltszeszes italkimérésbe, részéről szolidabb, barátai, inkább talán szimbiontái részéről vadabb,
üvöltözésbe és hányásba, esetenként bevizelésbe fulladó ivászatokra.
Néha gondolkodott csak el rajta, főleg mikor hazafelé ment ezek
után a kocsmázások után, hol szakadtak el véglegesen, ő és a többiek, hol jött el az a pont, mikor már szimbionták voltak egymás szá234

mára, nem barátok. Talán mikor bezárt a bánya? Vagy amikor
kiment Ausztriába? Legkésőbb bizonyára akkor, mikor felbukkant a
hófehér Cadillacben ülve, lent az alvégen, a betonkocka bányászlakások között az Akna utcában, vagy harminccal, maximum negyvennel haladva, hadd lássák csak a lepattogott zöld festésű, rossz fakerítések tetejére mászó mackónadrágos gyerekek meg a kiégett
gyepű udvarukon a semmit gereblyéző meg kapáló szüleik, hogy
Mátrai Karcsi hazajött.
Ezek a gondolatok aztán hamar elfelejtődtek, mire hazaért, általában
nem is emlékezett rájuk. Nem érdekelték azok az emberek, nem
voltak fontosak számára. Ott volt a hatalmas, kétszintes ház nagy
kerttel meg kerti tóval a templom mögött, a Szent Erzsébet utcában,
bár ezt sosem tudta megszokni, mindig Szojuz utcának hívta, ahogy
régen, mikor még a pártbizottság dolgozói, téeszelnökök meg bányamérnökök laktak itt. Most pedig ő és gyönyörű felesége, Móni abban
a nagy házban, a nappaliban diszkógömb lóg, mert még azt is vett,
Innsbruckban látott ilyet, egy ház felújításán, az udvaron meg a
hófehér Cadillac, ahogy kell. Az amerikai filmeknek – legalábbis amiket ő látott – itt szokott vége lenni. Ekkor gördül le a stáblista, a nézők irigykedve szívják fel az utolsó korty, inkább már vízzé olvadt
jégből, mint amúgy is vizezett kólából álló fekete folyadékot, kidobják a pattogatott kukoricás dobozokat, órák múlva is érezni a vajas
illatot utánuk, mikor ők már rég hazamentek. De az ő élete sajnos
folytatódott, bár azt, hogy sajnos, csak később tette hozzá ehhez a
mondathoz. Pedig semmi sem történt, nem halt meg senkije, a szülei
már régebben, mindenki más jól volt, a felesége családja is, a kocsmai
barátok és az új, de hasonlóan felszínes barátokká avanzsáló szomszédok: orvosok meg ügyesen privatizáló vállalkozók is. Nem történt
semmi, és pont ez volt a baj. Halálosan unta az egészet, a házat, a
Cadillacet, a felesége egyre fakuló ajkait. Elsőként a kocsit unta meg.
Hiába állt meg vele a piros lámpánál vagy a bolt parkolójában, csak a
legszegényebbek bámulták még, és miután Cziedner, a termelőszövetkezetet privatizáló, majd abból MGT-t csináló vállalkozó is vett
egy Cadillacet, csak éppen matt feketében, már ki sem állt többé az
udvarról, boltba is inkább gyalog ment, vagy biciklivel, de ha lehetett,
a feleségét küldte, akit nem sokkal az autó után unt meg. Az első
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néhány évben legalább még meg tudta csalni. Radóczinéval, a szomszéd orvos unatkozó feleségével, Ágikával, a buta, de szép testű bolti
kasszással meg egy huszonéves, tájszólással beszélő, csirkeszagú, de
fiatal falusi lánnyal, aki akkoriban költözött be a városba, már a
nevére sem emlékszik. Aztán ahogy múltak az évek, egyre kevésbé
lett vonzó a nők számára diszkógömb a nappaliban, meg a piszkosfehér Cadillac, ami körül magasra nőtt a fű, ha pedig a felesége
rászólt, hogy igazán lenyírhatná már, azzal hárított, hogy így legalább
nem bámulják meg a parasztok, pedig jó ideje nem bámulta már
senki sem a kocsit, sem őt. Savanyú kisvárosi ember lett, és a
legrosszabb az egészben az volt, hogy erre rá is jött. Régóta nem
feküdt le vele a felesége, és más sem. A felgyülemlett energiákat máshogyan vezették le, hol ő verte az asszonyt, hol az őt. Ekkoriban már
iszogatott, de csak otthon, suttyomban, a konyhai üveges szekrény
konyakjaiból, amiket akkor vásárolt, mikor Radócziék még átjártak
kártyázni hozzájuk hétvégente.
