
„Visszaszorítanak, hátrább, egyre hátrább,
És amit hagynak, egyre kevesebb.
Hát vesd meg lábad ott, ahol megállhatsz,
S azt mentsd, azt a talpalatnyi helyet,
Szikrát a tûzbõl, cseppet a folyóból,
A töredéket eltört mondatokból,
Minden megmaradt árva keveset:
Ahogy lehet …

Védd azt a talpalatnyi telkedet,
Cserépkancsódat és tûzhelyedet,
Utolsó darab száraz kenyered!
De azt aztán foggal, tíz körömmel,
Démoni dühvel és õrült örömmel –
Ahogy lehet …
Ahogy lehet …”

                                 (Reményik Sándor)
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„Próbáljunk mégis megmaradni
Ebben a gyilkos, vad dúlásban.
Mikor mindenek vesznek, tûnnek,
Tarts meg tegnapnak, tanúságnak,
Tarts meg csodának, avagy bûnnek.
Mikor mindenek futnak, hullnak …
Tarts meg engem ígérõ Múltnak.”

                               (Ady Endre)
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Elõszó

Ötödik alkalommal veheti kézbe a Kedves Olvasó a Koppánmonostori Ka-
lendáriumot.

Fél évtized nem nagy idõ, de, hogy ilyen kis település már ötödször jelent-
kezik a kiadvánnyal, nem kis dolog.

Köszönet ezért a lelkes szerkesztõnek, Monostori Évának, aki évrõl évre
igyekszik feltárni és megõrizni szûkebb pátriánk múltját, jelenét, ezenkívül hasz-
nos tudnivalókkal, érdekes olvasmányokkal is ellát bennünket.

Munka mellett, két gyermekszülés között, három fia nevelése közben szer-
vezi és gyûjti az anyagot, szponzoroktól kunyerálja össze a nyomdaköltséget (a
szerzõk soha nem kaptak tiszteletdíjat). Így, a Kalendárium eladási árából szár-
mazó bevételt minden évben Monostor csinosítására, gazdagítására ajánlotta
fel. Pl. a kápolna belsõ festésére; ugyanott szép kivitelû harangláb felállítására;
a mûvésztehetségekkel megáldott monostori gyermekek népviseletére, versenyekre
utaztatására, ahol szûkebb hazánk hírnevét öregbítették.

Bízzunk benne, hogy e nemes törekvése töretlen marad és a jövõben még
sok ambiciózus követõre, segítõre talál.

Kellemes szórakozást és hasznos idõtöltést kíván a

Kedves Olvasónak:
Hegedüs Béla
ny. könyvtáros
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Kedves Olvasónk, leendõ Támogatónk!

Köszönettel és tisztelettel fogadjuk mindazok támogatását, akik 2003. évben
adójuk 1 %-ával egyesületünk munkáját segítik, s ezzel hozzájárulnak a 2003-
ban kiadásra kerülõ Koppánmonostori Kalendárium 2004 címû kiadványunk
megjelenéséhez.

Az ÉLETTÉR  Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület adószáma:
18607190 – 1 –11

Egyesületünket 2001. december 26-án közhasznú szervezetként jegyezte be a
Komárom-Esztergom Megyei Bíróság.
A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény lehetõséget biztosít az
adózó magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak, valamint a gazdasági társa-
ságoknak. E törvény alapján közhasznú egyesületünknek nyújtott anyagi támo-
gatásuk az adóalapból levonható.
Egy naptári évben magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak nyújtható adó-
csökkentés igazolása maximálisan: 50.000 Ft, míg a gazdasági társaságoknak
100.000 Ft.
Tisztelettel fogadjuk lehetõségeihez mérten felajánlott támogatását.

Az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület bankszámlaszáma:
12029004 – 00142332 - 00100000

Egyesületünk ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik az elmúlt évben
adójuk 1 %-át szervezetünknek utalták. Az 1 %-ból befolyt teljes összeget (226.712
Ft) a Koppánmonostori Kalendárium 2003. címû kiadvány nyomdai, valamint
a koppánmonostori kápolnakertben felállított harangláb költségeire fordítottuk.

Tisztelettel: ÉLETTÉR Egyesület
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KALENDÁRIUM
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„hétfõn hegyibe,
kedden kedvibe,
szerdán szeribe,
csütörtökön csûribe,
pénteken a pitvarába,
szombaton a szobájába,
vasárnap a vásárába.”

(népi mondóka)
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JANUÁR
1 Sz Újév
2 Cs Ábel
3 P Genovéva
4 Sz Titusz
5 V Simon

6 H Boldizsár
7 K Attila
8 Sz Gyöngyvér
9 Cs Marcell

10 P Melánia
11 Sz Ágota
1 2 V Ernõ

13 H Veronika
14 K Bódog
15 Sz Lóránt
16 Cs Gusztáv
17 P Antal
18 Sz Piroska
19 V Sára

20 H Fábián
21 K Ágnes
22 Sz Vince
23 Cs Zelma
24 P Timót
25 Sz Pál
26 V Vanda

27 H Angelika
28 K Károly
29 Sz Adél
30 Cs Martina
31 P Marcella

1

2

3

4

5

Január*

Boldogasszony hava

Haranglábon varjak törvényt zsinatolnak,
Havak alatt falka ösvényt szimatolgat…
Monostori dûlõn böllér disznót perzsel –
Kondul üres mennybolt, mint templomi persely.

Asztalos

Az õsi famûvességbõl alakulva az ácstól veszi át fokozatosan elõbb a bú-
torkészítést (mint láda- és szekrénygyártó), majd az épületek nyílászáróinak a
készítését, mindkettõt mint finomabb famunkát a 13. század során. Késõbb
céhet is alkotott.

Anyagai: fenyõfa, tölgyfa és más ritka keményfa gerenda, deszka, léc,
enyv, pác, sellak, borszesz.

Szerszámai, eszközei: mérték, körzõ, irdaló, jelölõón, különféle fûrész, gya-
lu, vésõ, vonó, faragókés, fúró, ráspoly, sulyok, kalapács, gyalupad, eresztõbak,
szorító, sarkalat, beállító, enyvfõzõ.

