
 

 



 

 

 
        Kis mamukám, szejetlek. Téged szejetlek 

     a legjobb világon. 

        Martinák Mátyás 
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         Barátaim! 
 

 

 Ötvenöt éve ballagtunk, ötven éve kaptuk meg a diplománkat, 
 és ötven éve többnyire Sárospatakon hajtom álomra a fejem... 
 Nyírbátor és Debrecen jó alapokat adott, hogy utána megteljen  
 a puttonyunk (meg időnként a hócipőnk...) Minden fontos már  
 megtörtént velünk, de ne búsuljatok, most jönnek a ráadások!  
 

 Legyen ez a kis füzet is ilyen…...ha már Szabó Klárinak meg-  
 ígértem terápiaként. Bemutatom nektek benne a kedvencei - 
 met a korábbi írások rövidített változatával, s kiegészítettem 
 kis családom irodalmi vonatkozásaival, hiszen az elmúlt évtize- 
 dek róluk szóltak.  
 

 A címképet a nagyobbik kisunokám, Szabolcs rajzolta 7 évesen 
  egyik sárospataki nyaralásán, a hátlap mondatával a 4 éves Ma- 
 tyi ajándékozott meg. A „hékula” szó pontos jelentését csak Kig 
 barátunk ismeri, de egyetemi hangulata végigkísérte az eltelt 
 több mint fél évszázadot, segített abban, hogy rájöjjek: a kis 
  nyomtávú életben sem csak a túlélés a fontos… 
 

 

 Sárospatakon, 2018 márciusában 
 

 

       Szász Enikő Zsuzsanna 
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     MÁNIÁK 

 

               A. 
 

   „A szívem van benne és eszemnek gyönge fénye...” 
        (a 250 éves Molnár Borbála) 
 

 

 

     „Ez a poétriánk újhelyi” - dicsekedett Erdélyi leveleiben a lokálpatrióta büszkeségével 

Kazinczy Ferenc, s valóban, a magyar irodalom első költőnője, akinek nyomtatásban is 

megjelentek versei, élete első három és fél évtizedét Sátoraljaújhelyben élte. Nőként és 

magyar nyelven írt akkor, amikor egyik sem volt mindennapi cselekedet, mert a Szép Nemként 

számon tartott nők apjuknak, férjüknek vagy fiúknak voltak kiszolgáltatva. Molnár Borbála 

tehetsége révén környezete fölé emelkedett: először csak ráérzett a fájdalom kibeszélésének 

gyógyító erejére, aztán nőtársait akarta szórakoztatni és nevelni. Hogy elfogadása nem volt 

egyértelmű, arra az egyik Kolozsváron fennmaradt kötetében talált „Apolló tehene” 

megjegyzésből következtethetünk.  
 

I. Életrajzi adatok 
 

Hogy pontosan hol és mikor született, nem tudjuk, de a feljegyzések szerint 1760. augusztus 

25-én keresztelték meg az újhelyi reformátusoknál. Életét kezdettől fogva legendák vették 

körül. A család a XVII. században I. Lipóttól kapta meg a nemesi címet, de anyagiakkal 

szűkösen voltak ellátva. Költőnőnk sorsát is ez határozta meg. Apja, parnói Molnár István 

református kántortanítóként elégedetten élt családjával valahol Abaújban, de vakbuzgó 

katolikus földesura elől el kellett menekülnie, mert nem volt hajlandó hit-tserére. Így került 

Sátoraljaújhelybe, ahol a Hartay-malom bérlőjeként próbált megélni. Két lánya mellé itt 

születtek fiai, a kisebbiket meg sem élte, mert 1771-ben váratlanul meghalt. Nagyobbik lánya 

ekkor már önállósult, de a gyermekszülés őt is elvitte, és egy sírba került apjával a Hecskén 

lévő református temetőben.  
 Molnár Borbálát is igyekezett anyja minél hamarabb férjhez adni, hogy – korabeli 

szokás szerint - sorsáról így gondoskodjon. A lányt körülvevő udvarlók egyike egy krajnai 

magyar volt, aki ezernél több juh tulajdonosaként kívánatos jövőt festett az anya elé. Molnár 

Borbála hiába utasította vissza közeledését, a leányi engedelmesség és a keresztényi alázat 

miatt az anya győzött, bár ez pirrhuszi győzelemnek bizonyult. Veje vele is szembefordult: 

boszorkány-hírét keltette, ami kemény vád volt akkoriban, hiszen Újhelyben még 5 évvel 

Molnár Borbála születése előtt is égettek a Bodnár-völgyben boszorkányokat. Költőnk 14 évet 

töltött el a hűtlen, álszent, hitetlen és durva férj mellett, miközben három fiút szült. Hogy 

lealázó helyzetéről elterelje figyelmét, nagyobbik öccse és az apai iratok segítségével 

megtanult írni, és rögzítette első verseit. Ezzel férje újabb dühét váltotta ki: ha írás közben 

találta az asszonyt, tűzre hányta papírjait. A szégyen és gyermekei miatti aggodalom sokáig 

visszatartotta a válástól, amit ekkoriban engedélyezett birodalmában II. József, aztán mikor 

belevágott, feleslegessé vált: a mértéket nem ismerő Szokera Nagy János halálra zabálta 

magát. 
 Egyszerre szakadt rá édesanyja ápolása, gyermekei nevelése és fiútestvérei taníttatása. 

Önmaga vigasztalásra ismét írni kezdett: folytatta házassága utolsó évében megkezdett verses 

önéletrajzát, melyben szépítés nélkül vallott sorsáról. Tudását Zemplén vármegye elöljárói is 

próbára tették, mert költői híre már nem maradt négy fal között, bár a helységen átutazó Berei 

Farkas András vándorigric szerint jobb lett volna a rokkánál maradnia. Szerencsére nem tette, 

és verses levelei révén újhelyi kis háza virtuális irodalmi szalonná vált: 1791 és 1800 között 

hosszabb-rövidebb ideig innen levelezett sok névtelen és neves kortársával. Hitte: a levelezés 

fél beszélgetés, de amikor az már a megélhetését segítő varrást veszélyeztette, abba akarta 

hagyni. A megoldást mégis ennek köszönhette, mert megjelenő könyvei Erdélybe is eljutottak, 

és Mikes Anna grófnő meghívta magához társalkodónőnek: az ott kapott pénz biztosította fiai 

tanulását. 



 

 22 évig élt Kolozsváron, ismereteivel a kor műveltsége fölé emelkedett, és írásaival a 

magyarul olvasás vágyát honosította meg Erdélyben. De ennek ára volt: Mikes Anna annyira 

ragaszkodott hozzá, hogy elzárta mindenkitől, s a természetközelségben felnövő Molnár 

Borbálának ez nagy szenvedést okozott. Eleinte csak társalkodónői szerepe volt, de amikor 

munkaadója megvakult, kulcsárnői feladatot is ellátott, ami visszavetette írói tevékenységét. 

Bár Sátoraljaújhely és Széphalom egymás szomszédságában van, de csak Erdélyben 

találkozott neves földijével, Kazinczy Ferenccel, aki később Bagoson is meglátogatta. Ám rímes 

időmértékét, azaz leoninusait a fentebb stíl magaslatáról lenézte, s ezzel hosszú időre kijelölte 

megítélését. 
 Mikes Anna halála után hazajött Magyarországra, s Bagoson élő fiánál újból részese 

lehetett az óhajtott természetes életnek. Visszatért hozzá a múzsa is: régi írásait rendezgette, 

új gondolatait pedig versekben és naplójában rögzítette. Végrendeletében ezeket vele kellett 

volna eltemetni, ez nem történt meg, de írásai további sorsáról nincs tudomásunk. Félretett 

pénzéből orgonát ajándékozott új egyházközségének, néhányszor beszekerezett Debrecenbe, 

ahol rokonai, jóakarói éltek. Nem volt már teljesen egészséges, amit egy baleset is 

súlyosbított: egyik debreceni útjáról hazatérőben egy csintalan és ittas legény rátámadt 

kocsijára. A halotti anyakönyv szerint vízibetegségben halt meg 1825. január 30-án. A család 

által a sír fölé emelt egyszerű emlékjelet már elemésztette az idő, de a református templom 

falán tábla őrzi emlékét, és a Bagosi Krónikában egy róla készült festménnyel és 

pecsétnyomójával idézték fel alakját.  
 

II. Életműve 
 
A sárospataki református nagykönyvtárban olvastam könyveit és lemásolva azokat nemcsak 

felfedte titkát, egyedi példányhoz is jutottam, bár kézírásom olvashatatlansága miatt csak én 

gyönyörködhetem benne. Az itteni kézirattárban fedeztem fel dedikációját: Vegyed e könyvet / 

A szívem van benne / És eszemnek gyönge fénye / Tartsd meg emlékül / Híved szeretetéül. / 

Üzenete a múltból nemcsak Szabó Máriának, hanem mai olvasóinak is szól: szívvel, ésszel és 

egyféle költői öntudattal írta verseit: a Thuránszky Lászlónak küldött ajánlásában már 

természetes módon számolt a végetlen időkig tartó költői hírnévvel. Sokszínű és különleges 

életművét azonban lassan éppen úgy felfalja az idő, mint létezése tárgyi emlékeit. 
 

1. Episztolái 
 

A költői levél az irodalom ősi műfaja, a klasszicizmus korában különösen kedvelt műforma. 

Molnár Borbála és levelezőtársai episztoláiban azonban kevés a líra, inkább beszámolók és 

elmélkedések azok. Bíró Ferenc irodalomtörténész szellemi állóvíznek látta írásait, a címzettek 

mégis örömüket lelték benne. A korszak kulturális igényét ezek elégítették ki, és nekünk is 

kedvesek lehetnek: telve vannak elgondolkodtató és szórakoztató kortörténeti adatokkal. 
 Első neves ismerőse, akivel hosszasan levelezett, Édes Gergely (1763-1847) volt, aki 

nyolcadik csodaként, tizedik múzsaként tekintett az újhelyi varrónőre: tanította, lemásolta 

verseit és mecénást, nyomdát keresett kiadásukhoz. Molnár Borbála - néhány életrajzírója 

szerint - gyöngéd érzelmeket táplált a költőtárs iránt, aki ha nem is őt választotta feleségnek, 

barátként kitartott mellette, és lelkileg támogatta, amikor Molnár Borbála úgy érezte: 

Királykodik a' bánat szívemben… 
 Másik levelezőpartnere a Tokajban letelepedett nyugdíjas főstrázsamester, Csizi István 

(1728-1805) lett, aki barátját, a Szakolcán élő Gvadányi Józsefet is bevonta levelezésükbe. Az 

ő segítségével meg is jelent levelezésük könyv alakban, ami sokat elárul újhelyi poétriánk 

emberi alakjáról, műveltségéről. Csízi nem akárhonnan, hanem a Csokonai által komor 

ánglusként emlegetett kortárs, Young Éjszakák című kötetének anyagából választott 

megverselendő témaköröket önnön esméretről, a világnak esméretéről, az élet folyásáról. 

Személyesen is találkoztak, sőt megkérte az akkor már özvegy asszony kezét, azzal indokolva, 

hogy mindkettőjüknél hibádzik a külső….  
 Jó lett volna meglesni a 34 éves Molnár Borbála és a 60 éves Csizi István találkozását, 

aki rozogán is gáláns katona maradt, hiszen így írta le a költőnő külsejét: a különben adakozó 

Természet olly' deli termetnek homlokára, mint az övé, valamennyire fösvényül írta légyen is 

a' bé-ajánló levelet….A visszautasítás ellenére hosszasan episztoláztak, mert mindkettőjüknek 



 

jót tett ez az elmevillogás, elfeledkezhettek saját bajaikról. A feladványok révén tisztázták 

nézeteiket az önismeretről, mások megismeréséről, a világról, a barátságról, a szerelemről, a 

szeretetről és gyűlöletről, a bosszúállásról, stb., melyekben Molnár Borbála volt a 

tartalmasabb.   
 Leghíresebb levelezőtársa Gvadányi József (1726-1801) már betöltötte 60. életévét, 

amikor irodalmi hírnévre tett szert, pedig diákként 3 óra alatt megírt 100 disztichont. 

Negyvenévnyi katonai szolgálat után tért vissza az irodalomhoz, falusi nótáriusa a korszak 

egyik sikerkönyve. Molnár Borbálát elsősorban nőköltőként, magyar Minervaként értékelte, s 

példájával buzdította a többieket. A költőnőt csak eleinte zavarta a kettejük közt meglévő 

rangkülönbség, Gvadányi könnyed világlátása feledtette gátlásait, s humorával oldotta az 

asszony gondjait. Kettejük levelezése – Hász-Fehér Katalin megállapítása szerint – az első 

megvalósulása egy olyan nyilvános, nem udvarló társalgási stílusnak, amely magyarországi 

viszonyok közepette férfi és nő között egyedül lehetséges formának bizonyult. Saját írásai 

között megjelentette levelezésük egy részét, és mecénást is keresett Molnár Borbálának.  
 Már Erdélyben élt, amikor Máté Jánosné Ujfalvy Krisztina (1761-1818) megfeddte, 

hogy nő létére azonosul a férfielvekkel, és Barátsági vetélkedést javasolt a két nem hibái és 

érdemei felől. Levelezésük két egyenrangú alkotó élvezetes eszmecseréje, akik bár sok 

mindenben nem értettek egyet, nagyon rá tudtak hangolódni egymásra. Ujfalvy Krisztinát 

szerelmi csalódása és kisfia korai halála különccé tette, de gondolkodásával jóval megelőzte 

korát, amikor a nők szerepének megváltoztatását szorgalmazta. Mindketten állhatatos, szabad 

lelkek voltak, ahogyan azt Fábri Anna megállapította, replikáik pengeélesek, ugyanazt látták, 

de következtetéseik ellentétesek. Ennek oka világlátásuk különbségében rejlett, melyet így 

foglalt össze Molnár Borbála: Mivel pedig az Aszszony egygyért az egész Férfiu Nemet unja, én 

ellenben egygyért az egész Nemnek érdemesebb részét betsüllöm. 
 Versben és prózában írott leveleik élvezetes olvasmányok, mert saját élettapasztalataik 

szemszögéből elmélkedtek a test és lélek, az ösztön és erkölcs kettősségéről, a boldogság 

mibenlétéről, az emberi cselekedetek szabadságának mértékéről. Vetélkedésük könyv alakban 

is megjelent, s elsőként rögzítette a magyar irodalomban a két nem megítélésével, 

helyzetével, társadalmi és magánéleti szereplehetőségével kapcsolatos női álláspontokat. 
 

2. Versek 
 

Első kísérletei zsoltár parafrázisok voltak, majd öccse és Édes Gergely segítségével a dal mellé 

új formák is rátaláltak. Veretes időmértékes sorokban is el tudta sírni fájdalmát:  
 

      Jaj hova tünt életemnek ragyogó lelkes fénye? 
   El-enyészett bús szívemnek, látom, minden reménye. 
   Gyötrelmimnek sebes lángját tovább nem türhetem, 
   Talán könnyebb lesz panaszom, ha ki-önthetem. 
          Ének 
 
A keresztény mitológia mellé a görög is belekerült verseibe, melyet a leggörögösebb század 

gyermekeként nagyon kedvelt. Költői önmetaforáit is onnan választotta, az egyértelmű Múzsa 

mellé Bübliszt (ő Biblisként írta), akit könnyei miatt az istenek forrássá változtattak, hogy így 

biztosítsák számára az örök életet.  
 Költői ideálja a természetben szemlélődő Rousseau-i bölcs volt. Egyik legszebb ódáját 

akkor írta, amikor a Ronyva-parton elkóborolt tehenét keresve ráébredt a tavasz szépségére. A 

kor szokása szerint a picturát nála is a sententia követte: a tavaszi plánták látványa indította el 

filozofikus elmélkedését, melynek végén eljutott a lélek halhatatlanságának felismeréséig.  Ezt 

az élményét aztán dal formában is feldolgozta, melyben – Kisfaludy Sándor előtt - teljes 

természetességgel használta a hetes és nyolcas sorokat: 
     Melly kedvesen illatoznak 
        A' fák 's egyébb virágok, 
     Tellyes örömet okoznak  
        A Tavaszi ujságok 
     Melly kedves tsergéssel ered 
        E' mít a' kavitsosokon 



 

     Talán Dianna itt fered 
        A' nyári hév napokon. 
       A Tavasz - Más ugyanarról  
 
Bocsánat a XVIII. századi helyesírás miatt, ezzel hívebben lehet megidézni a költőnőt. De mai 

helyesírásra átírva is ugyanilyen élvezetes! Ezt bizonyítandó összeállítottam egy kis kötetet 

írásaiból, ami azóta is csak az én könyvespolcomon pihen, mert kiadására nem volt anyagi 

fedezetem. 
 

3. Verses regényei és prózai munkái 
 

A korszak kedvelt műfajai voltak ezek, melynek darabjai Molnár Borbála életművében is 

megtalálhatóak. Még házassága alatt, önmaga vigasztalására, mások szórakoztatására kezdte 

írni Az ő életének igaz tükörét, és azzal, hogy a nők életének aktuális kérdéséit 

megfogalmazta, Weöres Sándor úgy vélte, tükröt tartott kortársai elé. Ennél irodalmibb lett a 

Mesés történetek, ami két lánytestvér élettörténete, s melynek megírásában már más cél is 

vezette: hogy netsak mulatságot okozzon a szívek pallérozására is légyen, ha kedvét fogom 

találni főként kedves Nememnek: többekre is ajánlván magamat Isten kegyelme által 

vagyok...(Némely tudósítások az érdemes Közönségnek) 
 Még Újhelyben elkészült a  Szerentsétlen szerelem a vagy egy ritka szépségű és 

nagy születésü jeles személynek a szerelemből származott szerentsétlen és igen 

szívre ható szomorú története, de a kézirat – átdolgozás után - könyvvé csak Erdélyben 

vált a 17 éves Radák Polyxénia öngyilkossága után. A Szerentsétlen indulat vagy Sarolta 

és Sándor című verses regényében az eredeti szereplőket magyarosította, s bár a történet 

végét már prózában csatolta a versekhez, ez a 6000 sor írói teljesítményként sem utolsó. A 

kislányt, aki Mikes Anna rokona volt, személyesen ismerte, de íróilag közelített a történtekhez, 

hogy bizonyítsa: nem kell nekünk a külföldi románokhoz menekülnünk, a velünk történtek is 

hordoznak olyan üzenetet, amiből tanulni lehet. Ezzel ki is vált a tragikus eseményt feldolgozó 

művek közül, amikor a szülői gondolkodás megváltoztatását és a lánynevelést sürgette. 
 Kolozsváron írott filozófiai elmélkedéseit sajtó alá rendezte, de a napóleoni háborúk 

miatt már nem jelenhetett meg, és eltűnt. Csakúgy, mint a Bagoson írott naplója és verses 

sorsösszefoglalása, melyből azonban 1873-ban Zilahy Károly még – XIX. századi helyesírással 

- idézhetett: A bölcs gondviselés velem sokféle viszontagságot megpróbáltatott…de 

megismertették velem a földet olyannak, amilyen a valósággal, hogy ne keressek itt 

menyországot, de ne is nézzem a földet sivatag pusztának, melyen csak nyögés és jajszó 

hallatszik. Most pedig a csendes természet kebelében, az együgyü, de jóízű és mértékletes 

eledelek mellett visszatérvén egésségesen, amennyire mellemnek nagy megrendültsége és 

időmnek elmulása engedi: látom, mily kevés kívántatik a megelégedésre, érzem, hogy jó élni 

és tudom, hogy elég szép a világ azon czélra, hogy az emberek e földön a boldogságot 

feltalálják és a halhatatlanságra kiformálódjanak… 
 

III. Utóélete 
 

Írásaival nemcsak engem ragadott meg, a XX. században Csató Kálmán írót is megkísértette, 

aki novellájában kikezdte ugyan Molnár Borbála biográfiájának szépségét, de nagyszerű tettét 

elismerte. De sem ő, sem Szigetvári Iván, aki Anna Karschin (1722-1791) német költővel 

hasonlította össze, nem értette meg újdonságát, amit az a közel 9000 oldalnyi megjelent írás 

takar. Mennyiségileg ez Kölcsey és Berzsenyi együttes életművének felel meg, minőségileg 

pedig egy új vonulat kezdete.  
 Újabb irodalomtörténetünk türelmesebb vele, s értékének megfelelően kezeli, hiszen 

példája nyomán jelentősen bővült a női alkotók és befogadók köre: Bessenyei Anna, Fábián 

Julianna, Vályi Klára bevallottan példája nyomán jelentkezett írásokkal. Szükség volt rá a 

magyar irodalomban, még ha meg is oszlottak róla a vélemények, mert a női szerepvállalás 

kezdettől fogva az emancipáció kérdését is jelentette. Irodalomtörténeti helyét csak 1996-ban 

merte Hász-Fehér Katalin pontosítani, addig a Gvadányi-kör tagjaként, s nem annak szellemi 

vezetőjeként tartották számon. Egy eltűnt, távoli világról női szemmel tudósított, melynek 

értékét Bata Imre fogalmazta meg: költői csodatétel a köznapi élet és jelenlét olyan 



 

intenzitása, amely férfi poétáknál is alig fordul elő.   
  Érdemes műveit is azzal a szemlélettel olvasni, ahogyan azt első könyve kiadásakor 

kérte: valaki tehát ezeket olvasod, mindenek fölött üresitsd ki a' szivedet minden hibás ítélet 

tétel alól, és a'helyett képzeld annak írójába egy valóságos Keresztyény Atyádfiát, ki néked 

minden lelki 's testi áldásokat kiván…. Köteteit átlapozva megjelent előttem az az asszony, aki 

fölvállalta a küzdelmet, de a grófnőm is köszönt… megjegyzéssel sejteti, hogy kész volt a 

kompromisszumokra is. Írásai ezért is jelenhettek meg nyomtatásban akkor, amikor Csokonaié 

nem: mecénásait képes volt feldicsérni, mert mindenkiben talált értéket.  
 

 

 

 

 
 

 

 

  Nem akarta ő a világot felforgatni, csak a megtalált feladatnak a maga módján 

megfelelni: „...igyekezzünk 'a mi kitsiny környezetünkben véghez vinni azt a'mi 

töllünk ki-telik.” Önmagát kiadásaiban következetesen Borbárának nevezte, ami azóta 

Borbálára szürkült a köznyelvben, mégis szeretek úgy gondolni rá, mint az újhelyiek Borbára 

nénjére, aki egy utcanévnél talán többet érdemelne tőlük. De erre születésének 250. 

évfordulója sem adott alkalmat abban a városban, ahol pedig nagy figyelmet szentelnek a 

helytörténetnek, és az állomás falán tábla jelzi a derék katona, Svejk itteni sosem volt 

jelenlétét...    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              B.  
 

       Czóbel Minka esete Mayával, Donna Juannával, Háfiával 
 

 

Levente bátyám jóvoltából már gimnazista koromban ismertem őt, idézetgyűjteményem akkori 

darabjai valóságos olvasmányélményről tanúskodnak. Szíven is ütött, amikor az ajándék 

tablóképre Kinál Ani az ő sorait írta figyelmeztetésként:”Leghasznosabb a józan, szürke élet / 

Lidérctüzek a csillogó eszmények….” Ideáimban éreztem megbántva magam, pedig akkor még 

nem tudtam: Czóbel Minka maga is felülírta ezeket a sorokat. De az élet ment tovább, s csak 

nyugdíjasként lett időm az ellenpontozásra, amikor a címzett – sajnos - már nem olvashatta 

azt…. 
 

       I. 
 

 Ritkán adatik meg az ember számára, hogy tanúja lehessen egy író-költő 

újjászületésének, Czóbel Minka (1855-1947) újbóli feltűnése a magyar irodalomban ezt 

kínálja. Családjából nem ő volt az egyetlen, aki írással foglalkozott: bátyja filozófiai munkája 

Lipcsében német nyelven jelent meg, amit nagyon kevesen ismertek; unokatestvére, Sarolta 

Vay Sándor néven szerelmi botrányairól híresült el, pedig 10 kötetes, selyembe kötött 

életművének darabjai hangulatos képekkel idézik meg a régi udvarházak világát. Ennél azért 

jobb sors jutott a Nyírség költőjének.  
 Első felfedezője, Pór Péter az 1970-es években nemcsak egy nagyszerű tanulmánnyal 

hívta őt elő a feledés homályából, Boszorkány-dalok címen válogatott verseit tartalmazó 

kötettel is megörvendeztette olvasóit. A felfedezés következő hullámát dr. Kiss Margit, 

nyíregyházi tanárnő indította el, aki doktori disszertációját kiegészítette a személyes találkozás 

emlékeivel, amikor 1980-ban megjelentette Czóbel Minkáról szóló monográfiáját. Néhány év 

múlva Weöres Sándor Három veréb hat szemmel című antológiájában az elfelejtett költők 

sorában Czóbel Minka kitüntetett helyet kapott.  
 Ekkoriban Nyíregyházán Margócsy József főiskolai tanár is nekilátott a Czóbel-hagyaték 

módszeres feldolgozásának, hogy írásaival és inspirációival utat nyisson a mai Czóbel-

reneszánsznak, a felfedezés harmadik hullámának. Szülőfaluja és megyéje egyaránt 

megmozdult, az újonnan megjelentetett művek a szakmai figyelmet is ráterelték, bebizonyítva, 

hogy az írónő-költőnek a XXI. századhoz is van üzenete, még ha az első, róla készült 

dokuregény megpróbálta meghamisítani azt. 
 

       II. 
 