Fogytak a maszekok, és pénz kellett. Kapóra jöttek neki Kormosék,
akik megnyitották a gyárat. Éppen a szomszédjukba költöztek, már
csak amiatt is felvették, kell a jó szomszédság. Ekkor egy időre
jobban lett, a füvet is lenyírta a Cadillac körül, a nőket sem azzal az
üres, lemondó sóvárgással nézte, mind eddig, odaszólogatott a
konyháslányoknak, sőt, egyszer egészen odáig jutott, hogy az egyik
fiatalabb, narancssárga Sopianae-szagú takarítónőt a falhoz nyomta,
és benyúlt a blúza alá, de semmi több, ez pedig zavarta, bárhogy
próbálta elnyomni magában, vagy tagadni. Nem sokáig dolgozott ott,
Kormos kirúgta. Létszámleépítés, azt mondta Kormos, Mátrai persze tudta, amit mindenki tudott meg sugdosott az étkezőben, hogy
az egyre csak fogyatkozó konyakok meg rozsdásodó szaktudása
miatt került elbocsájtásra. A Cadillac körül pár hónap múlva megint
térdig ért a fű, a felesége már szóvá sem tette neki. A nyár lett a
kedvenc évszaka, korábban a tél volt az, még gyerekkorában alakult
ez ki nála, de ekkoriban megváltozott. Nyáron Kormosék tizennyolc
éves, fekete hajú és tökéletes testű lánya, Ildikó a magas kerítéssel
elkerített, gondosan nyírt udvar közepén napozott melltartó nélkül
egy kék-sárga napágyon. Ilyenkor a hokedlit odatolta a falhoz, a
fürdőszobaablak alá, ráállt, és önkielégített. A falat borító csempét
236

utána mindig letörölte papírzsebkendővel, amit aztán lehúzott a
vécén. A többi évszakra egyetlen öröme maradt, a konyakok. Egyszer aztán azok is elfogytak, a felesége nem engedte, hogy újat
vegyen, mikor mégis megtette, kiöntötte az udvaron, majd megverte
őt. Újra eljárt a Szövetkezeti Bolt helyén nyílt kocsmába a régi
barátokhoz, a hajszálai elvékonyodtak, bőre egy árnyalattal barnább
és ráncosabb lett, kopaszodó fejtetőjét méregzöld színű Jägermeister
feliratú sapkával takarta el, műbőr, doh és borszaga lett, mint
mindenkinek, akit fiatalon még öregembernek hívott. Kellemes
meglepetés is érte az itt eltöltött hosszú órák alatt: visszakapta a
barátait. A kölcsönös lenézés pár hét alatt eltűnt, és újra olyanok voltak, mint régen, legalábbis hasonlóak. Ültek egész nap és beszélgettek: politikáról, labdarúgásról, az utcabeli férfiakról és nőkről, a
semmiről. Bármiről volt szó, valahogy mindig a semmiről beszéltek.
Akár a tegnapi El Classico került szóba – az is mindegy volt, hogy a
többiek Kszavinak mondják Xavit meg Najmarnak Neymart, valaha
szóvá tette volna ezt, de most nem telt el fél év, és már ő is úgy
mondta – akár az utcabeliek: valahogy nem volt tétje az egésznek,
mintha nem létezne sem ő, sem a barátai, de az utca lakói meg
Najmar-Neymar sem.