Alapmûveletek: a mû szerint változnak. – Bútormûvelés: méretre szabás
(rajz alapján), fûrészelés, egybefoglalás, felületsimítás. Az egybefoglalás módjai:
kötés, enyvezés, csavarozás, szögelés. Kötésmódok: ajazás, völgyezés és nyelve-
zés, csapolás vagy köldöközés. Az enyvezést alkalmazták önmagában, de a kö-
téseknél is. A két munkadarab illeszkedõ részét megenyvezték, és szorítók közt
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megszárították. A csavarozást, szegezést a 19. századtól alkalmazták, ritkán,
silányabb bútoroknál, hogy a kötés munkáját megtakarítsák, az érintkezõ része-
ket gyakran ekkor is enyvezték. A felületképzés alapmûveletei: gyalulás, borítás,
csiszolás, festés, politúrozás. A borítás újabb módszer, a nemes (kemény) fával
való takarékoskodás, illetve a könnyebb mûvelés kívánalma teremtette meg. A
puha–, ún. vakfára vékony keményfa lapot, funért enyveztek. A festés lehetett
színezés, vízben oldódó pácokkal. A másik mód a 19. század elején terjedt el: a
majd kizárólag puhafából készült bútort olajfestékkel festették be, de ez a mázo-
ló dolga volt. A politúrozást alkalmazták natúr fára, pácoltra, funérozottra egy-
aránt: borszeszben oldott sellakot dörzsöltek bele vászonba burkolt gyapotpa-
mat segítségével. A ritkán alkalmazott felületképzés, az intarzia s a famozaik
nem tartozik az alapmûveletekhez. A konkrét munka természetesen a mûtõl
függött, ez pedig mind a fajtát, mind a kivitelezést tekintve a kor igényétõl és
stílusától, de az asztalos alkotóképességét más nem korlátozta. – Az épületen
mûvelõ asztalos munkáját viszont köti az épület méretben, stílusban, megoldás-
ban. A konkrét munkára jellegzetes a nyílászárók, ablakok, ajtók készítése. Mind-
kettõ pallókereten, -tokon forgott, amelyet nyelvek segítségével a falnyílásba
falaztak. Külsõ része borítást, héjazatot kapott. Az ablaktokon lehetett egy vagy
több ablakszárny. Ez lehetett üres vagy keresztfás, azaz fiókos. Minden szárny
(fiók) belsõ széle körben tapaszaljas, hogy az üveget belehelyezhessék. Az ablak-
megoldás lehetett egy- vagy kétsoros (külsõ-belsõ szárny). Gyakori, hogy az ab-
lakon kívül védõt, zsalut mûveltek. Ez is a tokon forgott, az ablaknak megfelelõ-
en lehetett egy-vagy kétszárnyú, illetve színdeszka vagy leveles. Az ajtótok szin-
tén héjazott. A szárny a belsõ vagy külsõ nyílászárástól függõen inkább nagyság-
ban, mint kivitelezésben különbözött. Mindegyik lehetett egy- vagy több szárnyú.
A szárny általában rámás szerkezetû, közét tábla – ritkábban üveg – telíti. Mind-
két nyílászáró felületképzése lehetett egyszerû, simított, csiszolt, de lehetett beté-
tekkel, hornyokkal díszített is, lehetett természetes színû, de pácolt, politúros is.
A külvilággal érintkezõ részeket gyakran olajfestékezte a mázoló. Az épületaszta-
los mûvelte a lépcsõborítást, a falborítást – lényegében a bútormûhöz hasonló-
an – és a padlót. Egyenközû gerendákra, párnafákra elõbb durva deszkát, vak-
padlót szögelt, s erre rakta a kisebb darabokból, hasábokból – gyakran mintá-
san – a padlót. Ennek egyik válfaja a völgyesnyelvesen illeszkedõ lécekbõl rakott
kockás padló (a mai parketta). A lerakott padlót végül gyaluval színelték, aztán
fényezték.

Mûvei: a mindenkori stílusnak megfelelõ bútor, épület nyílászáró, lépcsõ-,
falburkolat, padló.
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FEBRUÁR
1 Sz Ignác
2 V Karolina

3 H Balázs
4 K Ráhel
5 Sz Ágota
6 Cs Dorottya
7 P Tódor
8 Sz Aranka
9 V Abigél

10 H Elvira
11 K Bertold
12 Sz Lívia
13 Cs Ella
14 P Bálint
15 Sz Kolos
16 V Julianna

17 H Donát
18 K Bernadett
19 Sz Zsuzsanna
20 Cs Aladár
21 P Eleonóra
22 Sz Gerzson
23 V Alfréd

24 H Mátyás
25 K Géza
26 Sz Edina
27 Cs Ákos
28 P Elemér

5

6

7

8

9

Február

Böjtelõ hava

Farsangos fagyokban, szentelt fény csicsonkáz,
Csattogó hidegben reszket régi csontház.
Didereg a rongybáb, böjtre vár a görcs rög –
Víg dámák húsához dörgölõz’ az ördög…

Bognár

Más nevén kerekes, kerékgyártó, kocsigyártó. Bajor-osztrák eredetû bog-
nár neve késõbbi, de e néven lett közismert. Õsi mesterség, a 14. században
már céhesedett.

Anyagai: kéregtelenített bükkfa, tölgyfa, dorong, gerenda, rúd, deszka.
Szerszámai, eszközei: mérték, körzõ, szögmérõ, irdaló, mustra, sokféle fû-

rész, fúró, vonó, vésõ, balta, gyalu, ráspoly, sulyok, gyalupad, sarokvetõ, fara-
gószék, szabószék, küllõzõszék, talpfúró szék.

Alapmûveletek: Méretre szabás, fûrészelés, simítás, fúrás, vésés, illesztés,
egybefoglalás, barkázás. A munka a jármû három fõ része szerint differenciáló-
dik, de alapmûveletenként. A kocsialj részei: a hátsóalj a tengelytõkével, ván-
kossal, elõrenyúlik belõle a nyújtófa az alsó aljhoz, ezen is tõke és vánkos, köze-
pén átbújik a tengelycsap, a tõkébõl elõrenyúlik a rúd, tövénél a tengelycsapon
a fölhérc, ezen jobbról-balról egy-egy kisefa, ehhez akasztják a hámot. Az aljon
van a kocsiderék: fenékfában az oldalfák, összefogja a felsõ oldalfa, elöl-hátul
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mozgathatóan, két oldalán ehhez köt a tengelynél felnyúló lõcs. A kerék az
agyból, a küllõkbõl és a talprészbõl áll. A 16. századig a kocsinak nevezett
könnyû szekér vasazás nélkül készült, a nehezebb szekeret korábban is, a többit
a késõbbiekben már vasazták: a kovács mûvelte a tengelyt, a csapszegeket, a
kerékabroncsot, a szorítógyûrûket, a vaskarikákat, a láncot. Õ készítette a bõr-
szíjas (szíjgyártó mûve) felfüggesztést kiegészítõ rugókat a hintónak nevezett azon
személyszállító kocsiknál, amelyeknek nincs nyújtófája, ezért a kocsialjon nyug-
szik, illetve forog a tengelytõke. Az úri hintókon, kocsikon a kovácson, szíjgyár-
tón kívül mûvelt még a lakatos, az asztalos, a kárpitos, a mázoló is.

Mûvei: mindenféle két- és négykerekû jármû, esetlegesen tragacs, talicska.

Egy perc bölcsesség

– Létezik egyáltalán egy percnyi bölcsesség? -kérdezte egy tanítvány.
– Természetesen – mondta a Mester.
– De egy perc túlságosan rövid?
– 59 másodperccel hosszabb a kelleténél.

A Mester késõbb azt kérdezte a meghökkent tanítványtól:
-Mennyi ideig tart megpillantani a holdat?

Elképedt tanítványaihoz azután így szólt a Mester:
– Hát akkor minek a több éves lelki küszködés?

Szemünk kinyílása egy életen keresztül tarthat. A látás egy pillanat mûve.

(Anthoni de Mello)
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MÁRCIUS
1 Sz Albin
2 V Lujza

3 H Kornélia
4 K Kázmér
5 Sz Adorján
6 Cs Leonóra
7 P Tamás
8 Sz Zoltán
9 V Franciska

10 H Ildikó
11 K Szilárd
12 Sz Gergely
13 Cs Krisztián
14 P Matild
15 Sz Nemzeti ünnep
16 V Henrietta

17 H Gertrúd
18 K Sándor
19 Sz József
20 Cs Klaudia
21 P Benedek
22 Sz Beáta
23 V Emõke

24 H Gábor
25 K Irén
26 Sz Emmánuel
27 Cs Hajnalka
28 P Gedeon
29 Sz Auguszta
30 V Zalán

31 H Árpád

9

10

11

12

13

Március

Böjtmás hava

Koplal kósza kandúr: elkölt, a mi jó volt!
Kásás tócsa a lét: sárlötty, vaksi hófolt.
Bújnak rügyek, barkák, ághegyen a czinkék –
Friss lég hasogatja fák s hegyek karingét.

Kádár

Más nevén szláv eredetbõl bodnár, bajor-osztrák eredetbõl pintér. Az õsi
famûvességbõl korán kialakult mesterség, a 15. században céhesedett.