 A Czóbel Wilhelmina Éva néven anyakönyvezett költő – aki gyermekkora becenevét 

használta álnévként – élete már önmagában is regényesnek mondható. A német eredetű 

Czóbelek és a történelmi nevet viselő Vayak leszármazottjaként 1855. június 8-án született a 

nyírségi Anarcson, egy eldugott kis falu közepén lévő udvarházban, István bátyját (1847-

1932) és Emma nővérét (1850-1949) követve. Eleinte élte a korabeli arisztokrácia életét, 

francia, angol és német nevelőnők vették körbe, és a családi hagyományokat követve bejárta 

szellemileg és valóságosan Európát. Közben a párizsi Sorbonne-on és a berlini egyetemen 

irodalmi, esztétikai és filozófiai előadásokat hallgatott, mert a család fogékony volt a 

művészetekre, és bátyja érdeklődése őt is megfertőzte. Nyelvtudása jóvoltából eredetiben 

olvasta a világirodalom legjavát és a kortársakat, fordításokkal maga is népszerűsítette a 

magyar irodalmat. Rendszeres iskolák nélkül, önképzéssel olyan műveltségre tett szert, 

amilyennel a kortársak közül is csak kevesen dicsekedtek. Későbbi életformájába a bálok, 

vadászatok már nem tartoztak bele, de szenvedélyes lovas, hegymászó és kiránduló lett 

belőle, már csak családi körben zongorázott, és rajongott a Nyírségért, amibe bezárult. 
 Kilenc éves kora óta rendszeresen, több nyelven írta verseit, ami Orczy Lőrinc és 

Kazinczy Zsófia leszármazottjaként, édesanyja, a nagy levelező Vay Evelin árnyékában 

természetesnek tűnt számára. Hosszú ideig nem is szánta ezeket a nagyvilágnak, csak „belső 

szükségletre” munkálkodott. Bátyja sógora, Mednyánszky László a festői látásmódot erősítette 

fel benne, amit írásaiban előszeretettel alkalmazott. Az anarcsi Czóbel udvarházban, a nagyőri 



 

Mednyánszky kastélyban vallási, filozófiai kérdésekről, művészetekről vitatkoztak, zenéltek, 

amelyekben Czóbel Minka aktívan vett részt. 
 Bátyja barátja, Justh Zsigmond vette rá 35 éves korában a publikálásra, és hatalmas 

feltűnést keltett azzal, hogy 1890 és 1914 között nyolc verseskötetet, két regényt, egy 

novelláskötetet és két drámai költeményt jelentetett meg. Jókai – a Feszty házaspár egyik 

fogadásán - kollégájának fogadta, s mintegy jelképesen homlokon csókolta. A korabeli kritika a 

Petőfi-Arany vonulat folytatásaként írott első verseket még üdvözölte, de nem vették észre az 

azokban megjelenő többletet, és amikor Baudelaire, Verlaine, Mallarmee, illetve Schopenhauer, 

Nietzsche és Freud hatására új csúcsokra tört, szembefordultak vele, vagy ami még rosszabb, 

elhallgatták működését.  
 Pedig a modern magyar irodalom első darabjai a nyírségi Anarcson születtek meg! 

Elsőként írt a magyar irodalom történetében szabadverset, amit rytmicus prózának nevezett, 

kipróbálta az impresszionizmust és szimbolizmust, melyekkel írásait megújította. Hithű 

katolikusként befogadta a buddhizmus tanait és a dekadens minták hatására bátrabban élt az 

extrémebb témákkal, ezért nemcsak a kritikusokkal, a katolikus egyházzal is szembekerült. 

Mindez nem zavarta, számára az írás létszükséglet volt. Családja ugyan ettől várta 

megélhetését, mert Czóbel Minka semmilyen hajlandóságot nem mutatott a férjhez menésre. 

Igaz, gyermekkori szerelme, Forgách László gróf legjobb barátnőjét vette feleségül, Olsavszky 

Gyula festőtől pedig – a testiségtől irtózva – ő fordult el. A köztudat Justh Zsigmondot 

(1863-1894) is szerelmei közé sorolta, de ezt sem levelezésük, sem egyéb adatok nem 

támasztják alá. Ennél sokkal fontosabb szerepet töltöttek be egymás életében: szellemi társak 

lettek, akik a ritka találkozásokat pótoló levelekkel, emberi gesztusokkal kölcsönösen oldották 

a másik magányát, és egyengették egymás művészi útját.  
 Szükség is volt erre, mert a család tönkrement. A Mednyánszkyak pénze megmentette 

az udvarházat és a hozzá tartozó föld egy töredékét, de az élet megváltozott Anarcson. A 

bérlőkkel Czóbel Minka volt kapcsolatban, s hogy az ezért kapott szűkös apanázsát kiegészítse, 

kutyákat nevelt, méhészkedett, érmeket nyert boraival, küzdött a napi gondokkal, miközben 

komolyabb segítők nélkül egyre magasabb csúcsait hódította meg az irodalomnak. 
  Justh és anyja halála után Büttner Helén (1861-1943) német festő lett megértő 

barátja-társalkodónője, akit a család Bobnak nevezett, amit a külsejével érdemelt ki. 

Rokonlélek volt ő, s árva, és meg kellett érte küzdenie a családdal, a sznob környezettel, az 

irodalmi szalonok pletykás kékharisnyáival. Később Czóbel Minka megözvegyült nővére is 

csatlakozott hozzájuk, és derűt, életkedvet, anyagi segítséget nyújtottak egymásnak, mikor 

mire volt szükségük. Igaz, ez az idilli együttlét a végén sok feszültséget hordozott, de nélküle 

az élettervét nem tudta volna megvalósítani: művészetről, filozófiáról beszélgethetett a világ 

végén, miközben „zongoráltak”, olvastak, sétáltak, lovagoltak, befőztek, képeket és filagóriát 

festettek, vagy a birtokra betolakodó tolvajokkal viaskodtak. 
 1914 után bezárult számára a világ, nemcsak Nyugat-Európába, még a Felvidékre sem 

juthatott el. Nem jelentek meg újabb írásai, bár néha felutazott Pestre, hogy kapcsolatban 

maradjon az irodalmi élettel. 1910-ben felvette tagjai sorába a Petőfi Társaság, paradox 

módon akkor lett a konzervatív irodalmi társaság tagja, amikor a legmodernebb versei 

születtek. A kortárs költők ismerték, ám kevesen vettek róla tudomást, mert gróf volt és nő… 

Furcsa módon azonban néhány Ady és Kosztolányi verset csak Czóbel Minka felől lehet olvasni, 

fordítva nem. A lapok sem kértek tőle írást, pedig változatlanul dolgozott: drámába foglalt 

rokona, Báthory Erzsébet történetét, új verseit Sárkánydalok címmel rendezte egybe, de 

kiadása ezeknek nem sikerült. Nagyszabású történelmi regényét, a Szu munkáját a gazdasági 

válságra hivatkozva visszautasították, s a dobozban tárolt kéziratok a háborúk és forradalmak 

közepette el is vesztek. Országos hírnévre csak a Száz szál gyertya című verse tett szert, 

amikor annak elismertetésért hírlapi csatát kellett vívnia az azt megzenésítő Fráter Lóránddal. 

A háború alatt egyetlen kis füzetke jelent meg dalaiból, melyet A magyar nép nótás 

könyvének szánt a bölcsőtől a sírig, de ez már el sem jutott a címzettekig.  
 A két nővér nehéz körülmények között élte át a II. világháborút, a frontok mozgásának 

való kiszolgáltatottságot. A felszabadulás után maradék vagyonukat elvesztették, az udvarház 

is a nép tulajdonába került: az ablakból végignézhették, hogyan égetik el feleslegesnek ítélt 

bútoraikat, festményeiket, könyveiket. Czóbel Minka számára különösen fájó lehetett a park 

fáinak pusztulását látni, melyek életének társai és ihletői voltak. 1947. január 17-én halt meg, 

a parkban temették el, ahol szülei és Bütther Helén is pihent. Nővére két év múlva, majdnem 



 

százévesen követte őt. Ma ezen a helyen áll a síremléke: egy jelképes harang szól érte… 
 

        III. 
 

 Czóbel Minka írásainak mai felfedezését az nehezíti, hogy közkönyvtárakban megbúvó 

köteteit már nem lehet könyvtárközi kölcsönzéssel sem elolvasni, mert védett korba léptek. A 

Pór Péter-féle összeállítás töredékes, a költő által nagy gonddal megkomponált ciklusokból 

kimaradtak darabok, pedig azok kiegészítették és magyarázták egymást. Újabb időkben ezen a 

gondon segíthetnének a hasonmás kiadásokként megjelenő Czóbel kötetek, melyek azonban 

nem kerültek bele a könyvtári forgalomba, emiatt aztán keveseké. Pedig életműve sok 

érdekességet rejteget.  
 Lírája – az indulást leszámítva - teljesen individuális, nem egy közösség nevében 

szólalt meg, a személyes magányt kísérelte meg - Jánosi István szavaival élve - 

transzcendentális világokban értelmezni. A különböző vallási tanokat keverte a 

kereszténységgel, s egy összetett szubjektumot rejtett el titokzatos verseiben. Pór Péter a 

boszorkány képben találta meg Czóbel Minka önmetaforáját, amelyben a környezet 

vélekedését kapcsolta össze az önstilizációval, de át is alakította azt: boszorkánytündérei már 

nem illeszkednek a hagyományos formába. Költőnk a misztikum, az álomszerűség, a finom 

légiesség világában találta meg a szabadságot, s a valóság elemeit használta a világ rejtett 

összefüggéseinek megmutatására:  
 
   Lenn a kertben / Lombtalan fák sűrű / Ágai köztudat / 
   Hangtalan siklanak / Fejetlen madarak / Lágytollú baglyok/  
   Meggyilkoltak / Sóvárgó lelkei / 
         Baglyok 
 
Lenyűgöző verseiben a szepességi fenyvesek rajza, de összemosódik benne a táj és a költő, az 

erdőbe vizionált alakok Czóbel Minka érzelmeit, gondolatait hordozzák: Sötétzöld éjjelén 

tündér-látó nyárnak liliomos úton fénybogarak járnak. Felcsillan, elillan fénybogarak lángja, 

zöld sugarat áraszt hófehér virágra. Liliom illatja, fénybogarak fénye felcsillan, elszállong 

meleg nyári éjbe. Szálló fénybogarak, apró zöld csillagok liliomkelyhébe a szerelem fénye kis 

zöld tüzet rakott. (Az erdő hangja)  
 Egyik kedvenc motívuma a tükör, külön ciklust szentelt ennek a tárgytalan boldogság 

után sóvárgó női lélek metaforájaként. Ugyanakkor a tükör lesz eszköze annak is, fedezte fel 

Menyhért Anna, hogy az ösztönvilág és a tudat közti határátlépések lágyuljanak, a versek újból 

meseivé váljanak, és nagyobb szerep jusson a versbeli képzeletnek, mint a versbeli 

valóságnak. Baudelaire, Verlaine hatását saját élményeivel telítette, az Álmok kertje így 

őrizte meg az anarcsi Bárókertet. Ha arra jártok, nézzétek meg, maradványaiban is Czóbel 

Minkát hordozza, és Berencsi Zsóka a megmondhatója, mennyire élő az alakja ott ma is. 
 A sors látszólag nem volt kegyes hozzá: Anarcson élt, nem a nagyvilágban, és szűkebb 

környezetében is idegen maradt, bár nem volt tőlük hermetikusan elzárva. De mindez 

segítette, hogy verseiben egy új univerzumot teremtsen: a Lét és Máslét, azaz az élet és halál 

kettősségében olvasmányélményeit azonnal költői motívummá alakította. Meghökkentő nyelvi 

kifejezéseivel spiritualizálta a nyelvet és önmagát, melyekben irracionális érzelmeket, 

érzéseket, hangulatokat és álomképeket jelenített meg.  
 Lírai sóhajai mellett kezdettől fogva ott vannak hosszabb költeményei, Krucsaynéról 

szóló balladáját ti is élveznétek: talán más szemmel néznétek a nyírbátori katolikus templom 

különleges oltárát. A francia nyelven megjelenő Lélekvándorlás című kötetének nincs magyar 

fordítása, verses filozofálás az, melyben a Büttner Helén által készített illusztrációk 

egyértelműsítették az ezoterikus tartalmat. Barátnője megfestette benne magukat is, amint 

cigarettával, teával kezükben olvasnak: szimpla jelenlétükkel így törték meg a kor maszkulin 

ábrázolási szokásait.  
 Czóbel Minka is feszegette a női szerepek határait, a Donna Juanna című regényes 

költeményében megírta a madáchi látomás: Ádám álmának ellenpárjaként Éva álmát. 

Művében ellentmondásos szerelemfelfogásokat jelenített meg, s nemcsak a szerkezete, a 

végkövetkeztetése is madáchi: a metafizikai lényeg nem érhető el még az emberfeletti ember 

számára sem. Miközben újraértelmezte a Don Juan legendát, új önmetaforát teremtett a 



 

földöntúlian szépséges, de a szeretetet nem ismerő Donna Juanna alakjában, akiben az 

önarckép elemei – szokása szerint - vágy-és fantáziaképekkel fonódtak össze. 
 Prózai írásainak sorában az első a Háfia című regénye volt, amelyben a máramarosi 

orosz lány története mellett bemutatta azt a vadászidényt, aminek maga is részese volt. 

Később a szerelmi szálat kiemelve Mitel menyasszonya címmel novellát formált belőle. Ezt 

és novelláit Pókhálók címen kapcsolta egybe, ami többrétegű metaforája lett történeteinek. 

Sajátos ál-festmény leírásaival különleges Manet-i és Renoir-i hangulatot teremtett, miközben 

megjelenítette női szereplőinek kilátástalan, tört sorsú életét: Hullámzó holdfény mindenütt, 

selymes, hullámzó holdfény, csak távol fák pókhálószerű megjelenése itt-ott. A fák szürke 

pókhálója felett a napsugarak halvány arany pókhálója. Halad a kocsi az arany pókhálók között 

a szürke pókhálók felé. Nem volt olyan harcos feminista, mint barátnője-rokona, ifj. Teleki 

Sándorné, Kende Juliska, aki Szikra néven regényt írt, de a nők helyzetének 

megváltoztatásáért a maga eszközeivel ő is tenni próbált.  
 Két arany hajszál című regényét a Nagyőrön hallott betyártörténetből formálta, és 

hozzákapcsolta a felvidéki folklórt, amely - képzeljétek! - a világirodalom minden mondáját 

megőrizte valamilyen formában. Női főhőseiben ketté osztotta önmagát: Winkler Amáliának 

adta műveltségét, Arameának soha ki nem élt temperamentumát. Dobos lovag történetében 

elbújva úgy szólhatott házasságról és szabad életről, hűségről és hűtlenségről, a férfi élet 

mozgalmasságáról és az asszonyi sors kiszolgáltatottságáról, hogy nem került szembe 

környezetével.  
 

 

 

 

 

 

Hosszú életidő adatott neki, melynek végén már csak gazdasági feljegyzéseket készített, de 

életműve teljes és felfedezésre váró. Egyik kedvenc önmetaforája Ikarusz volt, aki a 

bátorságot jelképezte számára: hisz' mindenkinél közelebbről nézett a Napba. Kísérletező lélek 

volt ő is, szembe mert fordulni a nők számára kijelölt úttal: nem ment férjhez és nem vonult 

kolostorba, maradt a Bárókertben, rabként is szabadon, ahol nem kötötték a megszokások és 

megőrizhette önmagát. Az Anarcson megszülető irodalom befogadta az irodalmi modernséget, 

új szemléltével pedig előkészítette a talajt a nyugatosoknak, akár elfogadják őt elődként, akár 

nem…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      C. 
 

   Jó barátném, Finta Éva kárpátaljai cókmókja 
 

 

2004-ben, édesapám 100. születésnapján csörgött a telefon, Finta Éva jelentkezett, hogy 

vállaljam el magántanítványként a fiát. Először azt hittem, csak névazonosság, aztán kiderült, 

ő az: a költő. Szégyenkeztem, hogy milyen keveset tudok róla, s nekiláttam felfedezésének, 

miközben a magam feladatára, a zempléni költők ébresztésére is rátaláltam. Fennállásának fél 

évszázados évfordulójára megszületett a Martinákné  Kiskönyvtára első darabja, s egy idő után 

bármiről írtam, mindenről ő, azaz költészete jutott eszembe. Hogy kiforrott, kész költő érkezett 

Magyarországra, bizonyítják korábbi írásai. Beleturkáltam kárpátaljai cókmókjába…. 
 

 

      I. 
      Biográfiája 
 

 Szőllősi Julianna és Finta Pál első gyermekeként született Beregszászban 1954. január 

1-jén, ahol Éva Pavlovna Finta néven regisztrálták. Szülei úgy éltek a Szovjetunióban, hogy 

semmiféle szláv nyelvet nem ismertek, ő azonban oroszul és ukránul végezte tanulmányait. 

Két lánytestvérével szerény körülmények között nőtt fel, mint mindenki akkoriban határon 

innen és túl. A zene és a könyvek felfedezésével azonban külön világot teremtett magának, 

amivel feledtetni tudta anyja betegségét, szülei válását. 
 Az önállóan kialakított világ új dimenziókat nyert, amikor összetalálkozott Kárpátalja 

nevelőjével, Drávai Gizellával, és annak barátnőjével, Horváth Anna szobrász-keramikussal. 

12 és 21 éves kora között kétlaki életet élt: otthon is volt, meg Drávai Gizellánál, aki 

kölcsönkérte őt szüleitől, hogy segítsen beteg anyja gondozásában és hogy társasága legyen. 

Egészen más miliő vette itt körbe, és a két erős egyéniség között ő is megerősödött: szláv 

környezetben egyetemes értékre figyelő magyar költővé vált.   
 Érettségi után önállósult, helyettes tanárként, kirakatrendezőként, a dédai kolhoz 

dekoratőreként dolgozott, miközben Ungváron levelezőként magyar szakot végzett. 

Tehetségesen festett és a Drávai Gizella irodalmi köréből kinövő József Attila Irodalmi 

Alkotókör tagjaként részesévé vált az újjászülető kárpátaljai magyar irodalomnak. Kinyílt 

számára a világ, legalábbis Szovjetunió európai része, a magyar nyelv követeként eljutott a 

Balti-tengertől a Fekete-tengerig. Ekkor járt először Magyarországon, bár az itteni lapokban 

már korábban is megjelentek írásai.  
 Egyéni élete nagyot változott, amikor 1986-ban házasságot kötött dr. Szabó István 

orvossal, István Keve és Eszter megszületésével az élet teremtő láncolatának is részesévé vált. 

Az anyaság elmélyítette költőiségét, élete kiteljesedett, s amikor anyósa elindította a 

családegyesítést, átköltözött, megveszekedett lokálpatriótaként sem mondott le gyermekeiről. 

A kulturális kisugárzású Beregszászból azonban a világ végére, Rakacára és Kenézlőre került, 

ahol nemhogy irodalmi, emberi társasága is alig akadt. A nő belemenekült az anyaságba, a 

költő pedig a 15 évig tartó anonim életben dacból is írta verseit: a lélekbeli utazásokban nem 

kell tudomást venni országhatárokról, kis falvak sivatagi ürességéről, a tágas világmindenséget 

birtokolhatja az, aki ért hozzá. Az alkotó ember önmagába zárt egyedülvalóságát, büszke 

öntudatát feszítette szembe a mindennapi élet kicsinyességével. Ennek a belső küzdelmét 

azonban – melynek folyamatát Adytól ismerhetjük – neki kellett megszenvednie. 
 Ez a helyzet akkor enyhült, amikor a gyermekek tanulása miatt Sárospatakra költöztek. 

Ekkor már diplomáját is használni tudta, először Sátoraljaújhelyben, a Mezőgazdasági 

Szakközépiskolában, majd Patakon a Tanítóképzőben lett tanár, mindenütt az irodalom 

szeretetét oltotta tanítványaiba. Innen már részesévé válhatott a széthullóban lévő irodalmi 

életnek is. Kötetei, internetes honlapja biztosították számára az olvasókat, belső tüze íratta, 

íratja vele a verseket, és Sáfáry Lászlóról készített monográfiájával a szülőföldet is megemelte.  
 

 

 

 



 

       II. 
         Költészete 
 

 Finta Éva első versei az aktuális antológiákban jelentek meg, melyek a kárpátaljai 

irodalomban mindig nagyobb szerepet játszottak, mint a hazaiban. Nála is fontos állomások 

ezek, hiszen a kiszámíthatatlan könyvkiadás miatt egyféle költővé avatást töltöttek be. Igaz, 

hogy megjelenésüket egy-egy politikai alkalomhoz kötötték, de a saját irodalmi fórum, a 

Hatodik Síp megjelenéséig egyedüli lehetőségként ezek mutatkoztak. Átpolitizált világban 

éltek, ahol mindenki megírta a maga Lenin versét, miközben megszületett a kárpátaljai 

irodalom új fejezete. 
 Finta Éva 1977-től átköltözéséig 10 antológiának lett részese, melyek költői 

fejlődésének útját mutatják, és bepillantást engednek az 1980-as, 1990-es évek kárpátaljai 

valóságába is. Minthogy a Sugaras utakon, a Lendület, az Évgyűrűk, és a Vergődő szél című 

antológiákban megjelenő anyaga része lett későbbi köteteinek, jelzi: versei kezdettől fogva 

túlmutattak a helyi színeken, mert az egyetemes gondolkodás jegyében születtek. Ezek közül 

itt most azt a versét idézem fel, ami azért kedves számomra, mert egyik vízfestményét is 

őrzöm erről a tárgyról :  
    Emlékszel? Napraforgó… 
    Nyár...darázs szívta mézét 
    Elámult aranyán. 
    Úgy állt mint tengerparton 
    feltartott arcú lány. 
    S most nézd: öreg paraszt lett, 
    hátán zötyög a nyár: 
    vedlett kapa meg ásó. 
    Ballag az ősz után  
        Napraforgó 
 
Drávai Gizellával való játékos életértelmezésének szép példája ez, majd a későbbi Óda 

csukott szemmel című versében ide villantja vissza emlékezetét. 
 Első versfüzete, a Vállalkozás az örömre című, kalandos módon jelent meg: a Kárpáti 

Igaz Szó nevű kárpátaljai újság ünnepi számának belső melléklete volt 1979 októberében, 

melyet az olvasónak kellett könyvvé formálnia. Az induló költő címével jelezte 

elkötelezettségét: életét tette fel a költészetre, mert hitte, számára az irodalom örömforrás 

lesz. Horváth Anna formálta címlapját, s bevezetőjével útnak indította tanítványát, hogy aztán 

további köteteiben is jelen legyen rajzaival.  
 Ez a kötet – ismerte fel első magyarországi kritikusa, Pál György – azt a töprengő, 

meditatív költőt jelenítette meg, aki nem kinyilatkoztatott, csak kérdezett és leírt, aki egy 

harmonikus, szép világról ábrándozott, melyben az emberi kapcsolatok közvetlenek lesznek. 

Az önmagát kereső ember tisztasága lengte át összeállítását, aki - ha vannak is kétségei -  

már megtalálta útját. 
 Első igazi kötete Idő-korongon címmel 1987-ben jelent meg Horváth Anna rajzaival. A 

megjelenés örömét elvette, hogy anyaga 5 évig pihent a kiadóban, s Horváth Anna 

illusztrációit bélyegnyi méretre zsugorította a szerkesztői önkény. Ez a könyv már 

Magyarországra is eljutott, s pontosan rögzítette a költői fejlődés újabb stációját. Hat ciklusba 

rendezte mondandóját, melyek felnőtté válásának állomásait fejezték ki. Rögzítette a lét 

bizonyosságát, bemutatta a táj mögött megbúvó hazát, a verskeresés szenvedélyét, élőkről és 

holtakról szóló, erős érzelmi töltéssel rendelkező gondolatait, és a való világot, amelyben élt. 

Néhány verset az előző kötetből ide is átemelt, megtámogatta velük az újakat és ellenpontozta 

azokat.   
 Az egyik kedvencem, az egész és rész összefüggését felismerő költeménye világlátását 

összegezte: a csillagok vad virtusát és a tücskök csendjét összekapcsoló költői én világában 

nem lehetséges a kudarc, ….tudni véled / mit nem tudsz: élni az Egészet. (Lélegző, 

csillagos) A költői szemmel látott világ szépségét és nagyságát egy sajátos vallomással 

erősítette meg. A formai könnyedség ebben a szabadversben nagyon látványos, de nem öncélú 

játék, mert a formát a gondolat erejével kiegyenlítette: 
 



 

 

  Nekem kezdettől fogva átlátszó hálóba göngyölték 
             cókmókomat 
  eleinte nagyon szégyelltem, hogy minden tarkaságom nyitva 
  de jöttek mások is ilyen szemérmetlen batyuval 
  és mosolyogva köszöntöttek volt aki vállon ölelt és velem 
           tartott 
  ilyenkor csapatosan kerültük a cifra foltos 
         szembejövőket 
  de én kíváncsi voltam rájuk is 
        A titokról általában 
 
Ez az emberek iránti kíváncsiság táplálja mai napig költészetét, mindennapi életét. Ebben a 

kötetben már teljes biztonsággal szólalt meg a poéta doctus, a művészetek, a zene szeretete 

visszaköszön verseiből, kísérletezett a formával és visszatért a hagyományokhoz. Számára a 

valóság nem jelentett káoszt, mert hitte: az életnek értelme, az embernek küldetése van. 

Vállalta pozitív életelveit, s mert szólni szorongásairól is, ami pedig ekkoriban nem tartozott a 

kedvelt kárpátaljai témák közé.  
 Harmadik verskötete A lét dicsérete címmel 1991-ben jelent meg, amit a hosszú 

nyomdai átfutás miatt már Magyarországon élt meg. Pedig ennek a kötetnek minden sora  – 

két vers kivételével - Kárpátalja valóságából nőtt ki a két évtizedes költői pálya visszfényeként. 