Aznap elgondolkodott ezen, mikor hazafelé imbolygott, üresnek
érezte a testét, mintha kifacsarták volna. Elkezdett sírni, ott az utcán,
a kutyák ugatták a düledező vadászléces kerítések mögül, valahol
felkapcsolták a villanyt, bizonyára őt nézték, ő meg csak ment
tovább, és sírt, ahogyan onnantól minden egyes nap, néha többször
is, a megivott szesz mennyiségétől függetlenül. Nem mondta ki
senki, de érezte, ahogy nézik, és érezte ő is, hogy megöregedett,
egyszer hallotta is, ahogy a kocsma előtti buszmegállóban várakozó
fiatal szakközépiskolai diákok közül az egyik úgy hivatkozik rá: „az
öreg ott a kisasztalnál”. Soha többé nem ült a kisasztalhoz. Hetekkel
később, mikor éjfél magasságában benyitott a kiskapun, eszébe jutott
valami, amitől azonnal elmúlt sírógörcse. Február 18-a volt, farsang,
látták is a Szövetkezeti Boltban ülve, mikor kinéztek a jégvirágos
ablakon keresztül az utcára, ahogyan a szakközépiskola diákjai négyes-ötös csoportokban mennek a belváros felé, nem öltöztek már
be semminek, de bor többnyire volt náluk, kiabáltak, és nevettek.
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Régen szerette a farsangot, ez jutott eszébe, persze egy idő után már
ő sem öltözött be, de valami álarcot mindig felvett a buli kedvéért, ő
is kiabált, nevetett és bort ivott, mint a diákok, akik elmentek a
kocsma előtt.
Benyitott a hálóba, a felesége a másik szobában aludt már jó ideje,
persze így is felkelt, minden zajra felkel, de úgysem fog hozzászólni,
bárhogy zajong is, van, hogy napokig nem beszélnek, nem is baj,
nem hiányoznak egymásnak. Letérdelt a szekrény elé, kihúzta a
legalsó fiókot, és beletúrt. Vagy fél perc múlva recsegő hanggal egy
vékony műanyag álarcot húzott elő belőle, aranyszínű volt, valamilyen arcot formált, nem volt különösebben horrorisztikus, de
ijesztő volt, a többiek inka maszknak hívták akkoriban, pedig nem is
hasonlított az inkák faragott arcaihoz. Ez is eszébe jutott ott a
szekrény előtt térdelve, ahogy az arcához illesztette az álarcot, amit
legutóbb akkor viselt, miután hazajött Ausztriából. Az első farsangja
volt újra itthon, több év után, megállt a Cadillac-kel a Művelődési
Ház kavicsos, hólatyakos parkolójában, majd kiszállt a rémisztő,
aranyszínű álarcban – osztatlan siker. Aznap este a kocsiban megvolt
neki Koch Kriszti is. Szőke, magas. Talán inkább őt kellett volna
elvennie. Papucsban indult el, a cipőjét már nem volt kedve újra
felhúzni. Zoknija pillanatok alatt ázott át a hótól, de nem zavarta.
Beült a Cadillacbe, gyújtást adott, majd kihúzta a dugót a hétdecis
pálinkásüvegből, amit a fiókban, a maszk alatt rejtegetett, és ivott. Az
álarcot le sem vette, a keskeny szájnyíláson öntötte be az alkoholt,
nem folyt át az összes, a műanyag felületen ott remegtek a hideg
cseppek minden korty után. Egyre sötétebb lett, azt hitte, a hóesés
fedi be az ablakokat, de a kipufogó füstje volt. A feje hátracsuklott,
hányt, keresztül a maszk vékony szájrésén, ahogy csak bírt. Egészen
összemocskolta az autó belsejét, még a műszerfal tetején hagyott
Borsodi feliratú, zöld műanyagkorsót is. Szerette ezt a korsót, sokat
kereste bent a házban, ezek szerint a kocsiban hagyta valamikor.
Kézbe vette, mutatóujjával letörölte róla a hányást. Az élet habos
oldala. Ivott, majd ismét hányt. Órákkal később, mikor már a nap
hideg, csípős hajnali fénye elöntötte a várost, akkor állapította meg
Radóczi doktor az exitálás időpontját. Okot egyelőre nem mondott,
Móninak csak annyit szólt oda, hogy lehetett a hó által eldugított
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kipufogón visszaáramló gáz, de a hányásba is belefulladhatott, hogy
biztosat mondjon, le kell majd szedni azt az álarcot róla. Mellesleg
egészen olyan, mint Agamemnón halotti maszkja, jegyezte meg kissé
elgondolkodva, majd megrázta a fejét, undorodva elfordult a hullától, röviden részvétet nyilvánított Móninak, rágyújtott, belenézett a
napba, egészen addig, amíg megfájdult a szeme. A Cadillac is csak
úgy verte vissza a fényt, hiába volt mocskos, nagyot szívott a cigarettába, és úgy döntött, ha ennek vége, hazamegy, és végre valahára
jól megveri a feleségét.