Anyagai: tölgy-, bükk-, nyír-, mogyoró-, és fûzfavesszõ, gyékény, vasabroncs.
Szerszámai, eszközei: mérték, bötümérõ, körzõ, irdaló, alakzó, tõke, bárd,

szekerce, fûrész, gyalu, gyalupad, kés, faragószék, bötüszék, vonó, fúró, bakló,
színlõbálvány, sorjázó, vasláb, döngölõ, sulyok, fenékhúzó, abroncshúzó, horló,
hajtófa, arányzó.

Alapmûveletek: A faedénynek kiválasztott, jól megszáradt dongafát mére-
tezve lefûrészelik, a faragószéken megnagyolják, majd donga, más nevén duga
alakra gyalulják. Az arányzóval és a sorjázóval összeállítják a dongákat edény-
fallá, belül forgácstûzzel kilángolva rárakják a nyak-, majd a has-, végül a fejab-
roncsokat, a dongákat egyengetik, majd meggyalulják a fenéknek való hornyo-
kat. A fenéknek való fát meggyalulják, köldökkel egymásba csapolják, összegya-
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lulják, bejelölve körét kifûrészelik, homorúra gyalulják, széleit a horonynak meg-
felelõen harántolják. A fenék beillesztése a nyak- és fejabroncsot kissé visszave-
rik, majd a feneket a fenékhúzóval helyére illesztik, a dongaközöket meggyéké-
nyezik az abroncsokat helyükre ütve a hordót megszínelik. Végül kifúrják felül a
száddongába az akonát, a fenékbe pedig a csaplukat. Hasonlóan mûvelik a
sokféle faedényt, amelyeknek természetesen csak egy fenekük van. A kezdeti
idõben használt faabroncsot elõre készítik el. A kiválasztott ágakat vastagságuk
szerint kettõbe, háromba hasítják, belsõ felüket megfaragják, két végükre kimet-
szik a kajcsot vagy fogat, aztán ezeket összeakasztva, itt vékony vesszõvel körül-
kötötték. Ezt az abroncsot a hajtófával tették a dongákra.

Mûvei: különféle nagyságú, vagyis ûrtartalmú hordó (a néhány literestõl
kezdve az olyan nagyig, mint a tatai volt: 700 hektó bor fért bele), és rendkívül
sokféle háztartási és gazdasági faedény (a szilkén kezdve a bödönön, dézsán át
a több hektós kádig).

Harmónia:::::

Hagyományos módszerei ellenére a Mester nem sokra tartotta a tradíci-
ókat és a szabályokat.

Egyszer vita támadt az egyik tanítvány és a lánya között, mert a férfi
nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy lánya tartsa magát azokhoz a szabályokhoz,
melyeket vallásuk elõír a párválasztásban.

A mester nyíltan a lány pártjára állt.

A tanítvány persze nagyon meglepõdött. hogy pont egy szent ember
tesz ilyet. A Mester így szólt hozzá:
– Értsd meg, az élet olyan, mint a zene. Azt is sokkal inkább érzéssel és ösztön-
szerûen játszák, mintsem szabályok szerint.

(Anthoni de Mello)
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ÁPRILIS
1 K Hugó
2 Sz Áron
3 Cs Buda
4 P Izidor
5 Sz Vince
6 V Vilmos

7 H Herman
8 K Dénes
9 Sz Erhard

10 Cs Zsolt
11 P Leó
12 Sz Gyula
1 3 V Ida

14 H Tibor
15 K Anasztázia
16 Sz Csongor
17 Cs Rudolf
18 P Andrea
19 Sz Emma
20 V Húsvét

2 1 H Húsvét
22 K Csilla
23 Sz Béla
24 Cs György
25 P Márk
26 Sz Ervin
27 V Zita

28 H Valéria
29 K Péter
30 Sz Katalin

14

15

16

17

Április

Szent György hava

Szent György lova száguld: elvérzett a sárkány!
Fejjel lefelé lóg gerendán a bárány…
Feszületre billen, megreped az arczél.
Szirmokat morzsolgat, fölrezzen zavart szél.

Kovács

Õsi mesterség, a 14. században már céhesedett. Sajátos, egy terméket készí-
tõ mûvelõi önállósultak a 14. századtól kezdve, legtöbbje a mû nevétõl kapta sajá-
tos mesterségnevét. Ezek: fegyverkovács, fegyverderékgyártó, kardkovács vagy csi-
szár, lándzsakészítõ, pajzsgyártó, páncélgyártó, sisakkészítõ, illetve abroncs-, balta-,
bárd, eke-, horgonykovács, késgyártó, lánc-, mérleg-, mûszer-, patkolókovács, re-
szelõvágó, rostélykovács, sarkantyúmûves, szeg-, szerszámkovács, zablakészítõ.

Anyagai: vas, acél (tömb, rúd, lemez), faszén, póris, szalmiák, szenesített
csont, szaru, víz.

Szerszámai, eszközei: mérték, körzõ, irdaló, alakszer, fújtatós kohó, tûzszító,
edzõteknõ, pemetbot, üllõ (alakkal, odorral), üttetõ, satu (pofákkal), satupad, si-
kattyú, fogó, sínhúzó, csavarkulcs, csavarhúzó, csavarmetszõ, lábítós köszörû, csi-
szoló, kalapács, fogó, lukasztó, tágító, olló, fúró, reszelõ, mindegyike sokféle, mû-
veletek szerint változó fajtával, ezekbõl módosultak a sajátos szerszámok.
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Alapmûveletek: A mû lényege: vasat, acélt heven vagy hidegen fogó, kala-
pács, üllõ segítségével a kívánt formára alakítani vékonyítással, vastagítással,
elvétellel vagy hozzátétellel. Legjobban alakítható veréssel a vörösizzó fém. Ha
lehûlésig verik, s közben a kalapácsot, üllõt vizezik, a fém kemény, rugalmas
lesz. Fehérizzással két darabot összekovácsolnak: hegesztik. Vasat acéllal he-
gesztve az izzó felületre pórist hintenek, hogy ne keletkezzen vas-oxid. Ha vasat
csont- vagy szaruszénnel izzítják, s utána hideg vízbe vetik, akkor edzik, ha csak
faszéntûzben izzítják, akkor lágyítják. Az izzított fémet hosszveréssel nyújtják,
keresztveréssel zömökölik, ha különbözõ vastagságra verik, akkor vállazzák. Két
fémdarab összekötése a hegesztésen kívül a szögkötés: a két vason fúrt (ütött)
lukba dugott vasszög egyesíti a darabokat, de lehet az is, hogy az egyik darab
maga a szög, a másikon van a luk. Mindegyike lehet szilárd és forgó egyesítés,
aszerint hogy a szög (csap) foroghat-e a lukban vagy szorosra ütött. Az éleket,
valamint a felületek tükörsimítását lábítós fekvõ vagy álló korongos köszörûvel,
illetve csiszolóval mûvelték. A munka sajátossága csupán az alapmûveletek vég-
rehajtása során jelentkezett, ahogyan a mû megkívánta.

Mûvei: a kor igényeinek megfelelõ, sokféle szúró-, vágó-, ütõfegyver, védõ-
fegyver: páncél, pajzs, sisak, mindenféle tartó, fogó, ütõ, vágó, vésõ, kaparó
kézmûvesszerszám, eszköz, földmûvelõ szerszám, eszköz, lószerszám, háztartási
szerszám, eszköz vagy vasalásuk, minden famûves mûnek vasalása, és minden-
féle vasból készült mû, amit a kor szükséglete megkívánt, így fontos szerepe volt
a gyáripar kialakulásában: alapvetõen õ készíti a kezdeti gépeket.

Csodák:::::

Egy ember keresztül-kasul utazta a világot, csakhogy személyesen meg-
gyõzõdhessen a Mester hírének valódiságáról.
– Milyen csodát tett a Mestered? – kérdezte az egyik tanítványtól.
– Nos, vannak csodák és csodák. Nálatok azt tekintik csodának, ha Isten teljesíti
valakinek az akaratát. Nálunk az a csoda, ha valaki teljesíti Isten akaratát.