Ciklusai az előző kötetek gondolatiságát folytatták, de a versek alatt pontosan jelezte a 

keletkezés dátumát, hogy az addig tiltott versekkel elkerülje az át-, és félrehallásokat. Új 

témaként itt jelent meg az anyaság, ami a költő erejének forrása, életének motorja lett. 

Nemcsak tartalmilag, formai szempontból is előrelépést jelentett ez az összeállítás a míves 

szonettek, tercinák, madrigálok jóvoltából, jóllehet ekkorra véglegessé formált szabadversei 

önmagukban is minőséghordozók voltak.   
 Az élet értelmét a teljességre való törekvésben, a teljességet a folyamatos váltásban, a 

mindig megújuló létben találta meg. Ebből a gondolatból nőtt ki az anyaság-élmény 

feldolgozása, melyben nemcsak a teremtés örömét, hanem az asszonyi égbolt félelem csillagait 

is megmutatta: a felezés végleges / magad vagy, amióta / ő önmaga lett. (Átváltozás) 

Szerencsére a kedves kicsi oák ezt könnyen elfeledtetik, legalábbis addig, amíg ott vannak 

mellettünk, karnyújtásnyira. 
 E kötetből a kedvencem A lét dicsérete című petrarcai szonettkoszorú, melyet 

elsőként ő írt a kárpátaljai irodalomban. Juhász Mária szerint a szonettekben a lírai 

szemlélődést és meditációt olyan magaslatra emelte, ami már az egyetemessel érintkezett. Így 

lett ez a felkavaró, tündökletes alkotás valójában a születés és a halál, az újrakezdés és 

lehullás, az elrendelés és szabad akarat, az élet körforgásának megindítóan nagy himnusza, 

melynek tökéletes összefoglalása a mesterszonett: 
 
    A fény felé az égből felmerül 
    kiteljesedni vágyik, szólni kezd, 
    még áttetsző és könnyű, mint a tüll, 
    de már magára ölt egy földi mezt. 
 

    És megtudod, ahogy karodra ül,  
    hogy teste sajdul, míg szárnyat ereszt, 
    hogy élet lakik benne legbelül, 
    akár madár, akár szőlőgerezd. 
 

    A fény felé az éjből partot ér, 
    mutatkozik a mindenség előtt 
    a születés, a folytatás, örök 
 

 

    sugárban kúszik át testén a vér - 
    s már feladat, hogy védened kell őt 



 

    az anyagok s az emberek között. 
       A lét dicsérete, XV. 
 
 E kötet másik újdonsága az az evokáció-sor, mellyel kedvenc költőit és zeneszerzőit  

idézte meg, miközben versírás helyének jelenét is megmutatta. Így válhatott Nagy László Ki 

viszi át a szerelmet? című versének továbbdúdolása az Istentől elhagyott, őrizetlen világban 

élő költők feladatának kijelölésévé. A nyelvrokon manysi költővel való találkozással kettős 

fénytörésű prizmát kapott annak felismerésére, hogy a kisebbségi nyelv és kisebbségi sors 

azonos következményekkel jár: igazodásunk sorsunk / egyikkel befalaztak / másikkal 

falazódunk. (A sámán)  A fiókból előszedett - ahogy ő nevezte: eretnek - verseit külön 

ciklusba foglalta: a látlelet felvétele után a továbblépés lehetőségét keresgélte a csernobili 

sugárfertőzés következtében meghalt ismerős halálában, vagy az elmagányosodás drámájában 

meglátott figyelmeztetésben. Ezzel megerősödött a politizáló költői én is verseiben, hogy egy 

időre ne is eressze el ezt az attitűdöt.  
 Ez a kötet azt mutatta meg Finta Éváról, hogy nagy léttitkok tudója: a természet és 

társadalom törvényeit megismerheti az ember, meg is változtathatja, de ellenükre nem élhet. 

E komoly mondandó ellenére a kötet minden versén átüt, hogy számára a költészet még 

mindig nagy kaland, még mindig vállalkozás az örömre.  
 Húsz évnyi költői csend után aztán Magyarországon is egymás után jelentek meg 

kötetei: Párkák (1993), Földközelben (1993), Vissza a Vízöntőbe (2007), Szappho a 

szirten (2010), Örök partok (2013) címmel versei, és Hazamegyek (2016) címmel a 

kárpátaljai Sáfáry Lászlóról írott monográfiája. Közben egymás után nőttek ki a földből a 

fintológusok, hogy értsék, vagy félreértsék szavait. Nemcsak ő vigyázott a gyökereire, az 

otthoniak is figyeltek rá: 2013-ban a mai kárpátaljai irodalmi lap, az Együtt nívódíjasa lett és 

2014-ben a Munkácsy Mihály életműdíjjal ismerték el tevékenységét. Válogatott verseinek 

címlapján az a Horváth Anna kép szerepel, amit már elkészültekor egyféle jóslatnak szánt 

mentora: a bábból megszülető, éteri könnyű, zizegő pillangók valamennyien Finta Éva arcát 

viselik. A jóslat beteljesedett: az egymás után megjelenő kötetek, az új publikációk sora 

eljuttatták a belső nyugalmi állapothoz, a megvalósításra váró tervek pedig kimérték a jövőt is 

… 
 

 

 

 

 

 

 

Finta Éva a hátán cipelt fel a Parnasszusra, ám az ottani látványtól fenékre ültem és 

lecsúsztam a földre. Visszakerültem a helyemre, s bár kisunokáim grafomániás nagyanyjaként 

változatlanul írogatok a magam szórakoztatására, újból felnézek az irodalomra, mert a 

legjobbtól kaptam megerősítést, miközben barátsága engem is megemelt. Kösz' a fuvart 

Barátném!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     INSPIRÁCIÓK 

 

 

       A. 
                 „Szelíd Szamoskér”, „nyakas Debrecen” kisugárzása Bán Bélára 
 

Gyermekkorom kedves emléke a hajnali ébredés: a rádió zöld szeme pislákolt, Édesapám a 

Falurádiót hallgatta. Akkoriban már elszakadt a falusi élettől, igazgatóként szellemi munkát 

végzett, de ez a műsor fogva tartotta. Meg az egyik riporter is: falumbéli – büszkélkedett vele, 

hiszen kevesen tudtak tanulással kiemelkedni a szamoskéri szegénységből. Aztán magam is 

nyugdíjas lettem, amikor egyszer megcsörrent a telefon és Bán Béla, a hajdani riporter 

jelentkezett. Szamoskérről készülő könyvéhez kért anyagot családunkról, aztán megmaradt 

internetes barátnak. Bár személyesen csak egyszer futottunk össze, de tudunk egymásról: az 

e-mailek és írásaink összekapcsolnak. Akkor találkoztunk össze a virtuális térben, amikor nagy 

szükség volt rá, mert Jancsi betegsége miatt befalazódtunk Sárospatakra. 
 

 Levente bátyám idézett versét a párhuzam miatt ő választotta ki magának: Bán János 

és Kristin Olga gyermekeként született Szamoskéren, ahonnan Debrecenbe került. Az ősi Bán-

házba, a Felső utca 6 alatt lévő portára érkezett több mint 80 éve, testvéreivel. Bár nem ő volt 

a legfiatalabb, ma már egyedül őrzi a családi tűzhely melegét. Születésekor XIX. századi 

viszonyok vették körül, hiszen világvégi szülőfalujában megállt az idő. Anyja papnak szánta, de 

tehetsége másra predesztinálta. 
 Újságírói tevékenységéről hiába vallattam az internetet, a rádiós múlt mára eltűnt. De 

minden bizonnyal sok feszültséggel járhatott számára, hiszen apja és a rokonok másról 

regéltek az egyre ritkuló találkozásokon, mint azok a direktívák, amelyek szellemében 

végeznie kellett a munkáját. Hogy ebből nem alakult ki a lelkében semmilyen konfliktus, 

munkamániájának köszönhette: Hajszoltam magam. Nemcsak a pénz miatt, (az is számított), 

hiúságom miatt is. Mindenáron, mindenkinek meg akartam felelni. A rádiós adások mellett 

állandóan járta a vidéket, jegyzetmondó lett az akkoriban egyetlen csatornájú magyar 

televízióban, cikkeket írt a lapokba. Ezt a feszített tempót nehezen viselte el a család, s 

kollégái is sokat piszkálták miatta.  
 Amikor felesége meghalt, egy darabig próbálta folytatni régi életét, aztán az új helyzet 

új felállást követelt: a családi vállalkozásban működő Kis Dréher sörözőben lett pultos. De 

kocsmárosként sem tagadta meg magát! 15 évig töltötte a feleseket, csapolta a söröket, 

készítette a melegszendvicseket, pogácsákat, szervezte a közös főzéseket, kitalálta a Dréher-

sörbérletet és a kocsmai könyvtárat, melynek darabjait ellopták a vendégek. Mi volt a titka? A 

személyesség, a hely meghittsége, az itteniekkel kialakított érzelmi kapcsolat – a kitartó 

törzsközönség ezt díjazta. A 15. évfordulót köszöntő kocsmaújságban – merített papíron az is 

volt neki! - sem a sok hírneves vendégre volt büszke, hanem a törzsvendégekre: mert 

kocsmába járni, az egy dolog. De járni és 15 éven át járni, az más dolog.  
 70 évesen ezt is befejezte, ekkortól a pomázi nyaraló lett életének színtere. S jöttek az 

éjszakai rémálmok: a teljes feledésbe merülő szülőfalu, az ott élt emberek, a lebontott vagy 

kicserélt házak, mindaz, ami gyermekkorát boldoggá tette. Megírta Szamoskérről az első kis 

füzetet, majd pontosítani kezdte az adatokat: egész életét jellemző szorgalmas kitartással 

hívogatni kezdte a falubelieket, azok leszármazottjait, kíváncsi volt mindenki élettörténetére. A 

többség önfeledten mesélte történetét, felidézték a falubeli viszonyokat, összevetették 

emlékeiket, amitől a múlt megszépült, s a nehézségek egy pillanatra megszűntek. De az 

interjúk nyomán megszületett vaskos könyv lapjai mégis azt hordozzák, mert a szamoskéri 

sorsok a végeszakadatlan küszködésről szólnak.  
 A címet - Szamoskéri harangszó – egy helyi nevezetesség sugallta: bárhol is éltek az 

innen elszármazók, halálukkor a szamoskéri harangot is megkondították tiszteletükre. Bán 

Béla sétára invitálta olvasóit, amin 254 porta történetével ismerkedhetünk meg: a Szamos 

folyását követő Felső- és Fillér utcán elindulva, a Sikátoron át lejutunk az Alsó utcára, hogy 

aztán kitekintve az Újsorra, meg a Foglárra, eljussunk az Újtelepre és a Szőgyényi tanyára. A 

porták történetét három idősíkból rakta össze a szerzői lelemény: viszonyítási pontnak 1945-t 

választotta (Anno…), az adatokat 2009-ben szedegette össze (Most…) és a 



 

Visszatekintésbe pedig belefért a XX. század teljes történelme. 
 Gyermekkorom kedves színtere volt ez a falu: édesapám Piroska testvérének Alsó 

utcai–, és lányának, az utánozhatatlan diftongusokkal beszélő Lelkemnek Újsori-portájára 

jártunk nyaralni. Az itt töltött nyarak alatt részesévé váltam a szamoskéri tájnak és életnek, 

gimnazista koromtól meg akartam írni a kender feldolgozásának történetét, de nem lett 

belőlem néprajzos, a tanári pálya beszippantott.  Édesapám az Alsó utca 56-ból 10 évesen 

először Mátészalkára, majd Debrecenbe került, hogy aztán kitérők után igazgatóként térjen 

vissza szalkai iskolájába, melynek hatalmas udvarát mi is élveztük, mielőtt Nyírbátorba küldték 

az óvónőképző átszervezésére, gimnáziumunk megalapítására. Mindezek miatt izgalmas volt 

követni a szamoskéri sorsokat, hisz közülük jó néhányat ismertem személyesen.  
 E könyv anyaggyűjtése közben talált ránk Bán Béla, és az alkotói folyamat részesévé 

tett, amikor a szöveg gyomlálgatását megengedte. Örülök ennek, mert a többszöri olvasás 

révén kiderülhettek számomra a könyv rejtett értékei és érzelmileg engem is rabul ejtett. 

Nagyobbik bátyám ifjúkori verséből választotta mottóját, aki egyetlenként őrizte meg irodalmi 

alkotás formájában a falu nevét és hangulatát, és ami ebben a könyvben kapott – sajnos, már 

Levente halála után – először nyilvánosságot. Ezek a sorok az ő szándékát is pontosan 

rögzítették: 
     Vallok rólad, mert kicsordul a szív, 
     s a te szavaid élnek a számomra. 
     Szelíd Szamoskér, nyakas Debrecen! 
     Segíts, ó segíts talpra állnom,  
     szép szülőföldem, távoli hazám, 
     hadd írjak rólad szépet és igazat, 
     ölelj karodra, légy kegyes hozzám, 
     s fogadd szerető, növő fiadat!     
      Szász Levente: Emlékezés gyermeki tájra 
 
Könyve különleges, sokrétegű: nem egyszerű falutörténet és nemcsak családtörténetek 

végtelen láncolata, számtalan szociológiai, néprajzi, életmód-történeti, történelmi témájú írás 

lehetséges forrása lehetne, ha bekerülne a köztudatba. A családtörténetek helyszínei 

építészettörténetileg is érdekesek, és a dokumentumokkal bemutatott falusi élet révén a 

kapcsolatokat meghatározó társadalmi hierarchia változásaira is fény derült. A falu múltját 

megjelenítő fotók ünnepekről és dolgos hétköznapokról szólnak, magyarok, zsidók és cigányok 

békés együttéléséről és annak tragikus felbomlásáról.  
 Interjúival feltámasztott egy valaha volt világot, az ott élők örömeit és bánatait, 

történetük felemelő vagy elborzasztó végkifejleteivel, tanulságaival. Különleges értéket 

hordoznak a könyv kitérői, amiket nyomdailag is elkülönített, és amelyekben az újságíró lépett 

elő, hogy egy-egy kérdés pontos megvilágításával az olvasókat gazdagítsa. Mellékletébe 

belekerült Szamoskér mai emlékezete a Hősi emlékművel, és a faluról megjelent írásokkal. 

Számomra ezek közül a legérdekesebb az utolsó kéri révész története lett, aki bennünket is 

átszállított Semjénbe, hogy aztán a folyót követő töltésen eljussunk másik unokatestvéremhez, 

Becseshez Nábrádra. A könyv különleges értéke az a hatalmas névjegyzék, amibe mindazok 

belekerültek, akiknek sorsa a XX. században összekapcsolódott a faluval. 
 Ez a nagyszerű könyv sokáig nem kapott nyilvánosságot, hogy ennek a szegénység, 

vagy a nemtörődömség volt az oka, vagy mindezek együtt, nem tudom. Néhányan meg is 

bánták kitárulkozásukat, vádaskodtak és visszavonták az interjúkat, nem érezték meg a könyv 

valódi értékét. Szamoskér krónikása, aki nem sajnálta idejét, pénzét az anyaggyűjtésre, írását 

eleinte CD-n terjesztette, majd saját nyugdíjából megjelentette néhány példányban, s 

elhelyezte az országos könyvtárakban, hogy az érdeklődők is hozzáférhessenek. 
 A könyv elkészülte után önzetlenül digitalizálta a falu anyakönyveit, a presbiteri ülések 

jegyzőkönyveit, új adatokkal bővítette az addig feltárt tényeket. Megszületőben van a helység 

érdekes térképe és a Szamoskéri hétköznapok című könyv, ami majd a falu történetéből 

mutat be epizódokat. Kutatásaiból tudtuk meg Kiss Bertalan nevét, aki felfedezte édesapánk 

tehetségét és rábeszélte szüleit a taníttatására, s fény derült a gazdag és szegény Soósok 

kapcsolatára, aminek fényében nemcsak nagyapánk, Szász József története került új 

dimenzióba, családi legendánk is gazdagodott. A legutóbbi ásatások nyomán bizonyossá vált a 

falu XI. századi eredete, ennek feldolgozása éppúgy izgatja Bán Bélát, mint az egyes 



 

falurészek kialakulásának és halálának története, vagy a tanítók, iskolák sorsának alakulása. 

Szamoskér már nem engedi el önzetlen helytörténészét, összeforrt a nyugtalan ősök unokáival 

végérvényesen, mindhalálig... 
 Kutatásaival párhuzamosan az interneten elindított egy sorozatot: az irodalom kevésbé 

ismert költőiről – köztük Jancsiról - írt rövid ismertetést, amit egy-egy versükkel illusztrált. 

Érzékenysége révén rátalált a kicsik értékére, s elhelyezte őket a Parnasszuson. Nem váltak 

ezzel feledhetővé a nagyok, de a kicsik értéke megsokszorozódott. Több sorozata is futott erről 

az interneten, melyben a kutató munka örömét azonnal megfejelhette azzal a sok dicsérettel, 

amit az olvasók elismerésként kiutaltak számára, s egyik-másik alakjával még élvezetes 

irodalmi disputát is generált. 
 Aztán gyermekei követelésére megírta felesége történetét. Fia 20, lánya 17 éves volt, 

amikor meghalt édesanyjuk, akinek életéről keveset tudtak. A Szabálytalan életrajz (Egy 

asszony rendkívüli élete) szintén magánkiadásban jelent meg, mert a kiadó azzal küldte 

vissza, hogy széles érdeklődésre nem számíthat…. Pedig a kézbe szorítható változat a képekkel 

és mellékletekkel nemcsak megsokszorozta a kéziratként olvasott írás érzelmi értékét, 

kortörténetté és párhuzamos életrajzzá vált, amikor közös életüket, családtörténetüket 

rögzítette.  
 És azt is megmutatta, hogy a politikai döntések hogyan rendezték át azok életét, akik 

vétlen bűnösként éltek: szerettek, dolgoztak, gyermeket szültek és neveltek, barátkoztak, s 

napi feladataikat ellátva észrevétlenül a hétköznapok hőseivé váltak.  Az események 

fogságában felnőtté kellett válniuk, hosszú távú döntéseket kellett hozniuk. A Felvidékről 

származó Mojzes Verának állami gondozottságon, kiszolgáltatottságon keresztül vezetett az 

útja a betegségig. Ezek a nehézségek olyan tartást adtak számára, amivel megvívhatta harcát 

az egyetemi bürokráciával, az anyós féltékenységével és vallási megszállottságával, 

megemésztette a reggeltől estig dolgozó férj hiányát, és úgy egyeztette a gyermekek 

nevelését munkájával, hogy mindkettőben megtalálhassa örömét.  
 Közben Bán Bélát is megismerhettem e könyvből, aki a szemem láttára vált kíváncsi 

újságíróból elkötelezett társsá. Munka közben óhatatlanul szembekerült házasságuk 

értékelésével, de volt ereje az önkritikához: nem szépített, nem beszélt mellé, és nem is 

mentegetőzött. A szépségek és nehézségek ötvözetéből így is felsejlett mindaz, ami 28 közös 

évük értéke volt és amivel felesége emlékét megerősíthette. Szerettem a könyv képeit: ezek a 

kimerevített pillanatok elmélyítették a szöveget és az olvasás ritmusát is megszabták.  
 Életük krónikája gyermekeivel közös munkává vált, mert a címlapot lánya tervezte, a 

fotók egy része is őt dicsérik. A lektori munkát fia vállalta magára, aki nemcsak gyomlált, saját 

emlékeinek csokrával is kiegészítette a leírtakat. A kívülálló olvasónak meg valódi tér-és időbeli 

utazást kínált, mert az egyes helyszíneket olyan plasztikusan elevenítette meg, hogy olvasás 

közben úgy éreztem, ott vagyok. A gyakorlott újságíró embermeséje a témához szükséges 

emelkedettséggel párosult, már-már irodalmi régiókba emelkedett.  
 Következő feladata is Szamoskérhez kapcsolódott, amikor Életszilánkok címmel a falusi 

élet régi mozzanatait idézte fel. Erre az internet közösségi oldalai inspirálták, könyveiben meg 

is köszönte Zuckerbergnek nagyszerű találmányát. Már összeállt a kötet, amikor rájött, írásai 

nemcsak a munkáról, hanem róla is szólnak: az esetlen kis parasztfiúról, aki ugyan még 

gyermekként bekerül egy nagy hírű iskolába, de minden szünidőben vár reá otthon a kapanyél. 

A kibővített kötet A jobbágy unokája címet kapta 2015-ben, s alcímével visszatért az eredeti 

tervhez: Életem szilánkjai a gyermekkorról és a paraszti munkáról. Bevezetésében a különös 

címet is megmagyarázta: Éltem már akkor, amikor a két kis tehén után faeke hasított a földbe, 

végiggyalogoltam néha örömmel, néha fáradtan a huszadik századot, most itt vagyok egy 

olyan korban, amikor használom az utóbbi évtizedek nagy találmányát, de nem értem. Három 

évszázad! Ugye nem lehetetlen? Hiszen az én nagyapám, apám édesapja 1843-ban még 

jobbágyként született. Így fordulhat elő, hogy én, aki a XXI. században élek, még mindig – a 

jobbágy unokája vagyok. 
 Az az objektivitás, ami a Szamoskéri harangokat jellemezte, eltűnt A jobbágy 

unokájából, tényekről írva is líraiság hatja át, hiszen az érzelmekkel teli fejezetekben megélt 

élményeit összegezte. Végigkísérhetjük a régi falusi élet elfeledett mindennapjait: a 

búzaaratástól a hordáson, cséplésen, az őrletésen keresztül juthatunk el az azt megkoronázó 

kenyérsütésig. Ugyanígy végigjárhatjuk a kenderhez kapcsolódó folyamatot: a kiszedett zöld 

növények áztatását, szárítását, törését, a szösz dörzsölését és a fonást. (Ezt külön is 



 

megköszönöm neki…) 
 És sorba jönnek a feladatok: a paszuly bontása-verése, a répafejelés, a tengeri törése, 

a krumpli felszedése, a káposzta taposása, a ház tapasztása, a kórókerítés készítése. 

Felidéződik az emlékezetes falunap, a gyarmati vásár, a gyermekkor – és egy valaha volt világ 

-  megannyi emléke. A mesélő hang hatja át az egész írást, és elvarázsolja az olvasót. Még 

néhány receptet is közread, hisz maga is kedvvel foglalkozik a főzéssel, s az egészet lezárja a 

felnőttséget és önállóságot jelentő Óbudáról szóló vallomással. Életének fontos időszaka volt 

az, ami már ugyanúgy emlék, mint a gyermekkor, de szerelmes földrajzában annak is helye 

van.   
 E könyvének egyenes folytatása lett a 2017-es megjelenésű Amikor a falvak 

elestek… című kötete, ami újságírói múltjáról szólt, amikor széltében-hosszában bebarangolta 

Magyarországot. Ez is szubjektív írások együttese, de a visszaemlékezés romantikáján túl ott 

van bennük a kegyetlen valóság, amivel újságíróként találkozott. Az egyetemi társak, a 

kollégák, meg a „nagy bölények” személy szerint idéződnek fel kis esszékben, de a sorsok 

mögött ott van a kor nyomorúsága, a kisemberek kiszolgáltatottsága, mert szándéka szerint 

ennek a könyvének igazi főszereplője az egyes írásokból kibontakozó Magyarország lett.  

Mesélő itt is a hangnem, de már nem varázsol el úgy, mint az előző kötet, sok mindennel kell 

szembesülnie az olvasónak a közelmúltról írott sorok kapcsán. S hogy az egész mégsem hat 

nyomasztóan, az Bán Béla optimista szemléletéből következik: minden rosszban meglátja azt a 

kicsi jót is, amivel tovább lehet lépni.  
 A fecebookon most Mai szépem címmel folyik új sorozata, melyen saját fotóival, 

emlékeivel, lírai vallomásaival, vagy máshonnan „lenyúlt” képekkel, szövegekkel játékosan és 

derűsen csodálkozik rá a világ szépségeire. Persze ezt is a maga módján teszi, pedagógiásan,  

amikor Albert Schweitzer szavaival figyelmeztet: A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a 

szellem és a lélek állapota. Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről….Fiatal vagy, míg 

befogadod a szépség, az öröm, a merészség, a nagyság, az ember, a föld és a végtelenség 

hírnökeit. Hát ne feledjük el ezt mi sem, Barátaim! 
 Ennek jegyében talált rá új feladata: most írja első regényét Az esperes címmel Kiss 

Bertalanról, a XX. század eleji Szamoskérről, önmagáról, és remélem, a kis Szász Gusztiról, 

aki ott készülődött életére... Izgalommal várom! 
 

 

 

 

 

 

 

Bán Béla első generációs értelmiségiként úgy vált a szellem emberévé, hogy közben nem 

tagadta meg a gyökereit. Számomra tanítóink nemzedékét szimbolizálja tudásvágyával, 

empátiájával, bölcsességén átütő humorával, s nemcsak Szászi tanár urunk gimnáziumi 

osztálytársa. Szerencsés volt, hogy munkája hivatássá vált: nem kínt, hanem örömöt hozott 

számára. Amikor váltani kényszerült, a teljesen eltérő életformában is megtalálta új feladatát, 

kocsmárosként közösségteremtővé vált. 70 évesen megpihenhetett volna, de nyugtalan 

szellemének újabb kihívásra volt szüksége: a teremtés örömét már nem tudta nélkülözni. 

Kipróbálta hát magát íróként, könyveivel irodalmi magaslatokra emelkedett. Ezzel nemcsak 

idejét múlatta, értéket is teremtett. Mint egész életében…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      B. 
 