Kovács Gábor alkotása – Herman Ottó Általános Iskola
(további információk: 133. oldal)
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Varga Tamás József • Craz
Varga Tamás József vagyok,
1975. április 9-én születtem Miskolcon.
Még a múlt évszázadban első
helyezést értem el egy Miskolci
Diáknapok irodalmi pályázatán.
Komolyabban az írással foglalkozni tíz éve kezdtem a karcolat.
hu irodalmi műhelyben, ahol
2012 novemberétől én vagyok az
egyik szerkesztő.
Három pályázaton értem el helyezést, többön megjelenést különböző helyeken.
Eddig negyvenhárom novellám jelent meg kilenc év és általában
Craz írói név alatt – a leggyakrabban fantasy zsánerben.
Közreműködtem társszerkesztőként több irodalmi kiadványban,
korrektorként, lektorként több könyv létrejöttében. Szerkesztőként
három novelláskötet megjelenésében a Spiritart Kiadónál.
Craz • Harmincholdas Pagony
Legutóbb észrevettem, Micimackó mézezi a bort. Látta, hogy látom,
de csak megvonta a vállát, és annyit mondott, Macifröccs.
Az is feltűnt, az öreg medve valahogy egyre kopottabb. Igaz – mint
mesehős –, ő is örökké él, de a huszonegyedik század kilátástalansága
rányomta hangulatára a bélyegét.
A Százholdas Pagony is harmincra fogyott, mert a város terjeszkedésével beépítették az évek során. Bár megmaradt a parkos jellege
– angolkert látványból franciára silányulva –, a medve szerint
kimondottan irritáló, hogy Malackától nem messze egy benzinkút,
vagy Bagoly fája mellett egy pláza rondítja az összképet.
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A régi hangulat visszaidézésére tett kísérletképpen Micimackó elkerített egy nagyobb susnyás területet. Segítettem neki felállítani köré
vagy húsz figyelmeztető táblát – hogy Tilosazá! –, és telepítettünk a
kerítés mellé számos bölénycsapdát. Utóbbiba – bölények hiányában
– általában csak banyatankos vénasszonyok potyognak, de ez, valljuk
be, sokkal szórakoztatóbb látvány. Jó ötlet volt az az iparikamerarendszer is. Nem gondoltam, a közeli lakótelepről mennyi tini jár
szexelni a bokrok közé. Micimackó néha elbújik oda, és morogva
ijesztgeti őket.
Minél inkább hull a hó
Annál inkább…
- …kurva jó! – húzta el a száját Micimackó az ablaknál állva. – Most
megint takaríthatom el a lucskot a kuckóm elől, mert valamelyik
antisportos vénasszony dob egy hátast, aztán beperel. Mondjuk, ha
kitöri a nyakát, akkor csak csendben elásom hátra, az ecetfa alá.
Hull a hó és hózik
Micimackó iszik
Hull a hó és hózik
Szebb időkben bízik
- Nem vagy álmos? – kérdeztem Micimackót szerda este.
Ő szokás szerint rímekben felelt.
Szárnyára lehajtja fejét
Alszik a sárkány, a darázs
Elcsendesül, nem hallik beszéd
Se hebegés, se hadarás.
Alszik a villamos és a nyuszik
Az orgyilkos szemében a parázs
Ma a tűzgolyók és a lufik
Se durrannak, ne parázz!
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Most már az a véleményem
Tele van a véredényem…
- …ezzel a jó kis sárgamuskotállyal – mosolyodott el, majd
újratöltötte a poharamat. – Le vagy maradva, mint Nyuszi üzletfelei a
húsvéti tolongásban – kuncogott, és egy Egs! felkiáltással fenékig
ürítette poharát. Mit tehettem, csatlakoztam.
Bőven maradt még a rajzfilmes jogdíjakból, tavaly mondta is nekem,
hogy először át akarták vágni a palánkon, de nem hagyta magát, csak
úgy írta alá a szerződést, hogy az ajándék-, használati-, és felszerelési
tárgyak formájában előállított és forgalomba hozott kereskedelmi
hasznosításból befolyt összeg után neki is jár négy százalék. Így
félévente mindig utalnak egy nagyobb összeget a bankszámlájára –
abból bőven telik borra. Időközönként elugrunk egyik kedvenc
pincészetébe, és feltöltjük az almáriumot sok-sok palackkal. Egyszer
– ha már almárium – hoztunk egy láda almabort is, de abból még
mindig van a sarokban – kissé savanykás, mint a hangulatunk máma.