(Anthoni de Mello)
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MÁJUS
1 Cs Munka ünnepe
2 P Zsigmond
3 Sz Tímea
4 V Mónika

5 H Györgyi
6 K Ivett
7 Sz Gizella
8 Cs Mihály
9 P Gergely

10 Sz Ármin
1 1 V Ferenc

12 H Pongrác
13 K Szervác
14 Sz Bonifác
15 Cs Zsófia
16 P Mózes
17 Sz Paszkál
18 V Erik

19 H Ivó, Milán
20 K Bernát, Felícia
21 Sz Konstantin
22 Cs Júlia
23 P Dezsõ
24 Sz Eszter
25 V Orbán

26 H Fülöp
27 K Hella
28 Sz Emil
29 Cs Magdolna
30 P Janka
31 Sz Angéla

18

19

20

21

22

Május

Pünkösd hava

Záporoz a napfény, szétragyog a pünkösd –
Hajló virágszálhoz szép napodat hûn kösd!
Lélekzik a mezõ, pilléket libegtet…
Dombocskák pihegnek, szeretõk lihegnek.

Molnár

A 11. században alakuló mesterség, de csak a 15. században céhesedett.
Anyagai: bükk-, tölgy-, gyertyán-, akácfa gerenda, palló, deszka; kinagyolt

malomkõ, vasrúd, tisztított gabona.
Szerszámai, eszközei: fejsze, balta, szekerce, fûrész, kés, faragószék, kõvágó

csákány, vésõ, kalapács, vízikerék hajtotta gabonamalom, szita, lapát, láda, zsák.
Alapmûveletek: A 18. századig a malom teljes berendezésének elkészítése

(mint faragómolnár végzi, azontúl az ács munkája), így a malomgát, malom-
csatorna – illetve a hajómalomnál a vízi készség – a vízikerék, tõtengely, közlõ-
mû, õrlõmû elkészítése, valamint a malomkõ megvágása (hetenként újrázva), s
ez utóbbi az egész korszakban dolga maradt.A zsákból a gabonát a garatba
önti, beállítja az õrlõkõ távolságát, a kõre kapcsolja a közlõmûvet, ellenõrzi az
õrlés minõségét, a lisztesládából zsákolja a lisztet. A 17. századig a lisztet a
korpával együtt õrölte a malom (utólag házilag szitálták szét), e században al-
kalmazni kezdik a kõ után mûködõ szitát, amelyik elválasztotta a lisztet a korpá-
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tól, így külön is zsákolták. A 18. század derekán kezdik alkalmazni a magasõrlést.
Ennél újrafelöntéssel többszörösen õrölnek: 1. a töretés: a szembõl dara lesz, 2.
a darából dércet õrölnek, 3. a kiõrlés: a dércbõl liszt lesz.

Mûvei: különbözõ finomságú (szemnagyságú) dara, dérc, illetve liszt és
korpa.

Felnõttkor

Az állandóan imádkozó tanítványához így szólt a Mester:
– Meddig fogsz még Istenre támaszkodni, ahelyett, hogy a saját lábadra állnál?

A tanítvány megdöbbent.
– De hiszen te tanítasz bennünket arra, hogy Istenre mint Atyánkra tekintsünk.
– S mikor fogod megtanulni, hogy egy apa nem azért van, hogy rátámaszkod-
junk, hanem azért, hogy önállóságra neveljen?

(Anthoni de Mello)
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JÚNIUS
1 V Tünde

2 H Kármen
3 K Klotild
4 Sz Bulcsú
5 Cs Fatime
6 P Norbert
7 Sz Róbert
8 V Pünkösd

9 H Pünkösd
10 K Margit
11 Sz Barnabás
12 Cs Villõ
13 P Antal
14 Sz Vazul
15 V Jolán

16 H Jusztin
17 K Laura
18 Sz Arnold
19 Cs Gyárfás
20 P Rafael
21 Sz Alajos
22 V Paula

23 H Zoltán
24 K Iván
25 Sz Vilmos
26 Cs János
27 P László
28 Sz Levente
29 V Péter

30 H Pál

23

24

25

26

Június

Szent Iván hava

Új tüzet ugornak, testük gúzsba fonják –
Holdharmatos füvön felgyûrik a szoknyát.
Holdvilág suhogtat, ring sudaras hársfa –
Földi vágy fuvalma indul aratásra…

Nyomdász

Nálunk a 15. század végén megjelenõ, de csak a 16. század során elterjedõ
mesterség.

Anyagai: acélrudacska, vörösréz lemez, betûfém, (ólom, antimon, ón),
illetve készbetû, papír, nyomdafesték (korom, lenolaj, firnisz).

Szerszámai, eszközei: mérték, körzõ, irdaló, satu, kalapács, vésõ bunkó,
pontozó, acéltû, reszelõ, öntõmûszer, üstös kemence, vaskanál, rendfa, gyalu-
pad, gyalu, betûszekrény, sorjázó, ár, csipesz, hajó, kötõzsinór, szedõdeszka,
formaállvány, tag, csavaros keret, verõfa, festékezõ labda, illetve henger, festék-
kõ, kefe, nyirkosító, kézisajtó.

Alapmûveletek: a mûvek szerint változnak.
Betûkészítés. A satuba fogott acélrudacska csiszolt talpára acéltûvel rákar-

colják a betû fordított képét, a vésõt a bunkóval finoman ütögetve, környékét,
belét leszedik, majd körbereszelik, ezzel kész a kölyü (patrica). Ezt egy vörösréz
lemezbe ütik, ebbõl lett a betûodor vagy anyabetû (matrica). Ezt kellõsítik.
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Betûöntés. Az anyabetût beleteszik a kis kézi öntõmûszerbe, becsukják a
tetejét, az üstben olvasztott betûfémet kanállal merve a mûszer fölöntõjébe ön-
tik azt. Hûlés után a kész betût a mûszerbõl kiszedik, s folytatják az öntést.
Minden betût, jelet stb. darabonként öntenek ki, természetesen több példány-
ban. A kész betûket kellõsítik, majd a rendfán gyûjtik. Ha már nagyobb mennyi-
ség kész, átteszik a rendvasra, ezt a gyalupadba szorítják, s a betû képét, majd
oldalait a gyaluval kellõsítik. A végleg kész betûket beleteszik a minden egyes
betû, jel stb. számára rekesszel ellátott betûszekrénybe.

Szedés. A szedõ a betûszekrény elõtt állva, baljában fogta a sorjázót, a
szekrény állványára csípett kézirat szavait olvasva jobbjával sorra kiszedi a vo-
natkozó rekeszbõl a megfelelõ betût, a sorjázóba rakja, s folytatja, amíg kész a
sor, erre rászedi a második sort, és így tovább. Ha a sorjázó megtelt, átteszi a
szedést a hajóra. Amikor az oldal minden sorát kiszedte, befejezve a vadsorral
(benne az ívjellel), ellenõrzi a szedést, kijavítja a hibákat, ár és csipesz segítséggel
cserélve a betût. Utána az oldalszedést körülköti és átcsúsztatja a szedõdeszká-
ra, azt a formaállványra teszi, s a rét nagyságának megfelelõen rendezi. Ha
valamennyi oldal kész, a választagokat elhelyezve, a papírív nagyságának meg-
felelõ oldalszedést csavaros keretbe szorítják össze: ez a nyomóforma. Befesté-
kezik, nedves papírt borítanak rá, s kefével ráütögetik, a papírt levonják (innen a
kefelevonat név), megolvassák a szöveget, kijavítják a hibákat a szedésben. Újabb
kefelenyomatot készítenek, ezt a mû szerzõje nézi meg, akinek javítása után
véglegesre igazítják a szedést.