              Az ismeretlen ismerős 
   (Szilágyi Szabolcs, bátori diáktársunk)  
 

Néha megtörténik az emberrel az, hogy olyan valakivel kerül személyes kapcsolatba, aki már 

korábban így, vagy úgy keresztezte életútját. Így vagyok én Szilágyi Szabolccsal, s amikor 

végigolvastam munkáit, szembesített az én XX. századommal. Lukács György-i értelemben 

vett felelős írástudó ő, mert - ahogyan Finta Éva összegzi –„... írástudónak lenni: sors / tapló 

fölött tüzet csiholsz / egy benzinkannán üldögél / minden szógyártó szenvedély / kirobbanó 

siker helyett / felperzseli az életed.” 
 

Nevét már gimnazista koromban hallottam az akkoriban Nyíregyházán könyvtároskodó Levente 

bátyámtól, később pedig a rádióban és televízióban elhangzó tudósításai révén családtaggá 

vált sárospataki otthonunkban. Hogy ugyanabba a gimibe jártunk, azt csak később tudatosult, 

de nyírbátori emlékei sokban rímeltek az enyémmel: Szalontai Barna bácsi alakuló 

gyűjteményében én is szerettem forgolódni, Rétháti Gabi néni volt az én matek tanárom is, s 

a gimi előtti nagy fa - emlékeztek a dalunkra?! - is közös emlék. Amikor Bán Béla felhívta a 

figyelmünket az interneten olvasható mintegy ezer oldalas memoárjára, Szabolcs már túl volt 

az aktív éveken, és az Emlékőrző Nagy Fekete Fiók segítségével visszapergette azokat. 
 Így hát 2010-ben nagy érdeklődéssel olvastam édesapámról, Levente bátyámról és 

Bátorról való emlékeit, és a személyes kötődések miatt nem véletlen, hogy a Visszapillantó 

tükör első kötetének elolvasása után azonnal írtam neki. Azóta változatlan intenzitással 

szállnak az emilek, mint a darvak Varsó és Sárospatak között, egyike lett azoknak, akik 

bezártságunkat oldották. Nincs ezen semmi csodálnivaló, hiszen a gyökereink közösek, s mind 

a ketten elég grafománok és kíváncsiak vagyunk ahhoz, hogy ez így legyen. S nemcsak a 

múlton rágódtunk, aktuális darabjaink írása közben kölcsönösen segítjük egymást, mint a 

nagyok tették anno.... 
 Önéletrajzában 1942-től 2010-ig kapcsolta össze a történelmet saját életével, de nem 

az önigazolás kényszere vezette a tollát, hanem a rendteremtés igénye. Hitte, a valóság 

feltárása újságíróként nemcsak feladata, hanem kötelessége is, mert a vele történtek hiteles 

rögzítésével hozzájárulhat e korszak emberi megközelítéséhez. Legalább az első kötetnek 

hasaljatok neki, páratlan élményben lesz részetek! Diáktársunknak szélesebb nyomtávú élet 

jutott, mint nekünk, átlagembereknek. Újságíróként olyan események részese lehetett, melyek 

rögzítéséhez bátorságra volt szükség, s 70 évesen már rendelkezett a tisztánlátás 

képességével is, ami az értékeléshez elengedhetetlen. 
 Az évek alatt ő is sokat változott, de az ellentmondásokkal szembesülve is mindvégig 

megőrizte közösségi kötődéseit, a világ iránti elkötelezettségét, ateizmusát, bár közben 

baloldaliból liberális demokratává, sőt: szabadkőművessé vált. Nem titkolta ballépéseit sem, 

mert azoknak is megvolt a hasznuk: megedzették, s beépültek személyiségébe. De közben 

megmaradt annak a srácnak, aki nagy hittel és cselekvési kényszerrel vágott bele az élet nagy 

kalandjába, s ezt a lendületet az évek sem tudták elkoptatni. 
 Természetesen a bátori, nyíregyházi részek tetszettek a legjobban, amelyek – apám, 

testvérem, iskolánk révén - valamilyen formában kapcsolatban voltak velem. Fatornyos kis 

falunkban és Márta nővérem évfolyamában csak egy évet töltött el, de micsoda kalandokkal! 

Ezek közül most csak egyet emelek ki irodalmi vetülete miatt… A kollégista lányok talán még 

hallottak is nevezetes történetéről, melyről memoárjában így írt: 
 
    Pacifikált első szerelem 
 
Az állami gondozott Szilvike 15 éves, bájos és ragaszkodó csitri volt. Ahogy egy 

nagyszünetben megpillantottam őt a gimi folyosóján, lehetetlennek tartottam, hogy ne ő 

legyen életem párja – mindhalálig. Varázsos, szenvedélyesen viszonzott volt ez az első 

szerelem. Nyírbátor utcái, parkjai, a kollégium ligetes udvara szívdobogásunktól 

visszahangzott… 
 Az egyre érettebben és szenvedélyesebben kibontakozó szerelem az 1959-es tavasz 

böjti szelében az orkán futamait is maga mögött hagyta...A májusi éjszaka holdfényénél a 



 

lánykollégium orgonaillatú kertjében megesett dupla randevút… Judit néni hajnali őrjárata 

követte. Megalázó felelősségre vonás következett...a kicsapatást megúsztuk… 
 

De a szerelmesek örökre elváltak egymástól, Szabolcs visszatért Nyíregyházára, és ottani 

érettségi után egyedül indult tovább, hogy többszöri váltások után eljusson a máig. 
 Felnőttként tért vissza a nyírbátori élményhez, első regénye, a Fruzsina hol vagy? 

ennek lett a kibeszélése. Nekem ez a kedvencem írásai közül, de nemcsak az előzmények 

miatt, hanem az igazi olvasmányélmény okán. Amikor elküldte a gépünkre, ki kellett 

nyomtatnunk, mert egymást taszigálva olvastuk Jancsival. Pedig nem a valóság volt, hanem 

annak égi mása! - azaz igazi irodalom, ahogyan azt Arany János anno… megfogalmazta. 
 Ráadásul Fruzsina és Ádám története ott folytatódott, ahol a Visszapillantó tükörben 

abbamaradt: a gimnázium utáni időkkel, hogy életük alakulását végigkísérhessük. Fruzsinának 

állami gondozottként nehezebb sors jutott, belemenekült az alkoholba, majd egy érzelem 

nélküli házasságba. Ádám története színesebb lett, felesége révén Litvániába került, ahol 

zenetanárként és zeneszerzőként kiteljesedett. Nála is voltak magánéleti buktatók, de 

segítette a kiegyensúlyozott családi háttér, ami csak Fruzsinától akarta eltávolítani. 
 Nem mesélem el az egész történetet, olvassátok el, ez is fenn van az interneten a 

Magyar Elektronikus Könyvtárban. Cselekményes, érdekes írás, külön értéke, hogy nagy 

empátiával, sajátos humorral rajzolja meg benne a női lélek belső rezdüléseit. Igazi egyedisége 

a XX. század második felét felidéző apró elemekben volt a legnyilvánvalóbb, miközben 

kiművelt zeneileg, gasztronómiailag, politikailag, néprajzilag úgy, hogy észre sem vettem. 

Lelkemnek az külön is jól esett, hogy nemcsak Jancsi egyik versét használta  korfestésre, 

műfordítóként is belevonta a munkába, amikor egy XVI. századi verssel próbálta érzékeltetni a 

lengyel-litván sors párhuzamosságát. Ez tette ugyanis lehetővé, hogy Litvánia történetében 

tulajdonképpen a lengyel eseményeket élhetjük át valamilyen formában.  
 Mert a másik nagy szerelme a lengyelek iránti barátság volt, ami középiskolás korában 

kezdődött, s a mai napig tart. Ha hiszitek, ha nem, emiatt csábította őt Bátorba Lázár Miklós 

tanár urunk, akiből nekünk a nagy tudású, de mogorva, a tanítványaitól elzárkózó változat 

jutott, pedig eredetileg micsoda kíváncsiság hajtotta: lengyelül akart tanítványától tanulni, aki 

ekkoriban az ország legfiatalabb tolmácsa volt. Szabolcs lengyelek iránti elkötelezettségének 

köszönhette a MRT varsói tudósítója státusát, későbbi sajtóattaséi megbízatását, sőt: második 

feleségét, ifjabb gyermekeit, unokáit is. Persze az előbbiekhez kevés lett volna a lengyel-

magyar két jóbarát-attitűd, fel kellett fedeznie a két Lengyelországot, a hétköznapit és a 

mögötte levő titokzatosat, miközben testközelben élte meg azokat a fordulatokat, amelyek 

révén nemcsak Lengyelország, hanem egész Európa megváltozott.  
 Ezekről is írt, a MEK oldalain rátalálhattok Varsói krónikájára (1979-1981)  és Lech 

Walesáról (1989) írott könyvére. Igaz, ezek a könyvek már itthon, naplója és a 

dokumentumok segítsége révén születtek, közben higgadtan át is gondolta az átélteket, 

ahogyan azt lengyel barátsága és újságírói hitvallása sugallta. Vannak ezekben is szubjektív 

részek, de sikerült megtalálnia a történelem és egyén találkozásában azokat a pontokat, 

amellyel többet nyújtott az érdeklődőknek az egyszerű tényeknél. Hogy jó időben volt jó 

helyen, sorsa adománya, de hogy megrajzolta azt a portrét „Leszek”-ről, a világtörténelem 

egyetlen Nobel-díjas villanyszerelőjéről, az már őt dicséri.  
 A rendszerváltás után 50 évesen aztán Lengyelországot választotta, ma is Varsóban él. 

Újból kellett mindent kezdenie: egzisztenciát teremteni, hogy ellássa családját, és új 

feladatokat találni, hogy a benne élő kíváncsiságot is jóllakassa. Valójában nem tett mást,  

csak magasabb szinten folytatta régi életét. Megteremtette a családi vállalkozássá váló 

újságírói hírügynökséget, tanított, amit lehetett, s hogy a vidámság is megmaradt az életében, 

egyik ekkori könyve jelzi. A tökéletes titkárnő című szatirikus diplomáciai protokoll könyvére 

nem sikerült ráakadnom magyar nyelven, pedig már több kiadást is megélt új hazájában. 

Közösségi lényének új kifejezője pedig a régi hobbi lett: a szájharmonika jóvoltából igazi 

blusman-né vált. Lengyelország képviseletében járta a fesztiválokat, s ha itthon van, akkor a  

bátoriakkal játszik örömzenét, s a benne lévő kisördög meg eljátszik azzal a gondolattal, hogy 

utcazenészként botránkoztassa meg a tirpákokat.   
 Kettős állampolgárként fáradhatatlanul dolgozik a két ország kapcsolatán: ott 

szabadkőművesként és a Mosolyrend alkancellárjaként a világ dolgairól tárgyal, hétvégi telkén 

a bátoriaktól kapott bográcsban gulyást főz, itt Magyarország nevezetességeivel dicsekszik 



 

lengyel barátainak, és testvérvárosokat illesztget egymáshoz. A lengyelektől mindezért már 

1966-ban megkapta a lengyel állam 1000. évfordulóján alapított kitüntetést, s Bátor sem 

fukarabb ennél, a városért sokat tevőknek járó elismeréssel jutalmazta. 
 És közben hallatlan szorgalommal ír. A Fruzsina óta elkötelezte magát a 

szépirodalommal, ezt folytatta a Hat kicsi hajótörött-tel (Varsó, 2015), a rendszerváltás 

szatírájával, egy valódi polfictionnal, ami egyik neves hazánkfia, Szűcs Édua karikatúráival 

jelent meg. Bemutatója természetesen Bátorban, a Kulturális Központban volt, igazi 

könyvünnepként Föld S. Péter koordinálásával, aki kellemetlen hírleveleivel leplezi le a mi kis 

Happylandunket... Figyelemfelkeltőjében Szabolcs így foglalta össze könyve cselekményét: 
 
 Happylandban castingon kiválasztott 6 egykori „elvtárs” úszik át a szocializmusból a 

kapitalizmusba a Happy Future komphajón. A lengyel Gdynia és a svéd Karlskone közötti 

tengeri út 6 napján Szendvicsember, a volt Maxi-Foxi Főiskola eszmetanára jellemátalakító 

tanfolyamot tart a hajótörötteknek. A workshop órarendjében EU-átformálás, múltmódosítás, 

kellemetlen fotók kezelése, gyónás, happy újbeszéd oktatás és ügynöklista módszertan 

szerepel. A(z újjá) teremtés hat napja után a Nagy Tesó Hotel karanténjában Dishmal tábori 

lelkész-őrnagy gondoskodik az Új Rendre való felkészítésről. Öten átformáltan indulnak az 

újkapitalizmus boldog honába, csupán egy hajótörött száll fel… Hogy hova, maradjon az 

Happyland legeslegújabb kori történetének titka. Egyelőre… 
 
 Ezt a szatirikus hangot azóta folytatta két könyvvel is, mindkettő önéletrajzi ihletésű, és  

ma már egy – szerencsére – elfelejtett világot mutat be. A Svejk - az örömkatona (Varsó, 

2016) egy téves pályaválasztás mozaikjaiból építkezve az 1960-as évekbe repít vissza, amikor 

Szabolcs a tervezett tiszti iskolát megelőző katonai szolgálatát töltötte. A 10 történet nem 

nélkülözi a vaskos kaszárnyahumort, hiszen azokat a napokat csak azzal és ügyeskedéssel 

lehetett túlélni. Ennek az élménynek finomított párlata az Az elhárított zenekar (Varsó, 

2016) című szatirikus tényregénye, vagy inkább meséje. A KOKSZ öt fiúból és egy lányból 

összeálló amatőr beat zenekar, akik a város fiataljai között népszerűek, de a hatalom az 

imperializmus előretolt állásaként tekint rájuk. A belső elhárítás – felsőbb utasításra – azonnal 

elkezdi bomlasztásukat, amikor a kémiskolát frissen végzett keményfejű Terebélyessy hadnagy 

váltja fel a fiatalokat kedvelő rokonszenves őrnagyot, Béla bácsit. De az öreg tiszt 17 éves 

lánya és szerelme, a harsonás fiú útjába áll a hadműveletnek, nemcsak az AVH-ás 

maradványokat takarítják el, zeneileg is új utakra találnak. 
 A háborúról már számtalan könyv született, Szabolcs hozzájárulása ehhez is egyedi, 

amikor - Sumonyi Pap Zoltán szavaival - egy kistérségi világháborút idézett fel. Ennek 

megírására nemcsak a háború ádáz gyűlölete késztette, pedagógiai céljai voltak: A rettentő 

évek hitelesen tényszerű bemutatásával azokat a nemzedékeket szeretném felébreszteni, akik 

nem élték át a háború poklát. Könyve az oral history egyik magyar változata is, hiszen a 

történethez felhasználta azokat az élményeket, amelyeket a harcok még élő résztvevői 

meséltek neki. Történelmi fikciója, a Tábortűz a Halálvölgyben (Varsó, 2015) címmel a 

Kárpátokban játszódik, ahol ott susog az én 25 szálból álló fenyőerdőm, melyek telepítését 

1999-ben, a legutóbbi ökológiai tragédia után családtagjaim és közeli barátaim nevében 

finanszíroztam.  
 Szabolcshoz illő a történet kerete: alteregója, Várdai Árpád egyik miskolci író barátjával 

a Keleti-Beszkidekben túrázik, és ott gyújtanak tábortüzet, ahol a II. világháború egyik 

emlékezetes tankcsatája zajlott. A tűz melege feléleszt az ott elesett magyar, cseh, német, 

ukrán katonák és szlovák partizánok közül néhányat, akik elmesélik történetüket. Ketten 

közülük egy hétre haza is mennek, de az otthoniakkal nem találnak közös hangot, mert az 

élőket már az újjászületett gyűlölet irányítja. A regény igazi értéke megint az apró 

részletekben rejlik, melyekkel megidézi a kort, az abban élő embereket és az utódokat, akik a 

történelemből ugyanúgy semmit sem tanultak és mindent elfelejtettek, miként a Bourbonok …. 
 A janicsár hazatér (Varsó, 2016) című kisregényét a mindennapok ihlették, ez is a 

szívemhez nőtt, Fruzsina mellett ez a másik kedvencem. Egy magyar kislány és egy 

Németországban élő török fiatalember szerelme a rendszerváltás idején szökött szárba, amivel 

több csavart vitt be a szerző az amúgy is sok elágazású történetbe. De hogy a kulturális 

gyökerek mássága, Emese szüleinek konzervatív gondolkodása ellenére sem lett belőlük 

Rómeó és Júlia, köszönhető a fiatalok emberi és erkölcsi elköteleződésének. Ha a gyors boldog 



 

véget, a történet ilyen lezárását túlzásnak is tartottam, a nemzetek és nemzedékek 

párharcában én is a fiatalok mellé álltam. Hogy miért szerettem? Amiért a Fruzsinát: azért a 

sok apró és érdekes információért, amit Szabolcs a történet kapcsán megfogalmazott... 
 Legfrissebb írását alcímében magyar-lengyel történelmi riportregényként határozta 

meg. A postaudvar titkának (Varsó, 2018) folyamatában most nem vettem részt olyan 

intenzitással, mint az utóbbiakban, de izgalommal várom, hiszen olyan témáról szól, amiről 

kevés ismeretem van: a lengyel ellenállási mozgalomról, a Honi Hadsereg dolgairól a 

rendszerváltásig ugyanúgy kevés szó esett, mint a katyni erdőben történtekről. Szabolcs 

kalandregényében a történelmi forrásokat családi történelmükkel ötvözte, saját rokonai: a 

keszthelyi tanító és annak szintén tanító fia, azaz nagyapja és nagybátyja is részese volt az 

eseményeknek, utóbbi megőrizte azt a kardot, mellyel a kezében állt őrt a menekülők 

áteresztési pontján. 
 Főhőse az Antek fedőnevű varsói százados, a Honi Hadsereg futára, egyike azoknak, 

akik kalandos utakon hozták-vitték a híreket Keszthelyen át Varsó és Párizs, majd London, az 

ellenálló lengyelek és az emigráns lengyel kormány között. Tragédiájuk, hogy a tényekről szóló 

jelentéseket a nyugati világ nem vette komolyan, s magukra hagyták küzdelmükben ugyanúgy, 

mint a Visztulánál lévő oroszok, akik már a jövőre gondolva, politikai megfontolásokból 

engedték őket elvérezni. Elgondolkodtató, nehéz olvasmány, nemcsak a felidézett tények okán, 

hanem rólunk, emberekről bemutatott kép taszítása miatt is, bár született optimistaként 

megpróbálta azokat a pozitív példákkal ellensúlyozni. És már megszületett a folytatás ötlete is 

A béke démonai címmel, mert nem tud babérjain ülni és pihenni...  
 Szabolcs 16 éves kora óta megszállottja a lengyeleknek és a lengyel nyelvnek, így 

természetesen fordít is, a lengyel wikipédia tanúsága szerint 1965 óta folyamatosan. Utóbb az 

is kiderült, hogy erre először finn-mániás Levente bátyám serkentette közös 

könyvtároskodásuk idején, és az így elkészült humoreszkjeinek, meséinek köszönhette, hogy a 

Kelet-Magyarország akkori főszerkesztője felfigyelt rá, és 1960-tól egy életre elkötelezettje lett 

az újságírásnak, műfordításnak, írásnak. Eleinte csak T. Kostecki, Jerzy Edigey, Jerzy Urban, 

Roman Warszewski, Andzrej Wajda prózai műveit ültette át, majd egyik új vállalkozásának 

engem is részesévé tett. 
  Ewa Maria Zelenay magyar neve ellenére lengyel írószövetségi tagtársa, akinek 

verseit A csillagokhoz félúton címmel kétnyelvű kötetben jelentette meg a MEK-en, amit én 

ajánlottam. A költőnőről írott kis tanulmányom a lengyel kiadáshoz készült, de a honlapomon 

magyarul is elolvashatjátok, ha tagjai vagytok az internet népének. Nekem nagy élmény volt 

egy olyan költővel találkozni, akivel csak fordítógép és nemzetközi ikonok segítségével tudok 

társalogni a világhálón, de verseivel könnyedén tudtam azonosulni, költői játékaival pedig 

továbbgondolásra késztetett. Női mivoltom és a Martinákok lengyel gyökerei miatt vele, a 

nyírbátori alma mater Szabolccsal kapcsolt össze, s a világhálón összekapaszkodhattunk mi 

hárman: ez a XXI. század egyik csodája, örülök, hogy megélhettem…. 
 Szabolcs termékeny író, évente, kétévenként jelentkezik egy-egy regénnyel, amelyeket 

könyv formában is megjelentet. Az ehhez szükséges elméleti továbbképzésről a lengyel 

írószövetség frakciói gondoskodnak, magyarországi olvasótábora – akik között Berencsi 

Zsókával mi is ott vagyunk - pedig élvezi a könyveit, mint ahogyan azt bátori és nyíregyházi 

könyvbemutatók mutatják. Hallatlan energiájából arra is futja, hogy új fórumokat teremtsen, 

amelyeken nemcsak ő tartja a kapcsolatot olvasóival, hanem a köztünk élők szellemi értékeit is 

bemutatja. Az izgalom, a kockázat, a kihívás, az írás élteti. Elkészítette saját honlapját, 

fecebook oldala mellett a Szabolcsból elszármazottak honlapját, támogatja a Keleti Motorosok 

Egyesülete nevű civil szervezetet, éli megnövekedett családja mindennapi életét, és síppal, 

dobbal, nádi hegedűvel játszó lányunokáiból már kisgyermek korukban összeállította első 

zenekarukat.  
 Legutóbbi közös dolgunk a Boros Gábor emlékkönyv volt, ami révén nemcsak Tanár 

urat és bátori diákkorunkat idézhettük meg, szeretetlánca egy pillanatra összekapcsolt az 

érettségink idején született Vilma lányával. Szabolcs évente többször jár Magyarországon, 

kísérgeti Varsóban, vagy más lengyel városban a magyarokat, naprakész a bátori dolgokban, 

jóllehet már lengyellé vált. Hogy magyar-lengyel, vagy lengyel-magyar, nehéz eldönteni, mert 

mindkét oldalra sugároz… 
 

 



 

 

 
 

 

 

A rokonléleknek kijáró empátiával figyelem, Jancsi mellett talán a legtöbbet ő érez meg 

írásaimból. Élvezem a világ iránti szeretetét, humorát, dinamizmusát, ahogyan saját dolgait 

intézi és amivel mindenkit feladatra serkent, aki a közelébe kerül. Tetszik, hogy 75 évesen is 

realista: csak annyit foglalkozik életkorával, betegségeivel – mert azok neki is vannak! – 

amennyi szükséges. Kívánom, ne veszítse el alkotó erejét és kedvét, és erősítse meg őt az a 

tudás, amit egy angol sci-fi írónál felfedezett: „...ha jó fa volt, ha tisztességes és becsületes 

életet élt, biztos lehet a halál utáni életben... majd reinkarnálódik, és ötezer tekercs wc-papír 

lesz belőle”  ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         C. 
     
        A megtalált gyökerek ereje 
      (dr. Várkonyi Tibor kalandozásai) 
 

Az internet demokratikus, nem figyel se korra, se nemre, se politikára, se vallásra, a közös 

érdeklődés összehozhatja a végleteket is…. Várkonyi Tibor akár a fiam is lehetne, hiszen 

nagyjából egyidős az 1971-es születésű Péteremmel, a való világban mégis fényévekre 

lennénk egymástól, ha a világhálón nem talált volna rám. Nem is rám, hanem Czóbel Minka 

regényemre, A Bárókert rabjára, s a kutatási témájába tartozó Dégenfeldek miatt érdekessé 

vált számára a történet. Igaz, hogy fantáziám éppen Beck Paulina esetében szárnyalt a 

legszabadabban, mert fontos üzenet bíztam rá, ám ez nem tántorította el: könyveket 

cserélünk, játszva elővarázsol nekem az internetről fontos forrásokat, empátiával kíséri az én 

kis nyomtávú kutatásaimat. Sokat tanulok tőle, s drukkolok neki... 
 

 Minden fényképén mosolyog, nem véletlenül: életelvei között fontos szerepet kapnak – 

Martin Luther King által béke Nobel-díjra jelölt - Nhat Hanh zen buddhista szerzetes 

gondolatai: A mosoly megerősíti elhatározásunkat, hogy boldogan és békében éljünk. Az igazi 

mosoly forrása az éber elme. Mégsem elégedett, belső énje állandóan újabb feladatokra 

sarkallja, miközben önmagát is alakítja, mert úgy érzi, még sokat kell dolgoznia azon, hogy 

jobb / vidámabb / bátrabb emberré váljon. Sokszínű egyénisége már a mindennapokban 

megmutatkozik. A Toldy Gimnázium diákja a szegedi egyetemen summa cum laude szerezte 

jogi diplomáját 1996-ban, bár ezzel megtörte a családi tradíciót, hiszen édesanyja közgazdász, 

édesapja kardiológus-belgyógyász, nagyapja pedig a KFKI atomreaktorának volt a vezetője. 

Ügyvédbojtárként végigjárta az önállósághoz vezető utat, majd 1999-ben saját irodát nyitott: 

egyéni ügyvédként, igazságügyi szakmediátorként, értékbecslőként és ingatlan közvetítőként 

dolgozik. 
 1992-től foglalkozik genealógiával, ma már a Családtörténet-kutató Egyesület titkára,  

(korábban főtitkára volt öt évig), s a Heraldikai és Genealógiai Társaság, a Történelmi Társulat, 

az Erdélyi Genealógiai Társaság, a Tiszántúli Történészek Társasága, a Castrum Bene 

Egyesület, a Történelmiregény-írók Társaság, a Béke Lángja Egyesület, a Királyi Szent Teotonia 

Lovagok, a Tinnitus Egyesület tisztségviselőjeként, egyszerű tagjaként vándorgyűléseket 

szervezett, tudományos konferenciákon adott elő. Nemcsak éli, alakítja is a világot: kutatása 

nyomán a szakirodalom 2005-ben módosította Barabás Miklós egyik festményének címét. 