Egyszer egy átitalozott hétvégén Micimackó egy teljes verset szerzett. Bár énekelni mostanában már nincs kedve, helyette saját buci
kútfejéből farag fűzfarímeket. Néha rémeket – mint egy esős
vasárnap, amikor közben beszlopált három palack almabort. Bár ez a
nevezetes vers nem is annyira vészes:
Süsü, a sárkány és a Dzsuang Dszi-mátrix
Egyik reggel Süsü, a sárkány
a nadrágzsebében matatott,
majd kihúzta kezét, széttárta,
s valami furcsát mutatott:
– Álmomban biza’, ez voltam –
dugta orrom alá tenyerét.
Én csak bámultam a sok zsebpiszkot, fonnyadt vackort,
és a tegnapi vacsora megszikkadt kenyerét,
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meg volt ott egy döglött lepke.
– Igen, lepke voltam, vígan táncoltam a napon,
bár nem így néztem ki, szétkenődve,
hanem szép voltam nagyon.
És most nem tudom – folytatta eltűnődve –,
nem tudom, melyik lehetem,
s hogy tulajdonképpen van-e olyan,
hogy magamat zsebre tehetem…
– De süsü vagy, Süsü, ki lennél?
Te vagy, Jó Süsü, te hát!
Kérlek, ne gondolkozz faszságokon,
inkább idd meg ezt a gyógyteát!
S egy kicsikét megnyugodtam, de
valami mégis megborzongatott,
régóta sejtettem, hogy a sárkány fejében
egyszerre több személyiség lak’ ott.
És már úgy hiszem, hogy nincs igazság,
már az lett, amitől féltem én:
hogy amit látunk, csak csalfa vakság,
és ez is csak egy költemény.
Bár inkább a négysorosokat részesíti előnyben. Gondolom, azon
nem kell annyit gondolkodnia.
Nem is olyan nagy talány
Ha nem iszod meg piád
Mely örök kéz szabta rád
Isteni szimmetriád
- Na, igyunk a tigrisekre! – kacsintott rám a medve.
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Egy céges bulin – az egyik új film premiere után – összejött Meggel a
Family Guyból, egy alkalom erejéig, a női mosdóban.
- Tudod, írtam egy könyvet A tizenkilenc éves lányok hiányérzete egy
vámpíros sorozat befejezett évadja után a következő őszi epizódig címmel.
Brian azt mondta rá, olyan lett, mint egy hosszú magazin.
- Autósport magazin? – kérdezte Micimackó, mert akkoriban be
akart fektetni egy ralikrosz csapatba és/vagy építeni egy pályát a
Harmincholdas Pagonyban a benzinkút és a pláza helyére, de ez
végül nem jött össze neki, ellenben Meggel. – Mint az internet, csak
fából? – kacsintott a lányra, aki vette a lapot.
Utána döntötte el Micimackó, hogy neki is írnia kell egy könyvet.
Meg ültetni egy diófát a benzinkút helyére. A női mosdót esetleg
nem bontatja el, de rak bele egy kényelmes ágyat, akkor majd nem
húzódik meg a dereka.
Micimackó gyakori borozgatásai során sokszor kerül filozofikus
állapotba. A kezébe akadó papírfecnikre ilyenkor – ha már aznap
ráfaragott a rímfaragásra – a gondolatait jegyzi. Az utókor és saját
maga számára, mert másnapra úgyis elfelejtené. Egy ideje visszatérő
téma a bor és a nők.
Medvénk szerint a Chardonnay olyan, mint egy vámpír énekesnő, aki
az anyósülésen szex közben a mezítlábját a szélvédőre nyomja, miközben ritmikusan mocorogva egy fülbemászó dallamot dúdolgat, ja
és hajlamos kiszívni a nyakadat.
A késői szüretelésű Tokaji sárgamuskotály egy olyan édes lány, aki
mindig elcsábít, újra és újra, akkor is, ha nem akarod, mert emlékszel,
mi lett a múltkor is, hiszen sosem enged annyira közel magához, csak
fájdítja a medveszívet, amikor máskor mással látod. Szóval, már
majdnem jégbor.