Nyomtatás. Elõkészítik a papírt, azaz megnyirkosítják, hogy a betûkép kö-
rül a festék ne szívódjon a papírba. Az elsõ nyomóformát felteszik a sajtó taligá-
jának a fenéklapjára. A festékkövön megkenik a labdát ( késõbb a hengert),
ezzel befestik a forma betûinek a fejét. A sajtófödõ tûzõire szúrják az elsõ ív
papírt. Ezt a födõvel a formára borítják, rögzítik. A taligát a sajtó nyomótalpa
alá tolják, a sajtót ráhúzzák, visszaengedik, a taligát kihúzzák, a fedõt felcsap-
ják, leveszik róla a nyomtatott ívet. Másik papírt tûznek fel, s folytatják a nyo-
mást addig, amíg a kívánt példányszámnak megfelelõ ívet nyomtak a formáról.
Akkor ezt kicserélik a következõ formára, s ezzel a már nyomott ív másik oldalát
nyomják meg. És így folytatják az utolsó oldalig. Amennyiben a könyvhöz ábra
is készült, a fametszõ vagy részmetszõ készítette fa-, illetve rézmetszetrõl mint
nyomóformáról (dúcról) lenyomtatják azt is. Utána enyves vízben áthúzzák a
nyomott íveket, megszárítják, majd a rétnek, illetve az oldaltükörnek megfelelõ-
en összehajtogatják, végül az ívjel s õrjel alapján sorrendbe teszik. A többi már a
könyvkötõ dolga volt.

Mûvei: a kor, illetve a nyomdatulajdonos igénye, szándéka szerinti nyom-
tatványok: könyv, folyóirat, aprónyomtatvány, metszet, plakát.
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JÚLIUS
1 K Tihamér
2 Sz Ottó
3 Cs Kornél
4 P Ulrik
5 Sz Emese
6 V Csaba

7 H Apollónia
8 K Ellák
9 Sz Lukrécia

10 Cs Amália
11 P Nóra
12 Sz Izabella
1 3 V Jenõ

14 H Örs
15 K Henrik
16 Sz Valter
17 Cs Endre
18 P Frigyes
19 Sz Emília
20 V Illés

21 H Dániel
22 K Magdolna
23 Sz Lenke
24 Cs Kinga
25 P Kristóf
26 Sz Anna
27 V Olga

28 H Szabolcs
29 K Márta
30 Sz Judit
31 Cs Oszkár

27

28

29

30

Július

Szent Jakab hava

Szent Jakab havában hevet ont a Szóthisz:
Szomszédlány sütetni  tele szakajtót visz.
Szerelem terhétõl nyöszörög a szalma –
Csûrben széna zirren, tücskök lakodalma

Órás

A 15. század végén honosodó, a lakatosoktól elkülönülõ mesterség, a 16.
században céhesedett is, a 18. század elején nagyórakészítõre és kisórakészítõre
különült.

Anyagai: vas, acél, réz (rúd, drót, lemez), faszén, ón, ólom, zsinór.
Szerszámai, eszközei: mérték, körzõ, alakzó, szögelõ, vonalzó, mustra, nagyí-

tó, munkapad, esztergakés, esztergapad, fújtatós kohó, egyengetõlap, üllõ, odor,
satu, sikattyú, kalapács, fogó, csipesz, fûrész, fúró, reszelõ, olló, köszörû, csiszoló.

Alapmûveletek: A kovácsolás, acélozás, rugókészítés, nádlás, gyújtás, zö-
mökölés, vállazás, hegesztés, forrasztás, fúrás, esztergálás, sajátosan alkalmaz-
va a választott órafajta alakzóval irdalt szerkezeti elemeinek kimûvelésében és
azok összeállításában, a toronyórát készítõ nagyórásmûvesnél rézbõl.

Mûveletrészek szerkezet szerint: állvány; hajtómû: súly, rugó, finom foga-
zású kerékrendszer tengellyel, csapággyal; gátszerkezet: horgony, illetve anker és
szabályozó: inga az orsójárattal, foliot, illetve a körbillegõ a hajszálrugóval; egyéb
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szerkezetek: számlap, mutató stb. kimûvelése és összeállítása. A mûveleteket
kiegészítheti az esetlegesen az órába épített egyéb szerkezet: az évet, hónapot,
napot, az égitestek mozgását mutató szerkezet, mechanikai játék (alaki megjele-
nése, mozgása), zene, illetve harangjáték (orgonasíp-rendszer, majd tûshenger és
hangzófésû) mûvelése is. Az óra tokját az órás nem mûvelte mindig egyedül,
lehetett vele dolga az asztalosnak, ötvösnek is.

Mûvei: mindenféle mechanikai (kerekes) óra, a toronyórától kezdve az ál-
lóórán át a zsebóráig, az esetleg kapcsolt sokféle mechanikai szerkezettel együtt.

Világosság

– Ne keressétek Istent– mondta a Mester-; csak nézzétek, és minden világossá
válik számotokra.
– De hogyan nézzünk?
– Minden egyes alkalommal, ha néztek valamit, csak azt lássátok, ami valóban
ott is van.

Mivel a tanítványok nem értették, a Mester megmagyarázta.
– Például, ha a holdat nézed, csak a holdat lásd, és semmi mást.
Hogy a csudába tudna valaki mást látni, mint a holdat, ha azt nézi?
– Egy éhes ember sajtnak nézheti. A szerelmes pedig kedvese arcát láthatná
benne.

(Anthoni de Mello)
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AUGUSZTUS
1 P Boglárka
2 Sz Lehel
3 V Hermina

4 H Domonkos
5 K Krisztina
6 Sz Berta
7 Cs Ibolya
8 P László
9 Sz Emõd

10 V Lõrinc

11 H Zsuzsanna
12 K Klára
13 Sz Ipoly
14 Cs Marcell
15 P Mária
16 Sz Ábrahám
1 7 V Jácint

18 H Ilona
19 K Huba
20 Sz Szt. István ünn.
21 Cs Sámuel
22 P Menyhért
23 Sz Bence
24 V Bertalan

25 H Lajos
26 K Izsó
27 Sz Gáspár
28 Cs Ágoston
29 P Beatrix
30 Sz Rózsa
3 1 V Erika

31

32

33

34

35

Augusztus

Kisasszony hava

Menyecskék ferednek, ficzánkoló menyhalak.
Az idõ is csupasz – csigaképpen halad…
Csillag hull, homálylik, elkullog a horgász.
Gomolygó füzesben csak szúnyograj portyáz…

Papírkészítõ

A 16. század közepén honosult mesterség, a 18. század végén sajátosult
ága a papírdoboz-készítõ.

Anyagai: rongy, mész, fahamu, birkaláb, timsó, enyv, víz.
Szerszámai, eszközei: vasvilla, rongyvágókés, a 18. századtól rongyvágó-

gép, válogatószekrény, lapát, faedény, anyagszekrény, vízikerék hajtotta papír-
malom, benne a zúzómû, a 18. századtól a hollandi, merítõkád, merítõsziták,
nemezkészlet, simítókõ, sulyok, enyvfõzõ, több sajtó, szárítópadlás, illetve mun-
kaasztal, mérték, alakzó, irdaló, vágókés, edény.

Alapmûveletek: Anyagkészítés. A begyûjtött rongyot tisztítják, portala-
nítják, fajtánként válogatják, késsel-gépel apró darabokra vágják, majd gö-
dörben mésztejjel, a 18. századtól anyagszekrényben fahamu lúggal rot-
hasztják. Utána a zúzómû vályújában, ráfolyó vízzel, kis meszezéssel rosto-
sítva elkészítik a félanyagot. Anyagszekrénybe hordják, forgatással állasztják.
Utána a zúzóban, a 18. századtól a hollandiban tovább rostosítva (zúzás-
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sal, illetve õrléssel) elõállítják a kész anyagot. Ezt ismét az anyagszekrény-
ben állasztják.