Sokszínű társas életének mibenlétét érdemes lenne külön-külön is megvizsgálni, de minthogy 

ennek az írásnak ez csak egy mellékszála, nagyvonalúan hanyagolom, izgalmas titkai 

feltárását meghagyom másnak.  
 2001-től nős, felesége, Könings Dóra nem szakmabeli, mégis segítője és kritikusa, mint 

ahogyan családapaként ő is aktívan vesz részt Fanni és Dani, lánya és fia dolgaiban, mert a 

számára oly fontos család nemcsak elméletileg izgatja. Drukkolok gyermekeinek is: jó magasra 

tette nekik a lécet, ugyanis - nem mellesleg - jó tollú író, aki regényekkel és novellákkal 

kalandozik a múltban. Hogy minden területen maximálisan tud helytállni, azt a benne égő 

olthatatlan tűznek köszönheti. Sokirányú tevékenysége azonban tudatában szerves egységet 

alkot, íróként is használja doktori címét, és doktorként is ott van benne az élet nagyfokú 

szeretete, különben aligha figyelne a Tinnius Egyesület egyik vezetőjeként a fülzúgásban 

szenvedő beteg embertársakra. 
 Napi tevékenységéről semmit sem tudok, de írói pályája végig követhető a világhálón, a 

MEK-re előzékenyen feltöltötte írásait. Első regényét 2006-ban édesapja 70. születésnapjára 

írta Sára, Hágár és Mária fiai (avagy História Tyrustól Auschwitzig) címen Waldmann 

Tibor álnéven. Ezzel ismerkedtem meg legkésőbb, és hetekig a hatása alatt voltam. 20 

történettel vezet végig a zsidóság európai történetén, egy-egy főhős révén belekerülünk és 

részesévé válunk az 1122 és 1944 között játszódó eseményeknek. Ez a történelmi időutazás 

maga a csoda: históriailag pontos, mert komoly kutatásokon alapul, mégis emberi, mert a 

könyv szerzője ismeri Picoult gondolatát: a történelem nem dátumok, helynevek, háborúk 

halmaza. Az emberekről szól, akik kitöltik köztük a tereket. A történet első szintjén részesévé 

válunk a keresztes háborúkat követő változásoknak az európai és magyar történelemben. 

Fikció és valóság találkozik az egyes fejezetekben, melyek között nincs szoros kapcsolat, de a 



 

szerző nem öncélú időugrásokkal vezeti az olvasót. Ez a regény második rétege: az apai férfiág 

történetét járjuk végig évszázadokon keresztül. A keresztényként élő Várkonyi Tibor 10 éves 

kora körül fedezte fel zsidó gyökereit, apjának írott históriájával azonban nemcsak elfogadását, 

azonosulását is kifejezhette.  
 A cím jól mutatja a történet lényegét: a regénybeli hősök hol keresztény, hol muszlim, 

hol pogány feleséget vesznek el, majd mindig visszatérnek a zsidó hitre… A népek keveredését 

követve nemcsak megismerkedünk a különféle vallások mindennapjaival, az Ószövetségből, az 

Újszövetségből és a Koránból válogatott idézetek jóvoltából az azokat mozgató legfőbb 

hitelvekkel is kapcsolatba kerülünk. Kimondottan férficentrikus történetében alakjai nem 

mindig szerethetőek, mintha tudatosan deheroizálna: szereplői a történelem forgatagában 

egyszerre voltak hősök és árulók. Mögöttük a háttérben ott vannak asszonyaik, akik hátukon 

viszik a családi terheket. A történelem folyása azonban - minduntalan – beleavatkozik a dolgok 

menetébe. 
 Számomra furcsa volt a fejezetek számozása: a huszadiktól haladtunk a nulladik felé, s 

az utolsó, 1944-es történettel nem zárult le a sor, mert az egészet megfejelte egy 1179-es 

apokrif levéllel, amivel a kiinduló helyzetet – s a história egészét – a helyére tette. Mivel a 

történet annyira szerteágazó, részletes ismertetésétől itt eltekintek, de a szerző lenyűgöző 

történelmi ismereteiből célra törően válogatott, ez a szelektáló képessége is nagy erénye 

regényének, nemcsak tudása. És a hatalmas intervallumot csakis azzal a sajátos, minimalista 

stílussal lehet bejárni, amit Várkonyi Tibor itt alkalmaz. Szenvtelen és dísztelen, biblikusan 

egyszerű a narrációja, akár nagy tragédia, akár szívet-lelket melengető a történés. De amikor 

már elviselhetetlen a teher, a szent könyvek egy-egy idézete feloldást kínál a szereplőknek és 

az olvasóknak egyaránt. Meg azt a felismerés, hogy A mi volt, ugyanaz, a mi ezután is lesz, és 

a mi történt ugyanaz, a mi ezután történik, és semmi nincs új dolog a nap alatt. (Préd. 1,9) A 

kötet végén – szépirodalomban szokatlan megoldásként -  fotók, dokumentumok, személyes 

adatok sorakoznak, az író felsorolja a vallásos idézetek lelőhelyét és részletesen megjelöli 

forrásait, amivel mintegy ellenőrzésre, netán további kutatásra biztatja az olvasót. 
 A folytatás a család női oldalának története, az ott felfedett titkok megfejtése a mai 

napig tart, s már három könyv is kínálja annak eredményeit. Az alapokat megfogalmazó A 

Salamon (Beck) és a Dégenfeld-Schonburg család kapcsolata már 2006-ban napvilágot 

látott, de az adatok összefoglalásának két kötete csak 2012-ben jelent meg Családtörténet 

határok nélkül címmel, s a kutatás történetét is megírta a Materkában a kezdetektől a könyv 

megjelenéséig. A modern kor kihívásának megfelelően elkészítette a könyv facebook oldalát, 

hogy a genealógia új lehetőségeivel azok is megismerkedhessenek, akik szívesen kutatják a 

saját családfájukat. Vele együtt tudtam örülni, amikor a holokauszt ellenére megtalálta határon 

innen és túl élő rokonait, ahol az egymásról mit sem tudó ágak ugyanazt a családi legendát 

őrzik, amely annak idején őt is elindították a kutatásra. 
 Várkonyi Tibor szemléletében és módszereiben megújította a történelemnek ezt a 

segédtudományát, amiről mi a kedves emlékű Madaras Évától kaptuk első ismereteinket. 

Újdonsága az, hogy nemcsak a fiágat tartja fontosnak, és a legmodernebb orvos szakértői, 

genetikai és egyéb, a világháló kínálta lehetőségeket is igénybe veszi kutató munkájához. 

(Mindezek tudománytörténeti szempontból is fontosak, a XX. Nemzetközi Orvosszakértői 

Kongresszuson angol nyelven tartott előadását az orvosi szakma is elismeréssel fogadta.) De 

hogy a két kötettel, a monumentális anyag megjelentetésével sem zárta le munkáját, azt a 

könyv utolsó mondata jelezte: Mindig van egy kérdés, a valóság nem korlátozódhat a 

válaszokra. 
 Kedves témájának tökéletes gyakorlati megvalósulása a harmadik könyv, a húsz év 

kutatását összefoglaló A megtalált anya (Budapest. 2017), melynek szintén van facebook 

oldala, de szerteágazó gondolatisága miatt szeretem a tőle ajándékba megkapott, kézbe 

szorítható változatot nézegetni. Igazi kincs ez az oknyomozó könyv, ami a műfaj minden 

örömét és nehézségét megmutatja, és Várkonyi Tibor írói-emberi-kutatói sokszínűségét 

hordozza. Új kiindulópontja az egyik ükszülő egy év különbséggel megkötött kétszeri 

házassága volt, az eredmény pedig a megtalált anya. Dr. Tuza Csilla főlevéltáros szerint műve 

az olvasmányos ismeretterjesztés és az áttekinthető szakmunka sikeres ötvözete, minden 

állítása tényekkel alátámasztott, de egy külön fejezetben „a hogyan történhetett”-ben a 

továbbgondolás lehetőségét is végigjárja. A könyvben szerepló fotók sem csak illusztrációk, 

maguk is információt hordozó források, ugyanakkor a történetet ezek formálják igazán 



 

emberivé. 
 Amikor az interneten megkaptam, belezavarodtam a tartalomjegyzék számsorába – 

ismeritek viszonyomat a matematikához, főként a legnagyobb közös osztóhoz, meg a 

legkisebb közös többszöröshöz, vagy fordítva?! –, de amikor ezeket leválasztottam, egy 

izgalmas, nem mindennapi családtörténet és egy még izgalmasabb kutatás logikus lépései 

bontakoztak ki előttem, melyhez hasonlóval eleddig még nem találkoztam. És még ennél is 

több, hiszen az író nemcsak visszaperelte a családból kizárt és elhallgatott ősanyát, Bek 

Amáliát, hanem számtalan, a témához kapcsolódó újdonság magyarázatára is kitért, amivel 

olvasóként gazdagabbá váltam. 
 Hogy nemcsak a saját múltja foglalkoztatja, történelmi regénye és novellái bizonyítják. 

Azért nem merészség regénynek nevezni a Négy király, egy szultánt (Budapest, 2014), csak 

mert irodalomtörténeti szempontból nem szabályos: a szöveget megszakítják a belső címek és 

lábjegyzetek, a személyek és helyek korabeli ábrázolásai. De ez így jó, mert Várkonyi Tibor 

sem szabályos, telve van meglepetésekkel, írásaiban is minden gond nélkül átlépi az őt 

korlátozó kánonokat, ha arra van szüksége.  
 Könyve valóságos és fiktív forrásokon keresztül tárja fel a mohácsi csata környékén 

történteket: a valóságos történelem keveredik benne a képzelettel anélkül, hogy a történetiség 

csorbát szenvedne. Az első fejezetben II. Lajos ad titkos megbízatást egy történelmi munka 

elvégzésére a környezetében lévő köznemesnek, az 1488 és 1526 közti időszakot először az ő 

szemszögéből láthatjuk. A második rész II. Lajos 1526 áprilisától augusztus 29-ig vezetett 

személyes naplója, melyet azonban nem a csata leírása követi, hanem az abban elhaltak és az 

azt túlélők listája. Ezután a szultáni levéltárban fennmaradt horoszkópok, és az onnan 

származó magyar vonatkozású levelek sorjáznak, melyeket magyarok, törökök, lengyelek, 

angolok, itáliaiak, és mások írtak. Izgalmassá az teszi a horoszkópokat, hogy felfedik a XVI. 

század csillagászati ismereteit, a levelek pedig azokat az eseményeket és személyeket 

mutatják meg, akik a magyar történelem ekkori alakulására hatottak, s akiket mini esszékben 

közel is hoz az olvasókhoz. Az utolsó két fejezet a törököknek adja át a szót: Murad 

dragománnak, aki Szulejmán 1521 és 1555 közötti hadjáratait összegzi, és Szulejmánnak, aki 

1566-os fiktív naplójában nem magyar szemszögből láttatja Zrínyi Miklóst és Szigetvár 

ostromát. Üdítő volt a sok latin, nemcsak a középkort, hanem azt az időszakot felidézte, 

amikor mi is olyan természetesen használtuk azt.  
 Várkonyi Tibor nagyfokú aktivitást követel az olvasótól, hiszen ezeket az információkat 

neki magának kell összerendezni és a megfelelő következtetésekig eljutni. Ehhez persze ad 

segítséget, mert itt is fontos dokumentumok követik a történetet: a szövegbe ágyazott 

korabeli ábrázolásokat uralkodói, nemesi genealógiai táblázatokkal erősíti meg, a négy király: 

II. Lajos, Szapolyai, Ferdinánd, I. Miksa és Szulejmán aláírásával a személyiséget is megidézi, 

és a történeti bibliográfiával, a precíz névmutatóval a tudományosságnak is áldoz. S 

mindezeket megfejeli egy 1527-ben vert dénár képével, hogy elgondolkozzunk azon: milyen 

világ lehetett az, amikor a két választott király idején mégis a Mohácson elesett II. Lajos 

nevében vertek pénzt?!...  
 A történet – bár nem egyszerű olvasmány, mert minden sorát meg kell emészteni – 

rendkívül érdekes: az író a források alapján felülírja a korról és az akkor élőkről való 

sztereotípiáinkat, elgondolkodtat a napi kihívásokról és az utókor szenvtelenségéről. Igaz, a 

történész még erősebb benne a szépírónál, ismereteiből semmit nem mer elengedni, de 

mindezt játszi kedvvel teszi, és adott pillanatban egy-egy lábjegyzettel önmagát (vagy túlzó  

nemzeti tudatunkat) is kellően megcsipkedi… 
 Történelmi novelláit is alapos kutatás előzi meg, s a végeredmény itt is tabukat 

döntöget. Néhány darabja megjelent a Történelmiregény-írók Társasága által kiadott tematikus 

kötetekben, s nemcsak magukon viselik írójuk keze nyomát, eddigi kutatásait is gazdagítják. 

Még keresi a maga formáját, novellái is túlzsúfoltak, de A Mosaburgi Névtelen kisebb 

legendája, az  Egy zsoldos emlékei, a Pekry János – egy élet értelme, vagy a Mátyás 

király kálváriája a magyar középkorról való ismereteinket mélyítik, akár életképként, akár 

mítoszként, akár legendaként, akár kalandos történetként olvassuk azokat.  
 Nagyon élveztem fiktív Mosaburgija gondolatiságát, ezt Bán Imre professzor urunk is 

nagyra értékelte volna, hisz ő maga is kedvtelve fedezte fel a középkor névtelenjeit. Várkonyi 

Tibor novelláiban is jelzi forrásait, és mer szubjektív lenni, saját magát is elrejti bennük: 

Megértette, hogy az élet értelmét nem annak hosszúsága, vagy változatossága adja, hanem 



 

annak teljessége, mely semmi földi mértékkel nem mérhető, ki nem fejezhető...(Pekry 

János) Amikor elküldte ezeket olvasásra, velem is játszott: vajon megtalálom-e bennük azt a 

fontos mondatot, amiért megszülettek ezek? Természetesen azt, amire gondolt, nem találtam 

meg, de nagyon sok olyan gondolatra találtam, melyek kimondását fontosnak éreztem.  
 

 

 

  
Mióta nincsenek magántanítványaim, hiányzik az életemből a fiatalok által közvetített 

frissesség. Várkonyi Tibor megjelenésével kifújta belőlem az Esterházy Péter-féle „savanyú 

bűzű öregség” kínját, s rászorított a módszeres internetes kutatásra. Tetszik felfedezett világa, 

otthonosan érzem benne magam, izgatottan várom a folytatást, látom: „éber elméje” őt már 

nem hagyja nyugodni. Kívánom, hogy megtalált gyökerei segítsék további kalandozásaiban, ne 

csak jól rögzítsék, vegyék fel és tárolják a létfontosságú vizet és ásványi anyagokat, 

szintetizáljanak elegendő citokinint, hogy azok szabályozhassák az újabb hajtások 

növekedését...  
 

 

   

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              SZÁRNYAK 

   
          A. 
     Martinák János (1941-2016) 
 

Masztró Jancsi, Jancsi, Apu, Papa, Papuska….e nevekkel leírható közel fél évszázados 

házasságunk, s annál is hosszabb ismeretségünk története. A kezdeteknek Ti is részesei 

voltatok. Utólag megköszönöm azt a bulit, amivel a „haragszom rád” időszakban össze 

akartatok hozni bennünket. Bocsi, hogy akkor nem sikerült, de mindkettőnknek szüksége volt 

egy kis csendre, hogy aztán 1968 júliusától 2016 decemberéig ne engedjük el egymás kezét. A 

70. szülinapokra írottak alapján így összegezhetem Jancsi történetét….  
 

          I. 
      Életrajzi adatok  
 

 Lengyel származású apa és szlovák gyökerű anya második gyermekeként született 

Endrődön 1941. május 9-én. Szülei urasági cselédek voltak, akik 1945-ben Németkéren földet 

kaptak. Új életüknek az apa váratlan halála véget vetett 1949-ben, a 4 gyermek állami 

gondozásba került. Nem maradhattak együtt, Jancsi 7 gyermekotthonnal lakta végig 

Magyarországot, hogy végül a Berettyóújfalui Gyermekvárosban ismét összetalálkozhasson 

nővérével, húgával, öccsével. Testvérei azonos sorsot éltek meg, és a nehézségeken 

felemelkedve diplomásokká váltak, bár a gyermekkori miliő által determinált hangulat lelki 

konfliktust idézett elő pszichéjükben, ahogyan azt pszichológia könyvünk szörnyű mondata 

vázolta anno domini....(emlékszel rá Feledy Mari?!)  
 Jancsi elsős gimnazistaként egy évet gipszágyban töltött, a Faddon átélt tornaórai 

balesetét így próbálták korrigálni, de nem sikerült. 1956-t  - műtétre várva - a Mexikói úti 

kórházban élte meg, ahol fiatal fegyveresek kirángatták ágyából, hogy földosztó apját vele 

torolják meg. A kivégzéstől csak az egyik orvos lélekjelenléte mentette meg. Ez az élmény és 

megmaradt gerincferdülése nagyban csökkentette amúgy sem erős önbizalmát. 

Magántanulóként azonban egyedül felkészült a vizsgákra, és másodiktól nappali tagozaton 

csatlakozott társaihoz. Hamarosan kiderült sokoldalú tehetsége a matematika, a nyelvek, és az 

irodalom területén; matematikából országos versenyt nyert, aminek jutalmaként egy hónapot 

tölthetett az NDK-ban. Tanárai elismerték értékét, de nem volt mögötte az a biztos családi 

háttér, ami önbizalmát is megemelhette volna. A könyvek világába menekült, főleg politikai és 

filozófiai témájú könyveket olvasott, és kitüntetéssel érettségizett. 
 Bár a debreceni Kossuth egyetemen magyar-francia szakra jelentkezett, magyar-

történelemre vették fel, mert akkoriban még működött az átirányítás rendszere. Az ottani évek 

a közösségkeresést, a barátságok és szerelmek átélését jelentették számára. Jó emlékezete 

volt, szivacsként szívta magába az új ismereteket, de végzősként sem érezte magát késznek 

az életre: félt a hétköznapoktól, melynek terheit addig levette róla az állami gondozottság. 

Hogy meghosszabbítsa a védett éveket, ötödévesen filmrendezői szakra felvételizett, de az 

utolsó rostán kiesett. Így hát 1965-ben friss diplomájával Hajdúböszörménybe került, majd 3 

hónap múlva meghívta régi iskolája Berettyóújfaluba. A Gyermekvárosban azonban három 

műszakban tanítottak, azt a feszített tempót nem bírta idegileg. A kórház és a szanatórium 

után Püspökladányban lett könyvtáros-tanár, ahonnan 1969-ben, házasság kötésünkkor 

költözött Sárospatakra, számára ezzel véget értek a vándorévek. Márti lányunk és Péter fiúnk 

megszületésével teljessé vált élete, gyökeret ereszthetett Zemplénben. Márti szorgalmas 

hangyaként megörökölte komolyságát, Peti izgága tücsök, nótáik szövegírójaként költőiségét... 
 Eleinte napi utazásokra kényszerült Sátoraljaújhelybe, mert az Esze Tamás Általános 

Iskolában, majd a Mezőgazdasági Szakközépiskolában kapott tanári állást. Amikor meghívták a 

sárospataki Tanítóképzőbe, örömmel mondott igent, szellemi igényeinek ez az iskolatípus 

jobban megfelelt, mint az, ahol szemére hányták, hogy a beosztásához képest túl sokat tud. 

Kinevezésekor azonban mégsem tanárként, hanem könyvtárvezetőként alkalmazták. Hogy új 

feladatának tökéletesen megfelelhessen, elvégezte az ELTÉ-n a könyvtár szakot, de néhány 

évnyi hivatalnokoskodás után visszamenekült a tanításba, amelynek új színtere a sárospataki 

Rákóczi Gimnázium lett. 



 

  Gyermekei Lexikon-nak becézték nagy tudása miatt, amit tanítványai is nagyon 

élveztek. Felettesei azonban a tanári munka rabszolgai kötelmeire figyeltek (tanmenethez való 

igazodás, naplóbeírás, havonkénti osztályozás), emiatt sok összeütközésben volt része. 

Szerencsére azonban a diákok - ha nem is annyira, mint a Mezőben -  fogékonyak voltak 

tudására, és néhányan megérezték mélységeit, kedvességét is. De ez volt a rendszerváltás 

időszaka, és a gimnázium ekkoriban élte át az egyházi iskolává való visszarendeződést. E 

kettős teher megviselte egészségét, 1997-ben leszázalékolták.  
 Nyugdíjasként új élet kezdődött számára, bár bezárult Sárospatakra, melyet csak a 

kórházi kezelések idején hagyott el. 2001-ben érte az infarktus, amiből szelleme mozgatásával 

próbáltam kiemelni. Időközben ugyanis én is nyugdíjassá váltam, és bár 70 éves koromig 

voltak magántanítványaim, 49 négyzetméterre voltunk összezárva, ahol a Petitől megörökölt 

Zsuzska kutya terelgetett bennünket. Házasságunk minősége ekkor megváltozott, ez a mi - 

Szabika betűszavával jellemezhető - mapazsu-korszakunk, amikor egy lépést sem tettünk 

egymás nélkül. Így róttunk köreinket Sárospatak utcáin ha esett, ha fújt; olvastunk, zenét 

hallgattunk, s ha jobban volt, az itteni könyvtárakban kutattunk. Nekem itt voltak a 

magántanítványaim, az ő társasági igényét a Sárospataki Olvasókör elégítette ki, bár minden 

előadónál többet tudott az adott témákról, szorgalmasan járt a rendezvényekre akkor is, 

amikor már kíséretemre szorult. Peti jóvoltából megismerkedtünk a számítógéppel, Jancsi még 

egy nyugdíjasoknak szervezett tanfolyamra is elment, én a gyakorlatra bíztam magam, s a 

Mártitól ajándékba kapott első internet előfizetés kinyitotta kicsit a világunkat. Izgultunk az 

időközben pedagógussá vált gyermekeinkért, és megdolgoztunk unokáink, Szabi és Matyi 

szeretetéért, akik - ha nagyapjuk állapota engedte - nálunk nyaralhattak.  
 Közben bennem is felébredt a szunnyadó lélek, s egyféle írói műhelyt alakítottunk ki, 

melyben egymást segítve, de önállóan munkálkodtunk. Feleségi mivoltom ekkor egészült ki a 

titkárnői feladatokkal: fejben végiggondolt munkáit Jancsi nekem mondta tollba, hogy aztán a 

továbbiakról gondoskodjam. Szépirodalmi alkotásaival és esszéivel, elemzéseivel, 

műfordításaival kiírta magából fájdalmait, és az alkotás megtalált örömével áttörte az életét 

beárnyékoló gátakat. 45. házassági évfordulónkat 2013-ban közös könyvvel, a Martinák-

műhely cíművel ünnepeltük meg, melyben kedves írásainkat gyűjtöttük egybe. Erre a könyvre 

annak ellenére büszkék voltunk, hogy figyelmetlenségem miatt az első példányok sok hibával 

jelentek meg.  
 Élete utolsó 15 éve – ha ki is volt szolgáltatva betegségeinek - a kutatómunka és az írás 

jegyében telt el. Internetes barátunk, Legeza Ilona és közben informatikus tanárrá váló Péter 

fiúnk elkészítette honlapját, néhány előadói alkalmat is kapott a Sárospataki Irodalmi 

Olvasókör és a Comenius Társaság jóvoltából. Hatalmas élni akarás és kíváncsiság munkált 

benne mindvégig, 75 évesen azonban ereje elfogyott. De csak törékeny teste adta meg magát 

2016. december 22-én, a világról való gondolatainak egy részét megőrizték írásai…. 
 

       II. 
 
                  Szellemi hagyatéka 
 

1. Szépirodalmi próbálkozások 
 

 Az írás vágya mindig ott égett benne, de a házasságunk előtti időszakot csak 

könyvismertetések jellemezték. Újhelybe kisvonaton járt át, azon gondolta ki és írta meg 

színművét Arcnélküliek címmel. Az 1960-as évekről szóló történetének témáját az Alföld 

című folyóirat körüli eseményekből merítette, szereplőit debreceni ismerőseinkről mintázta, 

akik közé nagy szerényen Kis János néven önmagát is becsempészte. E korszak egyik fontos 

kérdését, a politika és a művészetek viszonyát vizsgálta: Bondár Sándor és Kardos Zoltán 

egyetemi tanárok rivalizálását politikával és szerelemmel kapcsolta össze, s lesújtó képet 

festett a vidéki kulturális életről.  
 A kezdő szerzők minden hibáját magán viselte túlzsúfolt, túlságosan intellektuális 

műve, amit egy kis segítség helyre tehetett volna. Ő azonban hitt magában, naivan el is 

küldözgette ide és oda: próbálta megjelentetni, előadatni, egyik sem sikerült, nem is 

válaszoltak neki. Évek múlva a régi egyetemi társ, Rencz Tóni, a győri színház akkori 

dramaturgja próbált segíteni, de a kudarc, és a fárasztó napi munka ekkorra már elvette a 



 

kedvét az írástól.  
 Jóval később, a Rákóczi Gimnázium tanáraként kezdett verseket írni, amit egy 

kisebbféle csodaként éltünk meg, és Pillanat címmel 1999-ben jelentettük meg első 

versfüzetét dr. Kováts Dániel önzetlen segítségével. Érzékeny emberként belebetegedett abba, 

amit látnia kellett, és egyéniségének megfelelően válaszolt a kihívásra. Szerencsés volt, hogy 

50. életévén túl kezdett el verselni, állapította meg Váradi Ilonka, volt évfolyamtársa, mert a 

férfikor bölcsessége találkozhatott írásaiban az ifjonti hévvel: 
 
     Félénk lepke csak az élet. 
     Sárga szárnya lebben, 
     s útra kél. 
 