Ellenben egy könnyed Cserszegi fűszeres egy olyan huszonkét éves
hölgyemény, akinek a színjátszás csak egy kaland, s bár gyorsan
ledobja pólóját és beleéli magát a női főszerepbe, de nem lehet rá
építeni, mert a Gyere velem a málnásba pilotja – max. az első évad –
után már lelép, mert azt mondja, valami újat keres, így mialatt te egy
év alatt kettőt öregszel miatta, ő csak fiatalodik, és a tőled kapott
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pólót dobja le egy újabb főszerepért a tőled kapott bugyi mellé.
Persze nem neked.
Szerintem a félédes Otelló egy olyan félvér feketepárduc-cicus, aki
bár az EU-ban illegális, de tud egynémely dolgot, ami kortyolgatás –
nem harapdálás – közben felidézi bennem ifjú kandúrkorom szép
emlékeit.
Tegnap kimentünk megnézni az elkerített rész északi sarkán a szűz
havat, de két menyét összetapicskolta. Micimackóból erre kitört a
vadállat. Üvöltött és üvöltött, én is ugráltam morogva egy kicsit, de
valahogy elillant a hangulat, és csak a medve bömbölt a lakótelep
felett lemenő napra. Itthon azért felrakott a facebookra egy fotót a
panelházak feletti naplemenésről, vöröslő felhőkről. Ezekre is egyre
kevesebb lájkot kap, ami mélabússá teszi. Mondjuk a képen nem
látszik a két megkötözött menyét.
- Nyugi, Micimackó, ennél már nem lesz szarabb – mondom
elgondolkozva rajta, hogy dehogynem.
- Tigris, te egy optimista állat vagy – válaszol a medve, majd bont egy
bort.
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Zsoldos Árpád és Adrienn
Irodalmi Rádió
Zsoldos Árpád és Adrienn vagyunk, férj és feleség. Miskolci
házaspárként vezetjük és szerkesztjük az Irodalmi Rádiót. Életünk és hivatásunk, hogy alkotóinknak minél több és minél
színvonalasabb
megszólalási,
megjelenési lehetőséget teremtsünk.
A cél elérése érdekében készítjük
rádióműsorainkat, hangzó és
nyomtatott kiadványainkat, elektronikus köteteinket és galériáinkat.
Szerzőinknek segítünk kötetük kiadásában, akár a teljes kiadási
folyamatot elvégezzük nyomdai partnerünk segítségével. Rendszeresen írunk ki irodalmi pályázatokat és nagy hangsúlyt fektetünk a
közösség személyes találkozására is, ezért szervezzük felolvasóestjeinket, nyári táborunkat, születésnapi rendezvényünket.
Vállaljuk irodalmi és kulturális események, szavalóversenyek, könyvbemutatók megszervezését és lebonyolítását is.
Nyitott közösségként mindig várjuk új alkotók (írók, költők, képzőművészek, előadók) jelentkezését is.
Nagyon örülünk, hogy ötletünket, a Szinva-parti sztorik
kiadását meg tudtuk valósítani a
Térerő Közösségi Alapítvány
Városunkért Miskolc és a II.
Miskolci Élő Adás résztvevőinek
támogatásával.
Szerkesztőségünk weboldala:
www.irodalmiradio.hu
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Térerő Közösségi Alapítvány
Városunkért Miskolc
Közösségi Alapítvány. Két nagyon egyszerű magyar szó, közösség és alapítvány. Könnyen és
jól érthető szavak. Közösségi,
mert egy földrajzi területet jelent,
esetünkben Miskolcot, és egyben egyfajta lokálpatrió-kört, akik
különösen kötődnek a helyhez ahol élnek, ahol dolgoznak.
Alapítvány, mert helyi forrásokat szervez, a környéken adományokat
gyűjt, támogatásokat oszt. Közösségi, mert közben építi a helyi
közösség tagjai közötti kapcsolatot. Olyan emberekre épít, akik
természetes módon nem találkoznának, mert más az érdeklődésük,
más módon élik az életüket. Alapítvány, mert ebben próbál meg
szerepet betölteni, a szükségletek a források és az ötletek között. Az
elképzeléstől a megvalósításig eljuttat egy ötletet.