Papírkészítés. A kész anyagot a merítõkádban vízzel hígítják, abból a
merítõszitával egy ívnyit kimernek, rázással elõvíztelenítik, rostjait kuszálják (ne-
mezelik) nemezre borítva, a nemezkészletet pedig sajtóban víztelenítik, ívenként
kötélre akasztva a padláson megszárítják. Báránylábból megfõzik az enyvet,
abból kis timsó hozzáadással enyves vizet készítenek, az íveket belemártva felü-
letüket enyvezik, ismét megszárítják. (A nyomópapírt nem enyvezik, hogy szívó-
hatása megmaradjon.) Utána kõvel, majd sulyokkal, a 18. századtól sajtolással
simítják a papírt. Kiválogatják a hibás íveket, a többit koncba (24 ív író-, 25 ív
nyomópapír), azokat rizsmába(20 konc) számlálják, a rizsmát ismét sajtolják,
végül e kereskedelmi egységet csomagolják. A lemezpapírt többszörös merítéssel
készítették, nem enyvezték, koncba csomagolták. A dobozkészítõ a lemezpapír-
ból mértékkel, illetve alakzóval irdalta a nagyságot, kivágta a doboz oldalait,
fenekét, tetejét, enyvvel összeragasztotta, papírral bélelte, külsejét festett papír-
ral borította.

Mûvei: különbözõ nagyságú és minõségû író- (rajz-, kotta-) és nyomópapír,
a 18. századtól lemez-, itatós- és csomagolópapír, illetve a kor igényének megfe-
lelõ papírdoboz.

Virrasztás

– Van valami, amit én magam tehetnék, azért, hogy elnyerjem a megvilágoso-
dást?
– Körülbelül annyit, amennyit azért tehetsz, hogy a nap reggel felkeljen.
– De akkor mi haszna van a lelkigyakorlatnak, amelyeket kötelezõvé teszel szá-
momra?
– Hogy biztosan ébren legyél, amikor a nap kezd felkelni.

(Anthoni de Mello)
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SZEPTEMBER
1 H Egyed
2 K Rebeka
3 Sz Hilda
4 Cs Rozália
5 P Viktor
6 Sz Zakariás
7 V Regina

8 H Mária
9 K Ádám

10 Sz Nikolett
11 Cs Teodóra
12 P Mária
13 Sz Kornél
14 V Szeréna

15 H Enikõ
16 K Edit
17 Sz Zsófia
18 Cs Diána
19 P Vilhelmina
20 Sz Friderika
2 1 V Máté

22 H Móric
23 K Tekla
24 Sz Gellért
25 Cs Eufrozina
26 P Jusztina
27 Sz Adalbert
28 V Vencel

29 H Mihály
30 K Jeromos

36

37

38

39

Szeptember

Szent Mihály hava

Szüret múltán bál jön – hejehuja, lagzik!
Részeg darázs dünnyög, henye kutya bagzik…
Fürtök vére fröccsen, csordogál a vad must –
Borral áldják többen botorkálva Bacchust!

Takács

Õsi mesterség, a 14. század során céhesedett. Sok sajátos, csak egy termé-
ket készítõ mûvesség alakult ki belõle, így: barhent-, bársony-, fátyol-, harisnya-,
pokróc-, selyem-, szalag-, szõnyeg-, vászon-, zsákszövõ takács.

Anyagai: kender-, len-. gyapjú-, pamut-, selyem-, szõrfonal, cérna, festék.
Szerszámai, eszközei: mérték, mustra, olló, cséve, csévefa, cséveláda, vetõfa,

szövõszék, (amely a sajátos mûveseknél a célnak megfelelõen alakított). A szövõ-
szék fontosabb részei: A vízszintesen fekvõ mellsõ és hátsó fonalashenger (hasaló),
ezen feszülnek a mejjékfonalak, a hátsó elõtt van a fonalat rendben tartó csép. Az
elsõ henger felé esõen vannak a merõlegesen álló, lábítóval mozgatott nyüstök,
amelyek a mejjékfonalakat le-fel emelik. Elõtte, szintén merõlegesen állva a borda,
ez tömöríti a bélfonalakat, amelyeket a széktõl külön mozgó vetélõ visz a
mejjékfonalak közé.  Az elsõ henger elõtt van a szélességet tartó feszítõfa.

Alapmûveletek: A szövés egymást derékszögben keresztezõ fonalak együt-
tese, amelyiknél a hosszat adja a mejjékfonal, a szélességet pedig a bélfonal.
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Elõkészítés. A fonalat felcsévélik, a cséveládába teszik. A mejjékfonalakat a
vetõfa segítségével felvetik annak érdekében, hogy a fonalakat csoportokba osszák
és a hosszúságukat egyenlõsítsék. Ezt követõen a mejjéket a szövõszék hátsó
hengerére felhúzzák, utána a fonalakat egyenként átbújtatják a csépen, majd a
nyüstök szemein, aztán a bordaközökön, végül megerõsítik az elsõ hengeren. A
bélfonalhoz egy csévét a vetélõ fészkébe helyeznek. Szövés. Az elsõ fonalas hen-
ger elõtt ülõ takács a lábával lenyomja az egyik lábítót, amire a rákapcsolt nyüst
pl. a páratlan számú mejjékfonalakat leereszti. Köztük és a nyugvó páros fona-
lak között rés keletkezik – a szád -, e nyílásba a bélfonalat a vetélõvel jobbról
beveti, a lábítót leengedi. A keresztbe nyúló fonalat a bordával az elõzõre szorít-
ja: tömörít. A másik lábító lenyomásával a páros fonalak süllyednek, tehát
ellenkezõen nyílnak a fonalak, így a most balról átvetett bélfonal is ellenkezõen
halad a mejjéken, mint az elõzõ, tehát amelyik mejjéken elõbb alul volt, most
azon fölül lesz a bél. Ezt ismét tömöríti a bordával. És így tovább. Ez a leggya-
koribb, az ún. vászonszövés. A sajátos munkához vagy a szövés módját sajáto-
sítják (pl. a mejjéket kettesével húzzák a nyüstszembe, vagy egy mejjékre két
bélfonalat vetnek stb.), vagy a szövõszéket (pl. a nyüstöket szaporítják).

Mûvei: mindenféle öltözéki, háztartási, gazdasági textília.

KarizmaKarizmaKarizmaKarizmaKarizma

A tanítvány zsidó volt.
– Mi jót kell cselekednem, hogy Isten elfogadjon?
– Hogyan tudhatnám én azt?– mondta a Mester.– A te Bibliád azt mondja,
hogy Ábrahám vendégszeretõ volt, és Isten vele volt. Illés szeretett imádkozni,
és Isten vele volt. Dávid az országot uralta, és Isten õt is kedvelte.
– Van valami mód arra, hogy  kitaláljam, Isten milyen munkára szánt engem?
– Igen. Kutass szíved legmélyebb hajlandósága után, és kövesd azt!

(Anthoni de Mello)
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OKTÓBER
1 Sz Malvin
2 Cs Petra
3 P Helga
4 Sz Ferenc
5 V Aurél

6 H Brúnó
7 K Amália
8 Sz Koppány
9 Cs Dénes

10 P Gedeon
11 Sz Brigitta
1 2 V Miksa

13 H Kálmán
14 K Helén
15 Sz Teréz
16 Cs Gál
17 P Hedvig
18 Sz Lukács
19 V Nándor

20 H Vendel
21 K Orsolya
22 Sz Elõd
23 Cs Nemzeti ünnep
24 P Salamon
25 Sz Blanka
26 V Dömötör

27 H Szabina
28 K Simon
29 Sz Nárcisz
30 Cs Alfonz
31 P Farkas

40

41

42

43

44

Október

Mindszent hava

Fény borzong, erdõknek zöldje egyre gyérül,
Fáradt lomb lezörren tölgyes terebélyrül.
Tátong a láthatár: mag pereg, szín terem.
Torkig a föld, akár nagy, kerek cinterem.