     Mérget szív a kék virágból, 
     s kisodorja a világból 
     részegen 
     a játszi kedvű szél. 
        Félénk lepke 
    
Ciklusaiban önmaga és a világ értelmezését sajátos jelrendszerrel fejezte ki, s ha észlelte is az 

élet szépségét, nem foglalkoztatta, többnyire saját rémeivel viaskodott. De a gondolatokat 

finom költői képekbe csomagolta, lebegő könnyedséggel úgy írt, hogy a gondolat sem veszített 

súlyából. Kozma Gizink a testiség gravitációját legyőző szellemiség diadalának tartotta ezt, a 

versek így váltak hasonlatossá alkotójukhoz: a teremtés libbenő, pillanatnyi csodáivá az 

öröklétben. Az, hogy a rajztanár és szobrász barát, Borsi Antal illusztrálta a verseket, némileg 

enyhítette azok szomorúságát, és a megjelenés öröme is sokat segített rajta. Különösen akkor, 

amikor Posgay Andrea kis tanítványai rajzokat készítettek egyik, Márti lányunkról írott 

verséről, ezek kedvessége halványította a gyermekkorból cipelt kínokat. 
 Aztán az évek múlásával felfedezte a világ szépségeit, s gyermekeitől, unokáitól kapott 

szeretet a versek hangját lassan megváltoztatta. Második versfüzetében, az 2013-as 

Csillagjáték  címűben már volt ereje ahhoz, hogy kozmikus méretű képekkel távolítsa el 

magától a félelmet: 
     A vízben riadt nyárfák indulnak, 
     a híd fehéredő íve  megremeg, 
     s a távolon, 
     mint egymás hátának feszülő elefántok, 
     menekülnek a zempléni hegyek. 
         Nyár éji vihar után 
 
Ekkor sem lépett ki önmagából, csak - ahogyan Finta Éva a könyvbemutatón megfogalmazta – 

újratanulta a világot: új szavakkal új szótárkészletet alkotott, és a korábbi passzivitás helyett 

cselekvéseket kapcsolt hozzájuk, megértve: Az álom: álom. Az élet: csupa mozgás, változás. 

Nem az ígéretek beteljesülése, hanem a beteljesülés ígérete. De e kötet befejező versét mi 

már búcsúnak éreztük, pedig még messze voltunk a végtől: 
 
     Már késő. 
     Vacokra surrannak riadtan 
     hóban a fürge állatok. 
     A hegyeken körém települ 
     a hűlő, vöröslő bánat. 
     Engemet többé ne várjatok. 
     Havas szikla néz be az ablakon, 
     fák közt csörtet az ébredő éji szél, 
     láng világa nem táncol a falon, 
     s a fazékban a víz sem zenél. 
     Nyár emléke melegíti álmom, 
     megemel szelíden egy puha kéz, 
 



 

     csalogat és von magához 
     fölöttem az omló égi fény. 
       Az öreg vadász éjszakája   
 
 Nem volt termékeny költő, ebbe a két kis füzetbe belefértek versei. Mégis gyógyító 

hatásuk lett: segítségükkel visszanyerte elvesztett egyensúlyát, s rátalált a kibeszélés jótékony 

hatására. Fia megzenésítette néhány darabját, és pataki főiskolás bandája, az ELT énekelte is 

azokat. Nagy örömére szolgált, hogy mások is felfedezték sorait: nemcsak Szilágyi Szabolcs, 

az internetes barát könyveiben jelentek meg, egy ismeretlen filozófus, Kiss Miklós is idézte 

természetfilozófiájában, és „lábjegyzetté vált” néhány tudományos dolgozatban.  
 Bár a szépirodalom csak kirándulás volt számára, verseiben sok mindent 

megfogalmazott és kipróbált. A kötetek megjelenése után minden családtagjának verssel 

kedveskedett a nagy évfordulókon, amelyek nemcsak mesterségbeli tudását mutatják, hanem 

azt is, mennyire ismert bennünket. Álljon itt a hetvenkedésemre írott költeménye, amit - 

adatai miatt - akár önéletrajz helyett is használhatnék, de igazi értéke az a kötelék, ami 

összekapcsolt bennünket…. 
    Ma hetvenedszer nyitod  
    tavaszod a világra,  
    s mi itt vagyunk 
    köszöntve, fényedben állva. 
 

    Hetven éve, a vihar átvonulván  
    a letarolt világ várt 
    új élet fakasztókra: 
    hogy te legyél egyik példa, 
    a szépség teremtője, 
    gazdagítva a világot, 
    példa a jóra. 
 

    Ezért volt az ifjúi nyugtalanság,  
    mohó gyűjtése a szépségmorzsáknak,  
    grafomániásan engedés 
    a megszületni akaró kecses formáknak. 
 

    Mert kincseid átadni akartad, 
    és ami nem volt teljes, 
    egésszé, széppé tenni, 
    a benned munkáló alkotó erővel 
    emberivé tenni.  
    Magadat szétosztottad, 
    s a világban százak rád emlékeznek,  
    ha találkoznak véled, megölelnek 
    hálával, mert kétségükben erőt adtál,  
    sokukat magukat becsülni, bízni, 
    az iskolában emberré formálva megtanítottál.  
    - ők a te fényedet szerteviszik - 
    ők a te lélekdarabkáid. 
 

    Végig Újhely tevékeny munkása voltál,  
    zuhogó fényében szorgoskodtál. 
    Alvó költőit újra színre hoztad, 
    s a város lakóinak ezzel  
    városukat újra visszaadtad. 
    Regényeddel, mely viszi neved 
    szerte a világba, 
    múltjukat jelenükkel összefogtad. 
 



 

    Életfád közben kilombosodott, 
    örömödre gazdag létet hozott: 
    Mártika a lányod, segítő barátnőd, 
    ő hozta Ferencet, az ezermester vőd. 
    Unokánk a kis Szabolcska 
    tőled örökölte a néha 
    előbújó merengést, 
    és szeretni az olykor síró, 
    olykor hullámon vidáman 
    táncoló fényhez hasonló zenét. 
 

    Péternek érző, meleg, hűséges szívet adtál,  
    jóságodért tőle vissza igaz hálát kaptál. 
    Noémivel együtt 
    a dalos szívű Matyikát neveli, 
    aki kis szívében a te gazdag 
    nagy lelked viseli. 
    Kis karjával a világot átölelné, 
    megfürödne benne, úgy szeretné. 
    Szívében élő jóságát 
    mint imádott nagyanyja, 
    széjjel osztogatja: 
    azon buzgólkodik, hogy körülötte 
    az életet a jóság, a szeretet uralja. 
 

    Látod itt vagyunk mind egyek 
    e szép örömteli napodon, 
    amihez e jeles évvel 
    örömünkre eljutottál 
    és élsz nekünk 
    még mindig fiatal lélekkel 
    és ragyogó egészséggel arcodon. 
 

    Kérjük, virulj még továbbra is itt közöttünk, 
    hogy gondos kis lényednek mindig örülhessünk. 
    Megtalált múzsád vigyen örömmel egyre magasabbra, 
    hogy mit rejt még a lényed, 
    a világ 
    ámulva láthassa. 
 

    S kérünk, őrizz, ápolj 
    így továbbra is  
    mindnyájunkat, 
    Védő angyalunk, Édesanyánk! 
      

Novelláival is érdekes kísérletbe fogott: úgy tervezte, egymáshoz kapcsolódó történeteken 

keresztül, egy novellaregényben fedi fel élete titkait. Csak három darabra futotta erejéből – 

Húgom karácsonyfája, Három fahasáb, Százas tollam tréfája -  a többit magával vitte. 

Talán így jó ez, mert a gyermekkor emlékei még fél évszázad múltán is erősen megtépázták az 

idegeit. 
 Nyugdíjas korában vált tudatossá műfordítói tevékenysége, bár orosz, francia, angol 

nyelvtudását kihasználva korábban is rendszeresen olvasott ezeken a nyelveken, és az 

érdekesebbeket a család számára is elérhetővé tette. Szerelem volt ez, s így utólag 

felfedezhető ebbéli tudatossága: olyan személyiségeket és műformákat keresett 

olvasmányaiban, melyek egyéniségének lenyomatai. Mesékkel kezdte: a franciából fordított 

valois-, az angolból fordított japán-, és az oroszból fordított népmese három nyelv által 

közvetített három világ, melyhez negyedikként szervesen kapcsolódott Riordin műve, ami a 



 

jenkik meséjét testesítette meg. Később aztán egyre merészebb lett: Vercors, Anderson, 

Irwing Washington, Gilbert Chesterton, John Wain és Maurice Druon – hogy csak a 

nagyobbakat emlegessem – műveiben már a filozófiai, politikai tartalom is izgatta, nemcsak a 

forma. Ma is úgy olvasom az ajándékba kapott Anderson novelláját, a Halál az erdőben-t, hogy 

feláll a szőr a hátamon…. 
 De ez csak pihentető szórakozás volt számára addig, amíg Comenius filozófiáját kutatva 

rá nem döbbent, hogy a nagy pedagógus cseh nyelvű verseit – fordítás hiányában – figyelmen 

kívül hagyja az irodalmi élet. Még 70 évesen is izgatta egy új nyelv felfedezése, meg az, 

hogyan lehet hívőként megközelíteni az életet?! Bár nem volt vallásos, könnyedén tudott 

azonosulni az érzelmileg túlfűtött és szenvedélyes sorokkal, boldogan szökdécselt a fotel és a 

számítógépen lévő cseh szótár között, és egy-egy eltalált nyelvi fordulat hatására szinte úszott 

a boldogságban: 
 
  Öntudatlan lényünk helye   Nap-nap után továbbmenve 
  az anyaméhnek a rejteke,  korban egyre növekedve 
  honnan a világra jöttünk,  a világban forgolódunk, 
  küldetésünkre születünk.  lépésenként gazdagodunk. 
    Comenius: Életünk a világon csak vándorút 
 

Comenius új arcának felfedezése őt is megújította, és a Biblioteca Comenianában megjelent 16 

versfordításával hiányt pótolt, a Comenius Társaság ezt ismerte el élete egyetlen 

kitüntetésével. 
  
2. Esszék és elemzések 
 

 Igazából ezek voltak számára a fontosak: kedvenc irodalmi korszaka a XVIII. század 

lett, ahol felfedezte a kevésbé ismerteket, és a nagyokról is tudott újat mondani. Szívesen 

kirándult a későbbi századokba is, mégha írásait nem mindig publikálta, csak a kutatás 

öröméért csinálta.  
 Zemplénhez és Bodrogközhöz kötődő témák indították a nagy esszék sorát, bár a 

Lorántffy Zsuzsannáról, Csokonairól, Vörösmartyról, Cs. Szabó könyves hagyatékáról írottakkal 

nem kavarta fel az irodalom állóvizeit. De amikor az elfeledettek felébresztésében rátalált a 

saját útjára, izgalomban égett: Ungvár-Németi Tóth Lászlóról, Eötvös Józsefről, Kisfaludy 

Sándorról, Amadé Lászlóról, Batsányi Jánosról, Szentjóbi Szabó Lászlóról, a költő Bessenyeiről, 

a filozófus Kölcseyről írott esszéi ezt őrzik. Hogy ezek többnyire meg is jelentek a helyi 

periodikákban, vagy Laczkó Bandi szerkesztette irodalmi lapokban, fontos volt számára: 

férfiként csak ezeket tartotta becsben. Egyféle elismerést látott bennük, amelyre egész 

életében szomjazott. 
 Elemzéseihez is olyan műveket keresett, amelyekben önmagára ismert. Ezek közül 

legemlékezetesebbek számomra Vörösmarty Az emberek, Arany Az elkésett, József Attila 

Medáliák című versekről írottak: pesszimista látásának, útra készülésének ezek voltak az 

állomásai, melyeket a különleges József Attila-i világlátással megpróbált ellensúlyozni.  
 A betegségtudat elhessentésére szánt tudományos munkák így váltak számára 

önkifejezéssé. Írásai ugyanis nemcsak tudósi rátermettségének bizonyítékai, belső énjéhez is 

kulcsot adnak annak, aki arra kíváncsi. Számomra a közös munka örömét is ezek hordozzák, 

amikor karnyújtásnyira ültünk egymástól, sutyorogtunk és dolgoztunk, közben jókat vitáztunk, 

majd egy-egy szép fejtegetését meghallva csak befogtam a számat és élveztem, ami 

megadatott…. 
  Mindig tudtam, micsoda ajándék a sorstól a betegség ellenére megkapott közös 

életünk! Nemcsak a kis családunk nyújtotta boldogság miatt, hanem azért is, mert ebben a 

kötelékben – egymás segítségével - mindketten azokká válhattunk, akik lenni akartunk. Ezt 

fejeztem ki – Ágoston Bandi segítségével - az emlékére ültetett kis ginko biloba csemetével, 

aminek különleges levele - két szív összenőve - akár bennünket is jelképezhet. Egyik 

versciklusában nekem írta: „A nagyvilágnak általadlak, hogy megőrizhesselek magamnak.” 

Most én teszem ezt, mert tudása, tehetsége révén nemcsak a családé volt, élete sok 

tanulságot hordoz. Igazi bajnok volt, aki soha nem futott el a rámért feladatok elől, s ha 

elbukott, talpra állt, újra harcba indult, hogy legyőzze az aktuális sárkányát, és megfeleljen az 



 

önmaga számára kialakított képnek. 
 

 
      III. 
     
                 FINTA ÉVA: PORHÓ 
                   (Enikőnek) 
    
        itt fúj a szél, és biztos Pesten is, 
       nyakunkba szúrós porhavat repít , 
     s míg én magammal vívom versemet, 
          ti már talán a Dunapart körül  
       keringtek, vagy már ki is szálltatok 
          az autóból, és János hamvait 
          talán a felnőtt férfiak viszik. 
 
        Virágot vettél? Rózsát, biztosan,  
       Vöröset, ahogy rég szokásban van 
        vagy volt – itt már eltűnik az idő. 
        A szél zizeg, kimarja könnyetek, 
        álltok, talán egy hídon, tétován, 
           és én egy távoli szoba ölén 
      Mendelssohn hegedűjét hallgatom. 
        Ezt küldöm Martinák Jancsi után, 
          ki ellejt porfelhőként a Dunán, 
          elcsukló hangotok és térdetek 
            inaiba fogódzva, meglehet. 
 
            Ó, Isten áldjon! És a hegedű 
          szálljon veled, vibráljon át a téren 
            az időtlenbe, a megérkezésbe, 
            hol fájdalomtalanná lett a lét! 
            S a tél a tiszta hószínekkel hűti 
        tűzben elhamvadt tested kis virágát! 
        Aprócska tested – végtelen sebekkel. 
           Isten veled, János! A szél visz el, 
           meghinti fájdalmaddal a Dunát, 
      szétperget, mint egy hosszú játékfilmet, 
          kockákra bontva, életképeidre, 
        a szürke porszemeknek milliárdját. 
 
      Van megnyugvás, és sokan hisznek benne. 
        Én nem tudom. Mindig feltámadás van. 
          Az elmúltból kinő egy újabb eszme. 
            Az anyagból a végtelen törekvés. 
        És szelíd-kéken néznek a szemembe. 
            A kék Dunán a szürke ég pihen, 
          és nem mozdul a víz, a védtelen. 
 
       2017. 01. 05. 
 

 

 

 

 

 



 

 

      B. 
 

    Könyvcsináló kisunokáim 
 

A cím első szóösszetételét Kazinczytól loptam, mert mióta megtanultak írni a fiúk, nyári 

találkozásainkkor mindig volt valamilyen közös játékunk, ami év közben is folytatódhatott, az 

internet századában már nem áll semmi útjába a távolság. Ezekből lett a zöld sorozatom, hisz' 

Mallarmétől megtanultam, minden avégből létezik, hogy könyv váljék belőle. A közös 

élmények önmagukban is sok örömmel jártak, ráadásul kisunokáim zöld írásainak némelyike 

magán viseli az irodalom hímporát.   
 

 

     Szabolcs és Mátyás születésekor megígértettük gyermekeinkkel, hogy unokáinkból minden 

évben jár nekünk Sárospatakon legalább egy hónap, akkor is, ha Budapesten és Miskolcon 

élnek. Ha ennyi időt nem is tölthettünk velük, nem panaszkodhatunk, élmény és jutalomjáték 

volt minden: a világ felfedezésében újra gyermekké válhattunk felnőtt tudásunkkal, amiből ők 

is részesülhettek. Tanmenetet és óravázlatot nem írtunk, de megterveztük látszólag önfeledt 

együttléteinket: itt váltak könyvtári tagokká és olvasókká, megtanítottuk őket kártyázni, 

pingpongozni, sakkozni, kosarazni, csörlőzni, rögzítettük a napi bicajozással, kirándulásokkal a 

mozgás örömét, észrevétlenül kurucokká váltak, amihez Peti gyermekkori lódingja nagy 

szolgálatot tett, s a történelem, az irodalom, a művészetek iránti érdeklődésüket 

sokféleképpen megerősítettük.  
 Mindezeket persze a maguk módján fogadták. Emlékszem Matyi első kiállítás-

megnyitójának élményére: a pogácsás-szörpös vendéglátást otthon többször el kellett játszani, 

mert neki annyi maradt meg az egészből, az áhítat csak később jelentkezett. Iskolácskáztunk 

is rendes naplóval, füzetekkel. A jegyeim alig ütötték meg a mértéket, az üzenőfüzetem tele 

volt beírással, én voltam a rossz diák, „Papuska” (Matyi szava) meg a jó: még felsőfokú vizsgát 

is tett számítógépből előtte. De hogy nem vittünk semmit túlzásba, az igazolja, hogy felnőve 

és kiegészülve is szívesen járnak hozzánk: Szabi barátnője révén egy lányunokával, Adrival is 

gazdagodtunk, aki minden jeles alkalommal verssel köszönt bennünket, mert úgy tapasztalta,  

nálunk az írás természetes:  
  
    70 év, mily hosszú idő! 
    Mondhatni, már egy emberöltő. 
    Ennyi sok év alatt sok szép lehet az élet, 
    minden akarat lassan célba érhet. 
    Két gyönyörű gyermek, boldog házasság, 
    Az unokákról már nem is beszélve inkább. 
    Sárospatak gyöngye 70 éves immár, 
    Ismerik őt mindenhol, híresebb, mint egy filmsztár. 
    Még legalább 100 boldogságos évet, 
    még ezernyi boldog, gyönyörű emléket. 
    Így kívánok Boldog Szülinapot Tenéked. 
      Vinkler Adrienn: 70. szülinapra 
 

Szabi első verse azért emlékezetes, mert a szöveget a tartalom demonstrálása követte: 
 
     Elérkezett szülinapod, 
     Örvendj, mint egy hat hónapos. 
     Legyen még sok boldog éved, 
     Boldog szülinapot kívánok néked! 
 

Amikor megkérdeztem, mit jelent az ...örülj, mint egy hat hónapos... hanyatt vágta magát, és 

boldogan kalimpált a lábaival. Később azonban ő is jegyet váltott a Parnasszusra: 
 

 



 

     Téllel kezdődik az év,  
     de tova száll. 
     Tavasszal folytatódik, 
     melyet nyár követ, s 
     a színek követe. 
 

 

     Itt az ősz, s borút hoz, 
     szürke színt az égre, 
     télbe torkol, de 
     megbocsátom, mert 
     itt jön a Karácsony. 
       Suhanó évszakok (2011) 
 

De Szabinak kezdettől fogva a próza az erőssége, első könyvei indították útjára zöld 

sorozatomat. Eleinte magával hordta Patakra kedvenc legó figuráit, a nyaralókat, ahogyan ő 

nevezte őket. Első írása róluk szólt. Tom, Tim és Jhonny Legolandban, pontosabban Legó 

Cityben élte át azt a választást, mint amiről Szabi beszámolt. Még nem volt 10 éves ennek 

írásakor, úgy hittük, be van záródva a maga világába, ez a kis történet azonban meggyőzött: a 

gyerekek akkor is figyelnek – és véleményt mondnak a dolgainkról -  amikor mi azt nem 

észleljük. A kötet másik írása a címadó Kalandorok, amiben hősei éppen úgy Salamon király 

kincseit kutatják, mint ilyen korában Peti fiam, a keresztapja tette unokatesóiról, Márta 

nővérem fiairól szóló könyvében. Szabi története azonban olvasmányélményeit tükrözte, de 

avatott kézzel bánt anyagával, és áttűnései olykor már-már irodalmiak. No és az a tény, hogy 

saját maga illusztrálta a szöveget, külön értéke lett a könyvnek. 
 Ilyen előzmények után egyáltalán nem volt abban semmi meglepő, hogy nagyapjuk 70. 

születésnapjára mind a ketten egy-egy önálló könyvvel rukkoltak ki, ami akkori 

élettapasztalataikat tükrözi. Szabolcsnak a Világok harca I. már harmadik írása lett, sokat 

olvasó gyermekként hatottak rá a XXI. század meséi. Fordulatos cselekményében egy 

titokzatos, de nagyon is emberi világot rajzolt meg, amiben a rá jellemző finom megfigyelések 

izgalmas párbeszédekben és szűkszavú, ám sokat mondó leírásokban bontakoztak ki. Álljon itt 

belőle egy kis ízelítő! 
 
 - Fiam, neked miért van csuklya az arcodon? 
 - Mert megígértem a népemnek azt, hogy amíg Prodmoore gyilkosa nincs meg, addig 

 csuklyában megyek mindenhova. 
Ezután felemelte a fejét, és a csuklya belsejéből egy világító szempár nézett ki. A király 

elgondolkodott. 
 - Vedd le a csuklyád, majd visszaveheted. 
A fiú levette a csuklyáját, mire kiugrottak hosszú, vékony fülei, és kék bőre fénylett.  
 - De hiszen te egy éj elf vagy, fiam! 
 - Igen. 
 - Nem is akármilyen elf – mondta Janina - az éj elfek hercege! 
- Hát akkor nincs mit mondanom. Üdv a csapatban… 
 
Sajnos, ez a nagy mű befejezetlen maradt, próbálkoztam ugyan egy kétkezessel,  de még nem 

értünk meg rá. Azóta alkalmi verseken és prózai köszöntéseken kívül mást nem ír, személyes 

életét barátnője és a zene (klarinét és gitár) számtalan változata tölti ki az pesterzsébeti 

zeneiskolában és osztálytársai körében. No meg a tanulás, hiszen utolsó gimnáziumi évében 

angolból felsőfokú, spanyolból középfokú nyelvvizsgát tett, megszerezte a jogosítványt és a 

kitűnő érettségi után ma már a BME hallgatója villamosmérnök karon. 
 Matyinak azonban ez lett az Első könyvem, amit profi módon készített: az egyes 

írásokat az interneten küldte el, s amikor Patakon volt, elkészítette hozzá a nagyon egyedi 

rajzos illusztrációkat, nekem csak a technikai megformálás feladata maradt. A kíváncsiságát és 

életszeretetét kifejező mesék arról szóltak, amit ő látott bele a világba: nála a macska és a 

cinke barátok, a csavaros eszű béka ki tud mászni a gólya szájából, Anyára és Apára mindig 

számíthat az ember gyereke. Meséit kiegészítette kedvenc verseivel: Papuska neki írott 



 

Üzenetét, egy ismerős néni Mátyás napi rigmusa követte, majd az egészet megtoldotta Finta 

Éva és Fecske Csaba versével, és az első sajáttal, amelyben a Bel Frit dicsőségét zengte: 
 
  Száll az illat a Bel Fritből  Odamegyek, kérek egyet 
  szépen, ügyesen,   megeszem, és 
  megcsap az illata az    nagyon finom ízét 
  aranyrögöknek.   melengeti szám.  
     
Közösen csak egyszer nyaraltak Patakon, amikor 9 és 4 évesek voltak, de arról nem könyv,  

hanem Szabolcs számítógépes újságja maradt meg, eltérő koruk és egyéniségük miatt minden 

erőnket kivette napi szórakoztatásuk. Az 5 próba címet viselő újság a mi technikai tudásunkat 

már bőven túlszárnyalta, Papuska nyomban meg is tanult Szabitól néhány trükköt, csak úgy, a 

tudás kedvéért. Szabi írásai és a képes mellékletekhez fűzött magyarázatai megőrizték 

mindkettőjük kedves egyéniségét: 
          Matyi meg én 
     Ő az unokatesóm, Miskolcon lakik, eddig csak az ünnepeken 
  találkoztunk, de most együtt nyaraltunk Patakon a Mamánál 
  és a Papánál. Még most volt egyedül nyaralni, s az idei nyáron 
  jutott el önállóan Pestre is. 
     A telefonba azt mondta, hiányzom neki. Ő is nekem, nincs senki,  
  aki hajnalban a fülembe énekelje:”Szubjóza, szubjóza...” Kedvenc 
  játéka a fürdés közbeni varázsital főzése volt, még azt is tudta,  
  hogy „abjakadabját” kell ráolvasni. 
     A Sulikertben kerékpároztunk, de a várba is sokat jártunk, mert 
  nagyon szerette a „szubjózát” és a reneszánsz ablakokat. 
 

Fennmaradt Pataki naplójuk is, ami az élményeken túl személyiségük hű tükre. Szabolcs 7 

évesen a kosaras tábor részeként minden nap pontosan összefoglalta néhány mondattal és egy 

rajzzal élményeit, ebben található a címlapkép a vállán éneklő kismadárral, ami mellett a 

következő olvasható: 
 
 Június 21. 
 Tegnap népdal esten voltunk, bodrogközi rigódalokat énekelt a lukai  
 kórus. Egy tanító bácsira emlékeztek. Az én dédapám, aki a mama apukája és anya 

 nagypapája is tanított, 101 éve született. Ma megtanultam vezetni a kosárlabdát, 

 délután a Sulikertben megpróbálok kosárra dobni. Lolka és Bolka kalandjait olvasom. 
 