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Avasi Borút Egyesület
A Miskolc városán keresztül kanyargó Szinva patak felé magaslik
az Avas hegy, éppen a város
közepén. Kevés olyan hely van a
világon, ahol a település szívétől
kőhajításnyira, több mint 900
pincében érlelődnek a finom
borok. A pincék jelentős része
300–400 éves. Itt található a
város két emblematikus építménye: az Avasi kilátó, valamint a
középkori Avasi Református
templom a hozzá kapcsolódó műemlék temetővel.
Az Avas bor- és pincekultúrája, a városközpontban magasodó
hegyen megbújó természet romantikájának köszönhetőn nyert teret
az irodalomban és a képzőművészetben. A híresebb borházakban
helyet találó asztaltársaságok révén pedig a közösségi élet fontos
terepe lett.
Az első nevezetes asztaltársaság Lévay József költő, műfordító
nevéhez kötődik, kinek körében költők – Arany János, Gyulai Pál,
Erdélyi János és Tompa Mihály –‚képzőművészek és nevezetes
polgárok is megfordultak. Érdekes az asztaltársaság tizenkét, személyre szólóan névvel gravírozott poharának története. Először
Tompáé maradt gazdátlanul 1868-ban. Poharát a halála utáni összejöveteleken is teletöltötték, de tartalmát – emlékezetére – a „föld
porába” öntötték.
A másik jelentős társaság vendéglátója Marjalaki Kiss Lajos, a Herman Ottó Múzeum tudós muzeológusa, gyakori vendége pedig Móra
Ferenc író volt. Móra 1905-től haláláig, 1933-ig rendszeresen
ellátogatott Miskolcra, és gyakran megfordult a Marjalaki-pincében
(Nagy-Avas, Középsor 648.). 1933 májusában, pár hónappal a halála
előtt járt a pincesoron, itt érezte jól magát utoljára. A Marjalakipincét azóta Móra-pincének is hívják.
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Móra Ferenc mellett szívesen látogatott Miskolcra az író Móricz
Zsigmond, aki Marjalaki Kiss Lajos régész-történész barátja volt.
Móricz Miskolcot a „legnagyobb jövőjű magyar városnak” tartotta:
„az ember megáll Miskolc fölött, … S körülnéz a csodálatos tájon, az
egyik legszebb panorámája nyílik meg előtte”.
Egyesületünk, AZ AVASI BORÚT EGYESÜLET alapító tagjai 11
éve határozták el, hogy felelevenítik a környék régi hagyományait.
Felhívják a városlakók figyelmét az Avasi pincesor, mint történelmi
örökség folyamatos megőrzésére, védelmére (különös tekintettel a
veszélyeztetett emlékekre). A lakóhelyhez való kötődés, az azonosságtudat erősítése kulcsszerep az identitás megőrzésében. Az épített
és a természeti környezet szoros kapcsolatban van, ami az évek
során nem mindig alakult pozitívan a környezetvédelmi szempontoknak figyelembevételével. Az egykor virágzó terület, a pinceházak,
a fákkal árnyékolt utcácskák elhanyagoltak lettek. Gazos területek,
romos házak, szomorú képet nyújtottak. A városlakók nem jártak fel
a hegyre, míg a pincetulajdonosok, akik vásárlás, vagy öröklés útján
jutottak a területhez, hozzá nem kezdtek a környezet szépítéséhez.
Örömmel látjuk, hogy egyre többen vásárolnak pinceházat az
Avason. Az egyesület céljai között szerepel a fenntartható fejlődés
biztosítása. Fontosnak tartjuk a kapcsolódást városunk kulturális
hagyományőrző rendezvényeihez, elősegítve a turisztikai fejlesztéseket. Rendezvényeink – „Avasi disputa”, „Kultúra nyitott pincéi” –
kiállításaink, kiadványaink hozzájárulnak a történelmi avasi pincesor
népszerűsítéséhez. A Borangolás és a Fröccs fesztivál elképzelhetetlen egyesületünk lelkes tagjai nélkül.
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Montázs Drámapedagógiai és
Közművelődési Egyesület
„Színház az egész világ, színész benne
minden férfi és nő, fellép, s lelép. Így
játssza szerepét…” A Montázs
Egyesület nevében Shakespeare
mester örökérvényű szavaival
köszöntjük a kedves olvasót.