Szabó

Õsi mesterség, de csak a 15. század során céhesedett. Sokféle sajátos, csak
egy munkát végzõ mûvese vált ki, így: foltozó-, horvát- vagy rác-, köpönyeg-, ma-
gyar, nadrág-, német-, nõi-, rékli-, szûr-, vastag-, vékony-, zubbonyszabó. A horvát
vagy rác, magyar és német szabó a nemzeti sajátosság szerint, a vastagszabó
posztóból, a vékonyszabó vászonból mûvelt (nevezték gatyaszabónak is). A váltó-
mûves hozott anyagból méretre dolgozott, a vásármûves készruhát mûvelt.

Anyagai: mindenféle textília, fonal, cérna, gomb, paszomány.
Szerszámai, eszközei: mérték, körzõ, mustra, kréta, olló, tû, gyûszû, szabó-

tábla, próbabábu, téglázóvas (vasaló), ruhafa.
Alapmûveletek: A választott textíliából méretre vagy mustra alapján ki-

szabják a kívánt ruhát (esetleges bélésével), összefércelik, kipróbálják (esetlege-
sen a próbabábun), ha szükséges, igazítják, utána összevarrják, szükség szerint
bélelik, a gombokat házastól felvarrják, paszománnyal, már rátétekkel, varrás-
sal díszítik, szükség szerint kivasalják, ruhafára teszik.
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Mûve: igény szerint, illetve a mindenkori divatnak megfelelõ, különféle
anyagú, kivitelû férfi-, nõi-, gyermek-, alsó és felsõruha, a szakosodott mûvesek-
nél természetesen csak a nevükben jelzett sajátos mû. A nõi ruha készítését a 19.
századtól kezdve részben átveszi a varrónõ.

Megértés

– Hogyan nyerhetem el azt a kegyelmet, hogy ne ítéljem meg a szomszédomat?
– Imával.
– Akkor miért nem kaptam még meg?
– Mert nem jó helyen imádkoztál.
– Hol kellene imádkoznom?
– Isten szívében.
– Hogyan juthatok oda?
– Értsd meg, hogy aki vétkezik, nem tudja, hogy mit is cselekszik, és így megér-
demli, hogy megbocsássanak neki.

(Anthoni de Mello)
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NOVEMBER
1 Sz Mindenszentek
2 V Achilles

3 H Gyõzõ
4 K Károly
5 Sz Imre
6 Cs Lénárd
7 P Rezsõ
8 Sz Zsombor
9 V Tivadar

10 H Réka
11 K Márton
12 Sz Jónás
13 Cs Szilvia
14 P Aliz
15 Sz Albert
16 V Ödön

17 H Hortenzia
18 K Jenõ
19 Sz Erzsébet
20 Cs Jolán
21 P Olivér
22 Sz Cecília
23 V Kelemen

24 H Emma
25 K Katalin
26 Sz Virág
27 Cs Virgil
28 P Stefánia
29 Sz Taksony
30 V András

45

46

47

48

November

Szent András hava

Égbolt feszes bõrén esõ dobol, kopog –
Hömpölyög a sötét, tetõn kobold topog.
Szél hördül világûr vak hézagján, résén:
Alkonycsík szivárog, alvad vadász késén.

Tímár

Más néven tobakos. Õsi mesterség, a 14. században céhet is alkotott.
Anyagai: mindenféle gyapjas és szõrös bõr, valamint a cserzõvargáén kívül

tojássárgája, olajfaolaj, viasz, szappan.
Szerszámai, eszközei: a cserzõvargáén kívül facsaróvas, hergelõ, corholószék,

corholóvas, szõrtoló, vasaló, ványolópad, puhítófa.
Alapmûveletek: Az elõkészítés azonos a cserzõvargáéval, de az áztatás

után a húsoldalt egészen kiszínelik. Meszezés után kimossák a bõrt, kicsavarják,
majd timsócsávába, timsó és konyhasó felforralt, majd lehûtött és kádba öntött
színes oldatába teszik, beáztatják, majd a bõröket egymásra hányva két-három
napig állasztják. Azután a hergelõn megtörik, nedvesítve megnyújtják. Ezt köve-
tõen a corholószéken a késsel simázzák. A kesztyûbõrnél a korpacsáva után a
bõrt hizlalják: liszt, tojássárgája, timsó, víz keverékével megdöckölik, megtapos-
sák. Ismét hergelik. Festéshez a bõrt kimossák, hizlalják, majd mártófestékben
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tapodják, vagy kefével befestik. A lábbeli borjúbõrét szintén hizlalják, majd vi-
asz-, faggyú-, szappanoldattal bekenik, aztán vasalják, utána olajfaolaj, viasz,
faggyú keverékével itatják a barkás felét. A magyar tímár a vastagabb nyerges-
szíjgyártó bõröket nem teszi hamvasba (mészbe), hanem áztatás után szõrtoló-
val kopasztja, és timsócsávában kezeli, majd taposás után szárítja, aztán ned-
vezve a ványolópadon puhítja. Végül a bõrt zsírozzák: parázs fölött melegítik, és
olvasztott faggyúval, halzsírral, bedörzsölik, végül szárítják.

Mûve: mindenféle timsós bõr.

Illúzió

– Hogyan nyerhetem el az örök életet?
– Az örök élet most van. Élj a jelenben!
– Dehát a jelenben élek, vagy nem?
– Nem.
– Miért nem?
– Mert még nem dobtad el a múltad.
– Miért kellene eldobnom a múltam? Nem volt abban minden rossz.
– A múltat nem azért kell eldobni, mert rossz, hanem mert halott.

(Anthoni de Mello)
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DECEMBER
1 H Elza
2 K Melinda
3 Sz Ferenc
4 Cs Borbála
5 P Vilma
6 Sz Miklós
7 V Ambrus

8 H Mária
9 K Natália

10 Sz Judit
11 Cs Árpád
12 P Gabriella
13 Sz Luca
14 V Szilárda

15 H Valér
16 K Etelka
17 Sz Lázár
18 Cs Auguszta
19 P Viola
20 Sz Teofil
2 1 V Tamás

22 H Zénó
23 K Viktória
24 Sz Ádám
25 Cs Karácsony
26 P Karácsony
27 Sz János
28 V Kamilla

29 H Tamás
30 K Dávid
31 Sz Szilveszter

49

50

51

52

December

Karácsony hava

Fagyos éj, fölborult betlehem, karácsony:
Csillagfény Márián, gyermeken, tar ácson.
Mint lassú, játszi láng, megrebben a lélek:
Leng a sugárszilánk, pelyhekben az ének.

Üvegkészítõ

A 16. század elején honosodó mesterség. Sajátos ága lett az üvegcsiszoló.
Anyagai: kvarchomok (békasó), hamuzsír salétrom, mész, kréta, barnakõ,

ércmész, homok, smirgli.
Szerszámai, eszközei: vízikerék hajtotta kölyü, fluszfõzõ szín katlanos üst-

tel, huta, benne az olvasztó-, az anyag-, a nyújtó- és a hûtõkemence, a mintázóbak
a pipával, fogó, öntõlap a hengerrel (a 18. századtól), hûtõkád, hulladékkád,
lábítós köszörû, csiszoló, csûrpolcokkal.