Matyiből úgy kellett kipréselni a pataki napló napi penzumait, nem ért rá, közben ugyanis 

novellát írt plüssjátékai: Delfinke és Micimackó barátságáról, képeslapból varázsdobozokat 

varrt, s minden nap megvonatoztatott engem, mert annak örömével nem tudott betelni. A 

napló ajándéknak készült, a végét már csak tollba mondta, s nagyvonalúan rám bízta annak 

befejezését. De a leírások a mellékelt jegyekkel, fotókkal megőrizték az itteni nyaralás ízét. 
 Szabi cukorbetegsége 13 évesen Patakon derült ki, jó ideig nem is járt hozzánk szülők 

nélkül, de gimnazista korától skypon heti rendszerességgel beszélgettünk irodalomról és 

történelemről, lélekdarabkáimat így hát ő is birtokolja. Matyival a közös tanulás még várat 

magára, de irodalomból és történelemből írott oktatócsomagjaimat már forgatja. Később vele 

is csökkentek az ilyen játékaink, mert a nyárra feladott kötelező olvasmányok, és az abból 

készítendő olvasónaplók kivették nemcsak kisunokám, magyar szakos nagyanyja energiáját is, 

és kellően megrontották kreatív együttlétünket. 
 Matyi utolsó tematikus tábora 10 éves korában a kosaras volt, ami rá nem volt olyan 

nagy hatással, mint Szabira. Viszont ekkor tanult meg sakkozni Papuskától, ami közben sokat 

beszélgettek. Kézenfekvő volt a versverseny, amit igazi költő, Finta Éva zsűrizett. Matyi a 

következővel pályázott: 
      Piros 
   Piros a terítő, piros a párna, piros a könyv 
   majdnem minden piros 
   a nap pirossal költöget 



 

   - új nap virrad – mondja. 
   A napnak is piros a ruhája,kabátja. 
   Majdnem minden piros. 
 

Hangulatos verséért a zsűritől virtuális fényképezőgépet kapott, hogy le tudja fényképezni a 

dolgokat, melyeket olyan különleges megfigyeléssel követ. Barátném nem is tudta ekkor, hogy 

a jövőbe lát: Matyi kezéből 15 évesen ki sem esik a fényképezőgép (és a gitár), média 

tagozatosként ez az egyik munkaeszköze, a gitár csak szórakozás, de hogy együtt zenélhetnek 

apja mostani „hülye” zenekarában, megnöveli értékét.(A zenekar önkéntelen névadója én 

voltam, bár világéletemben tartózkodtam az alpári szavaktól, ez kicsúszott a számon, s most 

kitüntetésként használják, egyik sikerszámukban meg is énekelték...)  
 A nyaralások, személyes találkozások nem szűntek meg ezután sem, de a tematikát 

már nem mi gondoltuk ki, Matyi átvette az irányítást, s csak nézői lehettünk tánc- vagy 

ásványbemutatóinak, riportjainak, mindenféle gáláinak, vagy Szabi klarinét koncertjeinek, 

Papus könyvbemutatójának, amit természetesen Matyi rendezett, moderált, internetes 

matyirádiója révén a távol lakó rokonoknak is közvetített, és időnként nekem is megengedte, 

hogy a mikrofont tarthassam….Nagy szervezőként állandóan mozgatja a családot, amihez 

precíz forgatókönyvet készít, hogy ki-ki tudja a feladatát, miközben folytatja a hagyományt is: 

a fontos eseményekre alkalmi verseket ír. Vele van kétkezesünk is, amit Szabi is kedvel, s ha 

találkozunk, ezzel köszöntjük egymást, bár Szabinál a két dagi kezet értelemszerűen a dagi-

sovi kéz váltja fel: Két dagi kéz / mindig együtt kész / felfedezni a világot / meg ami jön 

még...Matyi alkalmi versei közül az igazi kedvencem a 70. szülinapomra készült, amit az apja 

egy ismeretlen XVI. századi szerző dallamtöredékével egybekapcsolt és gitárkísérettel 

személyesen nyújtottak át: 
    Az égről csillagok néznek rád, 
    mert ma nagy nap vár reád. 
    Nincs harag, nincs veszekedés, 
    mert nagy nap vár rád. 
    Virágok nyílnak, madarak szállnak, 
    Mert ma szülinap vár reád. 
    Énekelnek a madarak, virágok nyiladoznak, 
    persze ez mind érted van.   
 

Matyi mostanában már nem csak alkalmi verseket ír, a Múzsa meg-meglátogatja egyébként is: 
 

     Szép a táj, 
     az ég csendes. 
     Nyugalom van. 
       
     A parton állok én, 
     mégis kívánkozok. 
     Kívánkozok e vidék után, 
     folyó után, és gyönyörű 
     szép városom után. 
 

     A Bodrog csak áll csendesen. 
     Nem zúgolódik, mint a Tisza, 
     a Duna. Nem, ez a folyó  
     csendes, nyugodt és békés. 
       
     A Vizikapuban állok, s 
     s mindig mosolygós arccal 
     néz reám a Bodrog. 
     Néz és nem szól. 
 

 

 



 

 

     Talán nem tudja, 
     hogy ő itt a főnök. 
     Nem, nem tudja, de 
     mégis uralkodik felettünk.  
         Bodrogparton 
 

Meglehet, hogy ezek nem is versek, a tudatalattijában már dalszövegek készülnek, mert bár 

egyelőre még mások szerzeményeit énekli, már vannak saját dallamai. Költői szabadságát nem 

bántva elmondjuk, mi jó és mi rossz verseiben, de nem írjuk át, csak mamukai elfogultsággal 

gondosan összegyűjtöm azokat a honlapom Személyes versek rovatában, hogy láthassam: 

honnan indult, s meddig jutott...   
   
 

 

Kimondhatatlan örömmel tölt el, hogy a grafomániás nagyanyónak grafomániás unokák 

jutottak. Nem tudom, hogy író, vagy költő lesz-e belőlük, de az biztos, a kibeszélés máris 

fontos része az életüknek. Számomra ugyanis nem a könyvcsinálás volt a lényeg, hanem az, 

hogy megtanítsam kisunokáimat – csakúgy, mint a tanítványaimat - az önkifejezésre. A lelket 

is karban kell tartani, nemcsak a testet…..   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       C. 
          Mélység és magasság, meg ami közte van… 
 

„A harc örök! Csüggedésed mellett legyen erő, akarat, reménykedés. Az „emberség”, az „igaz”, 

a „jó” legyen az eszmény, szeress, hogy szeressenek, így a „célig” elérsz.” Szabadi Imre 
 

 

 Pedagógusnak születtem, s hogy az lehettem, életem nagy szerencséje. Pedagógus-

gyerekként Mátészalkán, egy hatalmas udvaron eszmélkedtem, ahol az iskolai élet ritmusa 

szerint tűntek fel és el a gyerekek. Amikor átköltöztünk Nyírbátorba, már nem laktunk az 

iskolában, de szüleim mindenütt jelen voltak: általánosban Anyuka, gimiben Apuka árnyékában 

éltem. Nem tagadom, egyaránt volt ennek jó és rossz oldala, de akkoriban erősebben éltem 

meg a rosszat, és a jó csak később tudatosult. Igaz, büszkeségem sokszor nem engedte, hogy 

kritikátlanul elfogadjam az előnyöket. Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy amikor a szabás-

varrás gyakorlat véget ért, szakmunkás vizsgát lehetett tenni. Emlékszem Lengyel Juci 

lelkesedésére, de én nem voltam hajlandó jelentkezni rá, mert jobban tudtam javítani a 

varrógépet, mint használni, a szabásminta megrajzolásáról nem is beszélve….A semmiről nem 

akartam papírt, pedig tudtam, Gaál Istvánné kihozta volna belőlem... 
  Iskolai éveimet belengte ez a háttér, bármilyen eredményt elértem, mindig ott volt az 

az elnéző na, persze…., pedig ilyen nyüzsgősnek születtem. Pedig az 1960-as években sem 

volt könnyű tinédzsernek lenni, előnytelennek ítélt külsőm, a világban elfoglalt felemás 

helyzetem ezt csak nehezítette. Az élet apró kis velejárói óriási súlyokként nehezedtek rám, és 

senki nem világosított fel: ilyen–olyan kötelék földhöz láncolhat bennünket egész életünkben, 

egzisztenciális gondok miatt is görcsölhetünk, de hogy az életünk megmarad szürkének, vagy 

kiszínesedik, az csak rajtunk múlik. Gimnazista és egyetemista korom tanulságai vezettek el 

eddig a felismerésig, s e folyamatnak ti is részesei voltatok. 
 Iskolánk, a nyírbátori Báthori István Gimnázium fiatal intézmény volt, 1958-ban 

hagyták el az első érettek, ekkorra az óvónőképző épületében már a mi általános iskolai 

napközink székelt. Az új épület három utca metszéspontjára épült a szülőotthon, a bölcsőde, 

az óvoda és az általános iskola mellé. Az Édesanyák útja név – melynek emlékezetem szerint 

Apukám volt a névadója – ezt foglalta össze: sok-sok anyuka szeretete éltette az itt 

megfordulókat. Hatalmas lendülettel érkeztem a gimibe, utolértem végre a nővéremet, aki 

ekkoriban volt negyedikes. A suli jelképe az az előtte álló nagy fa volt, melyet olyan sokszor 

megénekeltünk: Gimi előtt, gimi előtt van egy nagy fa / Minden ágán, minden ágán gimnazista 

/ Ha megrázod azt a nagy fát / Lábad elé potyognak a gimnazisták. A Millenium évében 

ültetett mocsári tölgyfa e vidék flórájának jellegzetes darabja, akkoriban naponta többször is 

átmentünk alatta, ám 2017-ben az év fája versenyben mégis csak a második helyen végzett, 

mert kevés szavazatot kapott! Hol voltatok?! Érettségink óta már új gimi, új kollégium épült, 

de az Édesanyák útján lévő emeletes épület és a Rózsa Ferenc utcai kollégium ifjúságunk 

szimbóluma változatlanul. Bár itt most csak az osztálytársakról írok, de az iskolatársak is 

eszembe jutnak: Kiss Saci, Murányi Zsuzsa, Székely Ági, Lengyel Kati, Tóth Vali, Kincs 

Márta, Miskolczi Margó, Fenyves Kati, Divinyi Manci – és ti, többiek – az eltűnt idővel 

együtt hova tüntetek?!  
 Amikor a Boros Gábor emlékkönyvbe írtam, felidéztem akkori énemet, akinek 

reggelente félálomban át kellett kelni egy homoktengeren, meg kellett másznia a 

templomdombot… Mára a homoktenger eltűnt, aszfalt van helyette, a templom is megszépült, 

de lelki szemeink őrzik azt a régit, mert azt láttuk, ha az ablakon kipillantottunk....Idézetes 

füzetemben – emlékeztek rá?!- megtaláltam egyetlen versemet ebből az időből: 
 
    „Szerettek?” - kérdezte Mozart, 
    s ujja nyomán sok merész dal kélt. 
    „Szerettek?” - kérdezem én is, 
    mert csak így érthető az én zeném. 
 

Hatalmas szeretetéhségem erős megfelelési kényszerrel kapcsolódott össze, mindenütt ott 



 

akartam lenni, ahol történik valami: történelem és földrajz szakkörökre jártam Szászi Ferenc 

és Boros Gábor tanár urakhoz, előbbi vett rá először pályázat írásra, utóbbival – és Szták 

Sándor tanár úrral – bekirándultam a fél világot. Énekkaros voltam Kollár Andrásnál, akivel 

a Sárospataki Diáknapokon arany minősítést szereztünk, ahol Balló Juci néni vigyázott az 

erkölcseinkre. Ennek ellenére ekkor és itt voltam először igazi randin: a néprajzi pályázatom 

révén megismert miskolci diáktárssal, Udvary Sanyival a Bodrog hídnál találkoztunk, nem is 

sejtve akkor, hogy leendő hazám földjét taposom.  
 Szerettem volna zongorázni tanulni, egy futóversenyre is jelentkeztem, de ezeket már 

nem engedték meg otthon: botfülem van - mondták, s nem vagyok sportlady. (Az első állítást 

nem, de a másodikat, amikor tesi órán leájultam a gyűrűről, magam is elhittem.) Egyébként 

nyüzsöghettem az iskolai büfében, eljárhattam a városi kamarakórusba is, amiért cserébe 

minden színházi előadást – többségükben operetteket - ingyen megnézhettem. Mindkettő jót 

tett zenei ízlésem alakulásának, s ki is egyenlítették egymást. Meg egy kicsit ki is rúghattam a 

hámból, amikor Szabó Klárival hazafelé menet idegen házakba csengettünk be és elfutottunk 

a sötét éjszakába... 
 Az otthoni építőtáborban is aktivizálódtam: az iskolaudvaron a sportpályát mi 

alakítottunk ki, ha arra jártok, láthatjátok: az akkoriban ültetett jegenyefáink azóta – a 

nótának visszabeszélve – bizony az égig nőttek… Az országos építőtábor már akkor nagy 

bulinak tűnt számomra, s nem azért mentem, mert a továbbtanulóktól elvárták, hanem mert 

világot akartam látni. Szigetbecsén a tűző napon szedtük – örökké éhesen – a paradicsomot, 

Mezőfalván végeláthatatlan kukoricatáblákat róttunk, és úgy címereztük azokat, hogy 

fogalmunk sem volt, mit csinálunk. A munka nem volt nehéz, de nem voltam hozzászokva, így 

hát megtanultam becsülni azt, meg a sorok végi negyedórát, amikor a fáradtságtól ültő 

helyemben elaludtam. Kincses Mari itt tanított meg cigizni, amiért otthon a Nővérem a 

pincébe zárt elmélkedni a békák közé. De egyféle bátorságot is kaptam ezektől, mert amikor 

kiszorultam a tanácsházáról az ebadó szedésének könnyű nyári munkájából, bátran mentem el 

kapálni a szomszédék szőlőjébe…. 
 Mezőfalván táncmulatságot is szerveztek számunkra a közeli orosz laktanya 

kiskatonáival, hogy megtanulhassuk, a nyelvtudás milyen fontos lehetne.... Az építő- és egyéb 

táboroknak köszönhettem Szabó Sanyit, és azt a sok nyíregyházi, mátészalkai, budapesti, 

dunántúli gimnazista lányt, akikkel évekig levelezgettünk és néha fel is kerestük egymást. 

Országos ismertségű közülük csak Koncz Zsuzsa lett, aki nemcsak pingpongozni tanított meg 

Tóalmáson, megzenésített verses lemezeivel tanári pályámat is nagyban segítette. 
 Negyedikre az Életünk című stencilezett iskolai újság diák főszerkesztője lettem Szászi 

tanár úr jóvoltából. Grafomániám addig látható jelei, a Rákócziról és a bátori múzeumról írott 

dolgozatok mellé így léptek be életembe az újságcikkek, melyekben az aktuális események 

mellett az újabb szabályokról kellett tudósítanom. Emlékszem egy akkori vitánkra Apukával, 

aki e korszak konzervatív nézeteit az iskolában érvényesítette. A vitában nem tudtuk 

meggyőzni őt, de Nővérkém egyik érve – a kállósiak már nadrágban járnak – beépült családi 

legendáriumunkba. Ha manapság átutazom Nagykállón, gondolok Apukára: szegény, ha tudná, 

hogy a kállósiak  tovább is léptek: már forrónadrágban járnak iskolába ... 
 De ez a szigorúság tulajdonképpen természetes volt a számunkra, és betartottuk, 

szerencsére nem nőtt rám: felnőttként nem lettem vak szabálykövető. Köpenyben és 

egyenruhában jártunk, amiket egy övvel fel lehetett dobni; hordtuk a diáksapkát, és 

megtanultuk, hogyan használható más célra. Ha az iskolai mozin túl is vágytunk filmélményre, 

ellenőrzővel mentünk, amiben ott volt az osztályfőnöki és a szülői engedély; élveztük a 

szabadabb létet jelentő lehetőségeket: a rossznyárosi madarak és fák napját, a helybeli és a 

környező iskolákkal való vetélkedéseket, a kisebb-nagyobb kirándulásokat, köztük azt a 

budapestit, amikor életemben először láttam igazi festményeket, hogy aztán többet ne 

engedjenek el...(Fénykép őrzi annak emlékét, hogy a Baracsi Pistivel fejelek, Péter 

bátyámnak és barátainak (Forrássy Csaba, Kaposi fiúk) köszönhetően fiús nevelésben 

részesültem….) Alapvetően azonban naivak és tudatlanok voltunk, de ügyekért tudtunk 

lelkesedni. Az osztály egyik fele – sugallatra - hitt abban, hogy a nemszeretem osztályfőnököt 

meg lehet buktatni, a másik fele meg egységfrontba tömörült mellette, beteljesedett végre 

ofink álma: közeledtek egymáshoz a helybeliek, a kollégisták, a bejárók. Így jutottam el én is 

életem első igazi szüretére Viski Icáékhoz, s ettől erősödött meg barátságunk Lovász 

Terivel…. 



 

 Humán tagozatra jártam, mert ez volt az én világom, szenvedtem is a  

természettudományos tárgyaktól. Még ma is álmodom, hogy állok a tábla előtt, a rajta lévő 

példát meg kellene oldanom, s nincs semmi ötletem. Az első padban ott ül sürgetően Rétháti 

Gabi néni, mellette ott vigyorog kárörvendőn hadsegéde, Molnár Laci, és én álmomban 

ugyanúgy lefagyok, mint ahogyan anno…. Ennek a félelemnek mélyén az munkált, hogy amit 

nem szerettem, nem érdekelt, s arra nem is tudtam figyelni. Csodálkozva néztem 

padtársamat, Sárközi Katit, hogy tud olyan elmélyültem dolgozatot írni matekból, fizikából, ő 

pedig elhűlt, amikor a 2 órás iskolai dolgozatom magyarból 16 oldalra sikeredett. Természetes, 

hogy orvos lett belőle, én pedig az lettem, aki vagyok... De ma már tudom, ezeknek az 

óráknak köszönhettem a logikámat, ami kordában tartotta mindvégig az érzelmeimet… 
 Gimnazista életem igazi viszonyulási pontja legkedvesebb tanárom (és közös 

osztályfőnökünk) lett. Tudom, nem csak rám hatott, de Szabadi Imre tanár úr hozta ki 

belőlem azt, amit lehetett. Még elsős koromban dramatizáltatott velem egy Móra novellát, és a 

betanításomban elő is adtuk a Bóniban az 5+1-es gyakorlaton, mert elhitette velem, hogy meg 

tudom csinálni. Elvitt egy debreceni néprajzi szimpozionra, hogy abba az irányba is 

tájékozódjak, de nem lett belőlem néprajzos, mert a tanítás vágya mélyebben fészkelt 

bennem, mint a gyűjtőszenvedély. Bicajtúrát szervezett Hubay Attila tanár úrral Szatmár 

megyébe, hogy Móricz Zsigmond élő hőseivel találkozva rájöhessünk, mi a különbség az élet 

és az irodalom között, miközben 130 km-t játszva lekerekeztünk egy ismeretlen és akkoriban 

még érintetlen világban.  
 Igazából csak a magyar, történelem, művészettörténet órákra emlékszem a 

gimnáziumból, amit Szabadiék felváltva tanítottak. Mindketten mintáim lettek: tanári pályám 

végéig vázlatot írtam a táblára, és ellenőriztem a füzeteket, ahogyan azt Etelka nénitől 

láttam. Tanár úr jóvoltából mi együtt éltünk az irodalommal, versenyezve tanultunk az 

idézeteket Az ember tragédiájából, és szabályosan szégyenkeztem, amikor azt a versenyt 

Bakcsy Ica nyerte, aki Anyukám érveiben a „bezzeg...” volt, amivel sikerült távol tartani tőle. 

Lenyu Magdi, emlékszel az Elbocsátó szép üzenetről való vitánkra? Magyar szakos 

egyetemistaként sem éltem át olyat, pedig akkor hasonló érdeklődésűekkel voltam körülvéve. 

A mikulásozást, és az egymásnak írott verseket sem tudom elfelejteni, ofiként még levelezős 

tanulóimmal is próbálkoztam ezekkel. 
 Ahogyan Baranyi Ferenccel beetetett bennünket! Amikor évek múlva, tanár koromban 

elmeséltem a költőnek, nagyon tudta értékelni. Az ekkoriban újra feléledő író-olvasó találkozók 

Bátorban is népszerűek voltak, egy sem esett meg nélkülünk. Arra nem emlékszem, hányan 

mentünk be Nyíregyházára a Váci Mihállyal való találkozóra, de az is meghatározó volt 

számomra, nemcsak a költő varázslatos személyisége miatt, hanem az élet és irodalom 

ilyenféle egységéért, ezt is gyakoroltam tanári pályámon, ahányszor csak tehettem. 
 Na és az OKTV dolgozataink?! - azokat is egymás ellen írtuk az esélytelenek 

öntudatával, de bennünket mindenképpen megemelt. A kortárs költészet témában azért 

választottam Simon Istvánt, mert neki volt a legtöbb kötete a városi könyvtárban, és 

levelemmel is felkerestem, hogy segítsen. Még egyetemista koromban is váltottunk levelet, s 

amikor Laczkó Bandi a Magyar Jövő szerkesztőjeként Simon István születése 60. 

évfordulóján megemlékezett róla, ezeket is megjelentette. Egy ilyen korszakban éltünk: a 

Kossuth-díjas költő volt a minta, aki válaszolt a falusi csitrinek, hogy okos szavakkal kalauzolja 

az irodalmi dzsungelben.  
 Bár génjeimben is azt hordtam, engem Szabadi Imre tanár úr jegyzett el véglegesen 

az irodalommal, hatására választottam a magyar szakot, neki köszönhetem, hogy életem 

végéig megmaradhatok az irodalom bűvöletében és szolgálatában. Harmadikos koromban írta 

emlékkönyvembe azokat a sorokat, amelyekkel visszaemlékezésemet kezdtem: pontosan 

kijelölte vele az utamat. Érettségi táján Lucretius soraival ezt összegeztem: Sűrű setétből ki 

elsőnek / Derítettél fényt az utamra / utadon indulok én. Amikor feleségével elváltak, az én 

világom is összeomlott, mindketten nagy hatású tanáraim voltak. Tanár úr érettségi után is 

megmaradt mentoromnak, aztán pótapámmá vált, amikor arra volt szükségem, azóta is velem 

van lélekben. S Etelka nénivel – az internetnek köszönhetően -  újra egymásra találtunk,  

gimnáziumi tanáraink közül – Buda Erzsike néni mellett - ő az, akinek dicsekedhetek 

írásaimmal.   
 Hogy a családi hagyományt folytatva tanár lettem, az szükségszerű volt, bár édesapám 

a jelentkezés idején minden eszközzel próbált róla lebeszélni, sikertelenül, mindketten makacs 



 

Szászok voltunk…. Kedvenc tárgyaim a történelem és a földrajz voltak, melyekhez jó lapokat 

kaptam az általánosban Szalontai Barnabásné és Oláh Tibor bácsi jóvoltából, Ibi néni 

még a tanítást is megkóstoltatta velem nyolcadikban. Mindig voltak olyan társak, akiket 

korrepetáltam, és cserébe olyan finomságot ehettem, mint Kovács Kati mamájának befőttjei, 

melyekhez hasonlókkal azóta sem találkoztam. Békés Jávorka nagynénjét 2 évig készítettem 

fel a levelező tagozatos beszámolóira: eleinte csak kijegyzeteltem neki a tankönyvet, később 

együtt tanultunk. Másodikos koromtól tanárságom álma tudatossá vált, amikor történelem 

órán egy – akkoriban még nem használt - forrás-feldolgozással hozzájárultam a tanári 

magyarázathoz. Akkor határoztam el, hogy ezt én is így fogom tanítani, ha majd történelem-

földrajz szakos tanár leszek… Negyedikben ezt váltottam magyar-történelemre, s milyen jól 

tettem, sok örömöm volt mindkét szakomban.  Gimiben nem voltak rossz jegyeim, többet 

voltam jeles, mint jó rendű, ám a felvételihez szükséges kitűnő érettségit gimnáziumi 

tanáraimtól ajándékba kaptam, amivel bebizonyíthattam: hátszél nélkül is megállom a helyem.  
 Az 1912-ben alapított, és ötszintes épületébe 1918-ban beköltöző Kossuth Lajos 

Tudományegyetem az 1960-as években a vidéki egyetemek sorában patinás intézménynek 

számított, a szökőkutakkal, kollégiumokkal, a kémia épületével kibővítve impozáns látvány volt 

a Nagyerdő közepén, a zöldben. Debrecen számomra az önállóságot és a barátokat, 

rokonlelkeket, útitársakat hozta. Az első esztendőben albérletbe kényszerültem, de édesapám 

halála környékén felvettek a Biogal melletti Benczúrba, ami anyagilag jobb volt, és a közösségi 

életemet is kibontakoztatta. A gyógyszergyár éjszakai moraja, a környék jellegzetes illata egy 

életre belém ivódott. Ennek az családias kollégiumnak csak egy baja volt: az egyetem 

épületétől való távolsága, amikor negyedévesen az összkomfortos benti kollégiumba kerültünk, 

mégis visszasírtuk. 
 Az évfolyamon még elsős korunkban kialakult négyes fogatunk Szarvas Zsókával, 

Páldi Emőkével, Selmeczi Zsuzsával, hárman pedagógus-kölykök voltunk, Zsóka volt a 

kakukktojás. Aztán lassan szétestünk: Emőkét Aziz, Zsókát Béluci, Zsuzsát Laczkó Bandi vitte 

magával, de csak Zsóka tűnt el diploma után az életemből, a többiekkel mai napig - a távolság 

ellenére is - élő a kapcsolatunk. De nem voltam beleszorítva egyetlen körbe, más szakosokhoz, 

tétékásokhoz is kötődtem, később pedig más egyetemekkel is bővült a kör, még ha a belső 

mag az évfolyam maradt. Volt olyan közöttük, aki hatással volt rám, s volt, akivel az öt év 

alatt egyetlen mondatot sem váltottunk: Sáránd örömeit Deli Imre hozta, de mi ketten soha 

nem beszélgettünk, Tasnádi Katival egy csoportban voltunk, s egyszer sem ereszkedett le 

civis magaslatáról... De közösen voltunk részese mindannak, ami az elkövetkezendő életünket 

meghatározta. 
 Ekkoriban és itt ismerkedtem meg Martinák Jancsival, majd mosolyszünetünk idején 

gyűjtögettem a barátokat, a rokonlelkeket, az ideálokat, a szerelmeket, és élveztem Debrecen 

lehetőségeit, kulturális kisugárzását. A komolyzene igazán itt vált számomra hanghullámok 

rezgéséből nélkülözhetetlen lelki táplálékká, hogy máig megszépítse életemet: a 

Zeneakadémián, vagy a sárospataki várudvaron, a csillagok fénye alatt meghallgatott 

koncertek életem ünnepnapjait jelentik. Színház- és hangverseny bérletem volt, alkalmanként 

korcsolyáztam a Nagyerdei tavon, amikor az otthoni Papok rétje nagyon hiányzott. Gyakorta 

elmentem a Munkácsy képhez a múzeumba, hogy a pszichológiából tanult 

személyiségtípusokat ott tanulmányozzam. Egyik osztályommal akkor jártam ott, amikor a 

trilógiát együtt lehetett megcsodálni, az Ecce homo abban a körben sem vesztett 

fontosságából. 
 A Történelmi Intézet szervezésében bejártuk a fél Magyarországot ottani tanárainkkal: 

Irinyi Károllyal és Madaras Évával. 1964-ben a mohácsi csatatéren még turkálhattuk a 

földet, az ott szerzett csigolyadarab kézzel fogható bizonyítéka lett a történelemnek, minden 

osztályomnak megmutattam. S amikor az egyik társasággal visszatértem oda 

osztálykirándulásra, már igazi hősi emlékpark fogadott, csalódottak is voltak a tanítványaim, 

mert úgy vélték, ők is szerezhetnek maguknak valamilyen relikviát.  
 Folytattam az építőtáborokat is: Balatonaligán kétszer szedtem barackot, Mátételkén 

meg komlót, országjárásként és barátkozásként hasznosítottam ezeket a lehetőségeket. 