2007 őszén a Ficak Diákszínpad
akkori végzős, többségében avasis diákjaival úgy döntöttünk,
hogy nem hagyjuk veszendőbe
menni az elmúlt évek munkáját, és valamilyen keretben továbbvisszük az előző években megerősödött diákszínjátszó műhelyünk
működését. Az elhatározást tett követte, és 2008-ban létrehoztuk a
Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesületet.
Az út adott volt. Kijelölték számunkra az elmúlt évek eredményei.
Tudtuk, hogy a magunk fiatalos látásmódjával és szegény színházi
eszközeivel színházat akarunk csinálni, és tudtuk, hogy át is akarjuk
adni mindazt az örömet és tudást, amit a színházcsinálás számunkra
jelent. A színházcsinálás és a közös játék – szerepjáték – érdekelt
minket. Ez a kettős irányultság – a színházcsinálás, és színházzal való
nevelés szeretete hívta életre a Montázst.
Azóta is ezt csináljuk. Eltelt tíz év, az akkori alapító diákok már
közel harminc évesek, sokan széledtek a világban, de egy-egy esemény vagy baráti találkozás mai is összehív minket. Amit ott és
akkor kitaláltunk, az – lényegét tekintve – ma is változatlanul él
tovább: a Montázs színházat csinál, és színházzal nevel.
Az eltelt tíz év alatt persze sok minden történt velünk. Színházi
alkotóműhelyként számos hazai és nemzetközi sikert értünk el.
Arany és ezüstminősítéses gyerek- és diákelőadások, fesztiválgyőztes
és közönségdíjas felnőtt darabok, rendezői és színészi különdíjak,
utcaszínházi fellépések és külföldi vendégszereplések szegélyezik az
utunkat. Színjátszó csoportjainkban többszáz gyerek és fiatal ismer-
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kedett már a színjátszás alapjaival, tette meg az első szárnypróbálgatásait.
Sokszor feltesszük magunknak, és felteszik nekünk a kérdést: Mi a
Montázs? Nehéz erre röviden válaszolni. Egyszerre színházi műhely,
színjáték-oktatással foglalkozó képzési centrum, színházi események
szervezője, közművelődési és kulturális projektek kitalálója és szervezője… mindenekelőtt azonban egy HELY, amely mindenki számára
az alkotó tanulás, a világgal való találkozás, a felszabadult játék és az
elmélyült gondolkodás együttes örömét kínálja.
És ez a hely ma már nem csupán virtuális értelemben létezik. Az
Egyesület születésének tizedik évében igazi otthonra lelt, és az
egykori Európa-szerte csodált gyárváros, a Miskolc-Diósgyőri Vasgyár tiszti házainak egyikében rendezkedett be a következő 100 évre.
A kohászat egykori kohóinak tüze az alkotói-művészi gondolatok
tüzét táplálja tovább. „Mikor mozdulok, ők ölelik egymást”… derengenek fel bennünk a József Attilai sorok – múlt és jelen, álom és
valóság, kohászat és művészet – mindez egymásba fonódva tápláljagazdagítja a Montázs életét.
Otthonunknak nevet is adtunk – D.O.K.K. DOKK
Humánszolgáltató Központ és Közösségi Tér. Rövid nevén DOKK
Humánkikötő. A DOKK persze nem egyszerűen egy hajózási
kifejezés. A D.O.K.K mi vagyunk. Dráma – Oktatás – Közösség –
Kultúra. DOKK. Mindez így együtt – ez ma a Montázs.
Visszatekintve az eltelt évtizedre, magunk se hisszük, de tény: tíz év
alatt több mint 300 különböző eseményt szerveztünk és bonyolítottunk le sikeresen, melyekben több mint 1000 fő vett részt, és
legalább 10.000 fő találkozott velünk nézőként vagy vendégként.
Szeretnénk, hogy ezek a számok a következő tíz évben megsokszorozódjanak.
2014-ben szervezeti víziónk megfogalmazásakor írtuk: „Olyan világban szeretnénk élni, ahol minden ember meg tudja élni az alkotás
közös örömét”. Mert nincs szebb emberi feladat annál, mint valamit
közösen létrehozni. Játékból valóságot építeni. Hisz mindannyian
mindig játszunk. Hiszen „Színház az egész világ, színész benne minden férfi
és nő, fellép, s lelép. Így játssza szerepét…”
A Montázs mottójával búcsúzunk: Mindenkit sok szerep vár.
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