Ugyanazon kossuthos és orvostanhallgatós brigádokkal éveken keresztül együtt ünnepeltük 

munkával augusztus 20-t, hogy a verseny végén kapott prémiumot, a kanna sört – 7 litert 20  

lánynak - vidám tábortűz mellett nótázva guríthassuk le. Ezek a nótás éjszakák is szép emlékei 

a diákéveknek. Kern Ria orvostanhallgató brúderem ma is barátom, és az ő barátai is 



 

barátaimmá lettek, akikkel együtt jártuk be vonattal és autóbusz-stoppal Varsóig 

Lengyelországot. A németes Liksay Mari sok házimnak lett a mestere, de amikor elment 

Moszkvába, Dombró néni nagyon csodálkozott a visszaesésemen... Aztán évtizedek múlva 

Tündérkeresztanyámmá vált, s a szülinapi meglepetés buliján Némedi Eszterrel is náluk 

találkoztam össze, így a lehetett volt évfolyamtárs a barátnőm barátnőjének a barátnője, mert 

a körök így vagy úgy, mindig összeérnek.... 
 Sokáig úttörőztem Sárándon, a kötelezőt letöltve még évekig, mert a tudósképzésre 

épülő egyetem távol tartott a gyerekektől. Pedagógiai gyakorlatomat Balatonszabadiban, 

abban a SZOT táborban tudtam le, ahol gyermekként én is nyaraltam. Anyagi szempontból 

nehéz időszakot jelentettek a nyarak, a néhány hetes diákmunka a városi könyvtárban csak 

részben pótolta az ösztöndíjat. Így hát Szántódon, Mikosdpusztán a nyaraltatásért kapott 

fillérek is sokat jelentettek, miközben világot láttam, s új barátokra is szert tettem. Közülük 

Szigethy Zsuzsi maradt meg a mai napig, aki az ELTE-n volt matfizes (!), hogy aztán először 

felcseréljen (Új)szászra, aztán meg szülőfalumra, Mátészalkára... 
 A kollégium szervezésében korrepetáltam a dolgozók általános iskolájában, a Tóth 

házaspár egy évig része lett az életemnek. Nagy élményem volt a Pedagógiai Intézet szervezte 

10 napos népművelési gyakorlat Újszentmargitán. Hogy mekkora volt a kisugárzása a falura, 

nem tudom, de egymásra (bölcsészek, agrárosok, orvostanhallgatók) és az ottani 

pedagógusokra biztosan hatottunk, a gyakorlatot lezáró bulin énekelt csasztuskának máig élő 

az agrármérnök olvas Nagyvilágot...sora. Most, amikor végiggondoltam ezeket, egyikőtökre 

sem emlékszem társként, mert a feladatok kötelezőek voltak ugyan, de a megoldások 

alternatívak lehettek, az egyetemi élet sokszínűsége ezt jelentette. 
 Debrecenben is megtalált grafomániám látható kimenete, az újságírás, három évig 

írogattam az Egyetemi Életnek. Nem voltam nagyon termékeny, mert nem megrendelésre, 

belső kényszerre dolgoztam. A székfoglalóm egy levél volt a pedagógiáról, bemutattam 

egyetemista költőket, egyetemista házaspárokat, a egyetemek közti színházi verseny 

debreceni produkcióját, a kollégiumi napos könyv színes bejegyzéseit; hozzászóltam a nőkről 

zajló vitához - ó, nemem teljesítménye már akkor is izgatott!! –, fiktív naplóban felidéztem 

első tanítási gyakorlatomat, s néhány kis színesben az egyetemi visszásságokat. Ez is hozott 

egy kis pénzt a konyhára, meg dicsőséget is, amikor a sajtó napján jutalomban részesültem, 

mint a nagyok.  
 A filmek iránti vonzalmam is Debrecenből származik, amikor Feledy Marival lelkesen 

vadásztunk az Apolló, a Víg, a Klinikai mozi kínálatára, ott voltunk az Auditórium minden jó 

filmjén, bármilyen kényelmetlen ülés is esett azokon a lehajtható székeken. Egyetemi életem 

alatt a legizgalmasabbak azok az éjszakába nyúló hosszú beszélgetések, és a 10-12 oldalas 

nyári levelek voltak, melyekkel kölcsönösen alakítottuk egymást, magunkat.   
 S ha nem is éltünk olyan szoros kötelékben a csoporttal, évfolyammal, mint egy 

középiskolai osztály, azért egységet alkottunk és a napi ritmus körénk szerveződött. Ez 

nemcsak a tanulást jelentette, hiszen – amikor még nem volt divat - cukorrépát is ástunk 

Sárándon, mert a pénz jól jött mindenkinek. És emlékeztek az alagsori olimpiánkra? Amikor 

már nem jártunk tesi órákra, hiányzott a mozgás, meg hogy kosarazás közben leüthessük 

egymást Szekeres Melindával. Ekkor jutott valamelyik fiú eszébe ez a forma, amiből nekem 

csak a pingpong maradt emlékezetes, hiszen az egyetemi alagsorban lejátszott meccsek végén 

évfolyambajnok lettem. Nem váltam sportlady-vé, csak gyenge kis tudásomnak sem volt igazi 

kihívója a lányok között…Igaz, a leckekönyvem szerint egyik félévben igen szorgalmas voltam 

tesiből, ma már nem emlékszem, mivel érdemeltem ki. Ezen kívül finnből is volt ilyen 

fokozatom, nahát?!- vagy inkább oi mame ?! 
 Amikor Kig felfüggesztette tanulmányait, hogy elmenjen „megszagolni az életet”, az 

Egyetemi Élet hasábjain közzétette elemzését az évfolyamról. Illő volt az az ELTE leendő 

szociológusához, s kellően megborzolta az idegeinket a nyárspolgárok - a filiszterek - az 

intellektuális távlatúak - az élcsapat – az egyéniségek - felosztással. Igazságmorzsái mellett 

írása arról szólt, hogy csak egymás mellett éltünk, de valójában nem ismertük egymást, 

akkoriban még csak a lehetőségek alakulgattak bennünk. Életünk nagy részét ugyanis nem a 

bulik, hanem az előadások és szemináriumok jelentették, a maradék időt meg a 

könyvtárakban töltöttük, hiszen mindkét tárgyunkhoz tengernyi kötelező olvasmányon kellett 

átúsznunk, amíg a vizsgákig eljutottuk. 
 A leckekönyvem tanúsága szerint az öt év alatt 82 alkalommal minősítették munkámat: 



 

38 gyakorlati jeggyel és 44 vizsgával. Nem tartoztam az évfolyam legjobbjai közé, mert 

nemcsak a tanulásra, az életre is figyeltem, tudósnak így hát közepes lettem. A négyes átlagot 

azért igyekeztem mindig elérni, mert ösztöndíjból éltem. Sajna, ez a szigorlatos félévekben 

nem sikerült, de az utolsó esztendőben, amikor tanítási gyakorlatunkat töltöttük, kitűnő 

lettem, azzal tán korrigáltam ezeket. Nagy szerencsémre, nem volt utóvizsgám sosem, nem is 

lett volna erőm újra nekiülni azoknak a kásahegyeknek, amivel akkoriban tömtek bennünket. S 

arra ma is büszke vagyok, hogy Bán Imre és Szabolcsi Miklós professzor uraknál jelesre 

szigorlatoztam irodalomból, s csak néhány irodalom vizsgám nem sikerült ötösre… Nyelvérzék  

hiányában Papp István professzor úrtól másodikban nyelvészetből még ajándékba kaptam az 

elégségesemet, negyedikben viszont Kornya Lászlónétól kiérdemeltem abból is a jobb jegyet. 

Deli fiatalasszonyként terelgetett bennünket akkoriban, de mert pataki diák volt, nyugdíjasként 

is összetalálkoztunk a Comenius Társaság ülésein, hogy nyakába zúdítsam regényeimet, 

egyetemi tanáraink közül már csak neki dicsekedhettem azokkal.  
 A tanárokkal az egyetemen nem voltunk szoros kapcsolatban, hiszen gyakorta 

váltogatták egymást, csak néhánnyal sikerült egymásra hangolódnunk: Andrássyné Kövesi 

Magda és Madaras Éva mellett Bán Imre professzor urat és Petrikás Árpád tanár urat 

emelném ki közülük. A szakdolgozatomhoz nem témát, hanem témavezetőt kerestem, a 

Báthoriak irodalmi vonatkozása révén jutottam el Bán Imre bácsihoz, aki gyatra „tudós” 

munkám ellenére felemelő ajánlással indított neki tanári pályámnak. Nagyon szerettem 

izgalmas, kultúrtörténeti kitérőkkel tarkított előadásait, s hogy a régi magyar irodalom 

értékként bennem maradt, neki köszönhetem. Molnár Borbála körüli szorgoskodásom ennek 

lett kései visszfénye. 
 Petrikás Árpád tanár úr volt a pártajánlóm – mellettetek, ha még emlékeztek rá – aki 

„keresztapaként” diplomaosztás után is figyelt rám, kis családomra. Ott az egyetemen 

tudatosan lettem az MSZMP tagja, mert világnézetemhez ez állt közel, s a valahová tartozás 

érzését is megadta számomra. Nem én, hanem az lépett ki belőlem akkor, amikor 

megalakította vallásos tagozatát. Világlátásom alapjait nem kellett azóta sem korrigálnom, 

mert elemeit József Attilától és Radnóti Miklóstól tanultam. Támogatásotok nemcsak nekem 

kellett, jót tett az évfolyamnak is, hiszen ama emlékezetes KISZ-gyűlés után szinte hetente 

tartottunk búcsúbulikat Kiss Annáék Vígkedvű Mihály utcai lakásán - nomen est omen?! -, 

hogy ennek emlékeként évek múlva ketten szervezzük az évfolyam találkozókat 
 A Kossuthban, a Gépipariban és a miskolci Hermanban voltam tanítási gyakorlaton.  A 

Kiskossuth nem vett ki belőlem sokat, mert mellette párhuzamosan egy szakmunkásképzőben 

történelmet, majd a Csokonai gimnáziumban magyart tanítottam óraadóként. Közben 

elfogytak a feladatok, jött az államvizsga, amire csupa goethei szürke teória maradt 

filozófiából, pedagógiából, szaktárgyaink tanításából, pedig tudtam: az élet aranyfája zöld... 

Kozma Gizivel egyszer bánatunkban el is mentünk a Vigadóba sörözni, mint a nagyok: 

felemás érzésünk volt, sürgettük is az időt, meg nem is akartunk felnőni. Pedig akkor már 

felsejlett a jövő: Bátorban ugyan várt egy tanári állás a régi iskolámban, de nem akartam 

Szász Gusztáv lányaként kezdeni tanári pályámat, és a Borsod megyével kötött tanulmányi 

szerződésem is új utakra késztetett.  
 Ám a felsőnyárádi általános iskola lehetősége nem töltött el nagy örömmel, így lettem – 

Feledy Mari protekciójával - Sárospatakon lenézett kollégiumi nevelő, pedig egész életemben 

középiskolai tanárnak készültem. Az évfolyamról négyen kerültünk a megyébe, de Miskolc, Ózd 

és Kazincbarcika messze esett Sárospataktól, azért megörültünk egymásnak Kiss Lacival, 

amikor a továbbképzéséken összetalálkoztunk. Berei Sanyi, akire egy kicsit mindig öcsémként 

gondoltam, akkor látogatott meg bennünket Patakon, amikor Márti lányunk kicsi volt, bele is 

szeretett szépségébe. Aztán neki is lett három lánya, akik közül kettőt az én Peti fiam tanított 

Miskolcon. Kiss Juci fia mezős lett Sátoraljaújhelyen, nagy reményekre feljogosító, érzékeny 

gyermekként nagyon szépen tudott verset mondani, s minden iskolai rendezvényünk lelke lett. 

Gyöngyösre került főiskolára, s valami eltörött benne, öngyilkosságát nem lehet sem 

megmagyarázni, sem feldolgozni. Juci el is tűnt azóta a világ elől… 
 A találkozókat leszámítva igazán Kozma Gizivel és a Selmeczi-Laczkó duóval maradt 

erős a kapcsolatunk. Kozma Gizi (1944-2005) Nyíregyházára került, ha lelki segítségre volt 

szükségem, neki írtam, ma sem tudom elérzékenyülés nélkül olvasni sorait. Amikor egyik 

osztályommal arra kirándultam, friss süteménnyel várta őket az állomáson, évekig emlegették 

tanítványaim. Nem véletlen, hogy sajátjai is imádták, betegsége egy szép pályát tört 



 

derékba…Laczkó Bandink modora anno... sokszor volt irritáló, nem gondoltam volna, hogy 

egy valódi lovag lesz belőle: könyveiből fogok tanítani, az általa megismertetett írókkal-

költőkkel szervezhetek találkozókat, a szerkesztőként kapott tiszteletpéldányok jó néhány 

darabja a mi könyvtárunkban landol, és ő fogja Jancsit gyógyító írásokra inspirálni. A 

publikációk sorát biztosan ő vezeti, de szorosan a nyomában van Kig, Kovács István Gábor, 

aki tudós könyveit küldi lányregényeimért cserébe.  
 Szabó Kása, Berencsi Zsóka, Lengváry Jutka az interneten talált rám, s vált 

regényeim értő olvasójává, akárcsak Farkas Piroska, aki vidám telefonjaival lehel belénk 

életet. A Jemenből hazaköltöző Páldi Emőke halk szavát is egyre gyakrabban hallhatom,  

Selmeczi Zsuzsa ingyen szállásaival sok kedves balatoni nyárhoz segítette hozzá családomat, 

és Soós Erzsi jóvoltából Márti lányomék emlékeiben Szoboszló is megszépült…Természetes, 

hogy irodalmi próbálkozásaimat is eljuttattam nektek, amire saját egyéniségetek szerint 

hosszabban-rövidebben válaszoltatok, vagy hallgattatok… Mert az az öt esztendő nem múlt el 

nyomtalanul az életünkből, olyan tiszta forrássá vált, amiből évek múlva is tudtunk kortyolni: 

nem véletlen, hogy Jancsi halálakor – fél évszázad múltával - is ott voltak mellettem csaknem 

ugyanazok, akik 1964-ben kivonatoztak Nyírbátorba édesapám temetésére. 
 Tanári pályámat – és az azt megtörő igazgató helyettességemet - itt most átugrom, bár 

életem meghatározó élménye volt, amikor otthagyva a kollégiumi nevelőség kényelmét, két 

kisgyerek mellett napi átjárásokkal nehezítve a munkát az újhelyi Mezőgazdasági 

Szakközépiskolába igazoltam. Az ottani három évtized alatt Martináknéből Enikő nénivé 

váltam, egyszerre érdemeltem ki smasszer és a szupernagyi beceneveket, s az elismerést jelző 

az oktatásügy kiváló dolgozója és a szocialista kultúráért nevű kitüntetéseket.. (Tanári pályám 

történetét Lélekdarabkáim címmel megírtam, majd megkérem a fiam, tegye fel a 

honlapomra…) Sátoraljaújhely egyébként is megadta számomra mindazt a jót és rosszat, 

amire szükségem volt, s amivel egy életre magához láncolt. Már 17 éve éjjel-nappal Patakon 

élek, de bortemplomos, dohányillatú kisvárosom most sem enged, és én is olyan büszke 

vagyok újheliségemre, mint Kossuth volt annak idején… A Mező, mint iskola nekem nagyon 

megfelelt, örömmel osztogattam tanítványaimnak magamat, hogy halhatatlanságomat 

biztosítsam. Nemcsak mázsányi tananyagot nyomtam le a többségben fiú diákjaim torkán, 

megismertettem őket a művészetekkel, a helytörténettel, az önkifejezés, a humor, az empátia 

és a tolerancia fontosságával, és majd mindig lettek közös dalaink is: ha nem is mindig tiszta 

hangon, de bátran nótáztunk, hogy ne feledjük Babits üzenetét: És akinek szépen szól lelkében 

az ének, / Az hallja a mások énekét is szépnek....  
 Tanári pályám első felében a tudásra koncentráltam, a helyettesség csak az időmet 

zabálta feleslegesen, kényszerű kitérője után aztán váltottam, és a jó szóval oktasd, játszani is 

engedd...változat sok-sok érzelmet hozott tanárnak-diáknak egyaránt. Tanultunk mi akkor is, 

de közben megkerestem azokat a formákat, amivel kreativitásukat is kiélhetik a kertészek, 

gépészek, pékek: montázsokat készítettünk magunkról, az osztályról; előadtuk A helység 

kalapácsát, a János vitézt, Kisfaludy Kérőkjét; iskolai operabérletünk volt az Erkel Színházba, 

ahova a négy év alatt mindegyik tanítványom eljutott egyszer-kétszer; verset, mesét, 

osztályújságot írtunk; vetélkedtünk, kirándultunk, új módon báloztunk, együtt énekelve 

szalagavatóztunk, és a fordított napon szó szerint felforgattuk az iskolát. A komolyzene 

hallgatása, a képzőművészettel való ismerkedés, a filmnézés ugyanúgy része lett az óráimnak, 

mint a versértelmezés, az olvasás, a szövegértés, vagy a forráselemzés. Nem bántam meg, 

mert eközben én is sokat tanultam tőlük, csak az első érettségimen estem le a székemről, 

amikor a fővezért visszavágjuk mondatot meghallottam: én a fehér lovon lépkedőre, ők a 

gyümölcsfa ágára gondoltak... 
 Az iskolai tanítást hamarabb hagytam abba, mint a magántanítványokat, s közben 

megújultam: először csak oktatócsomagot írtam irodalomból és történelemből az emelt szinten 

érettségizőimnek – ebből nőtt ki honlapom –, aztán a Martinákné  Kiskönyvtára kitalálásával 

grafomániám is magára talált. Ha végig nézitek a sorozatom, a belső rendrakás szándéka 

mellett az is irodalmi érdeklődésemet mutatja: élettel töltöttem meg az újhelyi utcaneveket, s 

bemutattam a történelmet alulnézetből, ami sok meglepetést hozott számomra is.  
 Igaz, a végén belepiszkoltam egy kicsit az irodalomba is, de ettől nem váltam sem 

íróvá, sem történésszé, megmaradtam értéket kereső és közvetítő tanárnak, kisunokáim 

grafomániás nagyanyjának. Csak lehetőségeimet szélesítettem ezekkel, amikor Jancsi 

betegsége elzárt bennünket a külvilágtól. S hogy ketten együtt újulhattunk meg, az külön 



 

öröm, mióta magamra maradtam, különösen érzem ennek kivételes ajándék voltát. 
 Nyugdíjasként a könyvcsinálás minden fázisába belekóstolhattam, sajátjaink mellett 

barátaink könyveit korrigáltam, verses köteteket, honlapokat, facebook oldalakat hoztam 

össze. Ezek közül talán a legszebb Bessenyei Nóra - Liksay Mari és Bessenyei Pista 

gyermeke – táskányi hagyatékának feldolgozása volt, amivel visszapöröltem őt a halálból… 

Mindezekkel lehetőséget kaptam egyféle virtuális létre, amivel kitöltöttem az időmet. Újhely 

irodalmáról szóló esszémet a város jelentette meg a 750. évfordulóra, első regényemet még 

előfizetők segítették, de aztán - rossz szájízem miatt - magánkiadásokra váltottam, és 

ajándékként osztogatom, ha megjelennek, vagy egyetlen példányként tárolom, mert 

számomra igazán megírásuk jelenti az örömet. De azért boldog vagyok, hogy ott ücsöröghetek 

a polcon nálatok, lapozgassatok…  
 Ezzel kész a(z irodalmi) leltár, jöhet a lelkiek felmérése: a család - barátság - munka 

szentháromságában lévő életem melyik fázisába értem? A tevékenységben még benne 

vagyok, Jancsi már évekkel ezelőtt kitalálta Molnár Borbála és Czóbel Minka mellé harmadik 

lányregényemet, azt még szeretném megírni Lorántffy Zsuzsannáról, s félbe-szerbe hagyott 

dolgaimat is le akarom zárni. Sajnos, szociális hálóm foszladozik, kezdek csapatjátékosból 

magányossá válni, ilyen-olyan okok miatt fogyatkoznak körülöttem a rokonlelkek, a vélem nőtt 

barátok. Az egészségemre nem panaszkodom, napi sétákkal igyekszem karban tartani 

magam, de lustulok, kopok...Az anyagi biztonság terén nagyobb a baj, ám ha 50 éves 

koromra nem lettem gazdag, akkor – Luther szerint – ezen a téren nem is reménykedhetem a 

dolgok jobbra fordulásában. Magam miatt nem is aggódom, csak pedagógus gyermekeim miatt 

fáj a fejem: lesz-e nekik annyi, hogy ne haljanak éhen, és tehetséges kisunokáim 

továbbtanulását hogyan fogják megoldani?! Az értékek pillérem sem stabil: hitem és 

beállítottságom nem erre a világra való. Nincsenek már illúzióim, és ott lappang bennem a 

félelem ezernyi árnyalata, pedig tudom, csak a kisunokáim vendége vagyok a XXI. században. 

De ez annyira nem zavar, hiszen a harcomat megharcoltam akkor, amikor tétje volt….  
 Kudarcaimról és hiányaimról tudatosan nem beszéltem, pedig azok is voltak, vannak. 

Ötven évesen még felsoroltam, hogy nem ültem repülőn, nem láttam a tengert, nem 

lovagoltam. Bár ezeket máig sem pótoltam, azóta rájöttem: a világ telve szép és érdekes 

emberekkel, akik helyettem táncolnak, énekelnek, zenélnek, repülnek, lovagolnak, látják a 

tengert. Beérem hát virtuális élményekkel és virtuális barátokkal, köztük a számomra nagyon  

kedves éteri hanggal, akik még az én értékeim szerint teszik a dolgukat. Csak az a baj, hogy 

ez nem hordozza az érintés örömét, s most, hogy Jancsi nincs velem, ennek hiánya a 

legfájóbb. Emiatt Szabi éneklő kismadara pillanatnyilag nincs a vállamon, de azért érzem a 

jelenlétét, és Orbán Ottó szavait is hallom: Isten, Isten, még ha nem is vagy, szép a világod, 

jó madárnak lenni / benne nyáron, olé! 
 

 

 

 

 

 
Hát így vagyok. Látható: a magasság és mélység között ott van az életem, miközben karcsú 

őzbokám ormótlan dór oszloppá, vénuszi termetem meg willendorfivá vált… De szárnyaim még 

emelnek és visznek. Meglehet, – Berzsenyi szavaival élve - már nem „héjáztatom azokat az 

aeterben”, csak „fellengek”: a magas röpték elmaradtak, de egy álomvilágban időnként még 

repdesek. S ha lassan elmúlik belőlem az írásra sarkalló grafománia, csak „kiülök szíves 

küszöböm elé és hallgatok” (József Attila), hogy aztán fűvé, fává, virággá válva újból 

belekerüljek a nagy kozmikus forgatagba. 
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