Alapmûveletek: Hamuzsírból szódát készítenek, a kvarchomokot a kölyüvel
porrá törik. A port az olvasztókemencében szódával megolvasztják, majd esetle-
gesen a fehérítés érdekében barnakõvel, krétával, mésszel (vagy színezéshez érc-
meszekkel is) összeolvasztják. A massza átkerül az anyagkemencébe. E kemence
nyílásán át a pipát (fafúvókás hosszabb, szélesedõ vascsõ) a nyúlós üveganyag-
ba mártják, kivesznek egy adagot, és fújással, forgatással, a fogó és a mintázóbak
segítségével, többszöri ki-be vétellel, a kívánt formára alakítják. Amikor kész, a
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hûtõkemencébe kerül, itt egyre ritkuló fûtés mellett fokozatosan lehûl. Az ablak-
üveg kezdetben kerek vagy szögletes üvegtányér volt. A 17. század végétõl kezdik
a táblaüveget  készíteni. Kezdetben fúvással: a pipával hosszabb csövet fújtak,
felvágták, kiterítették, simították. A 18. század elején honosodott meg nálunk az
öntés: elõmelegített párkányos vastálcára öntötték az üveganyagot, és a szintén
elõmelegített vashengerrel megfelelõ vékonyra simították. Mindkét módon ké-
szült üveglapot a teljesen síkfenekû nyújtókemencébe, utána pedig a hûtõke-
mencébe rakják. A teljesen kihûlt üveget a csûr polcain raktározzák. Az üveg
díszítését a formázáson, anyagszínezésen kívül csiszolással végezték, homok és
smirgli, illetve lábítós köszörû és csiszoló segítségével.

Mûvei: a legkülönbözõbb színû, formájú, minõségû háztartási, gazdasági
és díszedények, valamint épületüveg.

* A kalendáriumban bemutatott mesterségeket Bogdán István: Mestere volt egy-
kor címû könyvébõl válogattuk.
** A kalendárium versét (Lázáry René Sándor: Kalendáriumban aprócska fest-
mények (Karácsonyi ajándék feleségének) részletekben közöltük.

Mítoszok

A Mester párbeszédek és rövid történetek segítségével tanított, amiket a
tanítványok örömmel – és néha csalódottsággal hallgattak. Valami mélyebbre
vágyódtak ugyanis.

A Mester azonban hajthatatlan maradt. Minden ellenvetésükre csak
annyit mondott;
– Értsétek meg, kedveseim, az ember és az Igazság között a legrövidebb út egy
kis történet.

Egy másik alkalommal pedig ezt mondotta:
– Ne vessétek meg a rövid történeteket! Ahogy az elveszett aranyérmét egy
fillérnyi gyertyával találják meg, úgy a legmélyebb igazságot is egy rövid történet
segítségével.

(Anthoni de Mello)
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Az elmúlt év eseményei
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Tonomár István

CSAK  EGY  HÁZ

ez csak egy ház
ahol élek
vannak itt szobák
és más helyiségek
vannak bútorok
képek rossz és
nagyon szép emlékek
más lakók is vannak
bent is kint is páran
föl-föl nyüszítenek
mekegnek vagy sírnak
enyhítgetik ezzel
fájdalmát a kínnak
az óriás kertben
tömege növénynek
vannak akik élnek
mások elenyésznek
rajtuk is az átok
amit bent is érzek
ez csak egy ház
mondom
nem igazi otthon
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A Dózsa György Mûvelõdési Ház a jelenben

Bizonyára sokan tudják Koppánmonostoron, hogy a Monostori Kulturális
Egylet társadalmi, önkormányzati és támogatói segítséggel 2001. májusában
megkezdte a mûvelõdési ház felújítását. A 2001. év a “kultúrház” nagytermének
és színpadának felújításával telt, beleértve az elektromoshálózat és a burkolatok
cseréjét is. Jelenleg már a fûtéskorszerûsítésen dolgozunk, mely létszüksége a
kulturális élet kialakításának a “kultúrházban”. 2002-ben önkormányzati finan-
szírozásban megtörtént a tetõ felújítása, így már nem kell féltenünk településünk
kincsét, a mûvelõdési házat a tél viszontagságaitól.

A “kultúrház” ebben az évben is számos rendezvénynek adott helyet a
legfiatalabb korosztálytól egészen a legidõsebbekig. A számos program közül
néhány: farsangi bál, melynek keretében jelmezversenyt hirdettünk, ahol min-
den generáció képviseltette magát; a koppánmonostori Napsugár Óvoda jóté-
konysági bálja – az óvoda szülõi munkaközösségének szervezésében; Magyar
Kultúra Napja – amikor háromnapos kiállítást tekinthettek meg, valamint mû-
soros esten vehettek részt az érdeklõdõk. E jeles napot a helyi iskolások irodalmi
színpada tette felejthetetlenné. Húsvéti népi játszóház, ahol tojásfestés, tojás-
hímzés és érdekes tojásdíszítõ elemek kerültek bemutatásra. A legnagyobb sikert
Kerling Alajos tojásfaragó mûvész bemutatója aratta; locsoló bál; majális, ame-
lyen számos programot szerveztünk minden korosztálynak (bábszínház, játszó-
ház, ügyességi verseny, fõzõ verseny, bál, Tinik és Minik színjátszó csoport elõ-
adása); a Szent István napi ünnepet – az új kenyér ünnepét – a kenyérszentelés
tette felemelõvé, melyet Kiss Áron tisztelendõ úr , a koppánmonostori kápolná-
ban vendégeskedõ csoport vezetõje végzett. Ezen a rendezvényen láthattuk a
T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ elõadását és bemutatóját (test-
festés, kitûzõkészítés, drogprevenció), volt KRESZ-teszt, s végül mindenki nem-
zeti színû szalaggal átkötött szentelt kenyérrel térhetett haza; szüreti bál, vala-
mint az idõsek klubja a rendezvényei.

2002-ben is folyamatos volt a mûvelõdési ház üzemeltetése, felújítása,
melyet az elkövetkezendõ idõszakban is szükségesnek tartunk. A további felújí-
tás, javítás eredménye egy olyan kulturális lehetõségeket nyújtó épület lehet,
ahol minden korosztály talál érdekes és értékes programot.

Ahhoz azonban, hogy mûködhessen ez a közmûvelõdési intézmény, szük-
ség van az Önök segítségére is, mellyel valóra válhat a régi álom:
Koppánmonostoron megfelelõ és kiegyensúlyozott kulturális élet kialakulása. Ez
egy régi cél, több generáció célja , valósítsuk meg EGYÜTT!

Czita Tünde
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Tonomár István

KÖNYÖRÜLETET  KÉREK

álmatlan éjszakák
vad lidércei
könyörületet kérek

égõ szívem nyaldosó
lángok
könyörületet kérek

tehetetlenségtõl sikoltó
gondolatok
könyörületet kérek

elmét bontó
szózuhatagok
könyörületet kérek

mindenem volt
szerelmem
könyörületet kérek

megkísértett hitem
haldoklása
könyörületet kérek

félek
az Úr megtanított rá

így tovább élni
ki tanít meg
könyörületet kérek
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Õszirózsa Nyugdíjas Klub

Koppánmonostoron a III. számú Idõsek Napközi Otthona 1991 áprilisá-
ban alakult. Az évek teltével igény mutatkozott olyan klubra, mely az idõseknek
szervez programokat, mûsorokat és szabadidõs lehetõségeket nyújt. Így a jelen-
legi vezetõkben felmerült az ötlet, hogy olyan önálló kiscsoport létrehozását kez-
deményezik, mely a koppánmonostori nyugdíjasoknak szervez szórakoztató, il-
letve szabadidõs programokat.

2001-ben a klub tagjai között felvetõdött a kérdés, hogy miért nincs a
közösségüknek neve. Szavazásra került sor, és a többség az Õszirózsa Nyugdíjas
Klub nevet javasolta. Jelenleg közel 90 a taglétszám, sõt további jelentkezõk is
vannak. Szerencsére szép számmal fordulnak elõ a településen olyan korosabb
emberek, akik úgy gondolják, hogy közösségben szeretnének szórakozni, beszél-
getni, énekelni, hiszen a rendezvények mindegyikén fiatalokat megszégyenítõ
módon táncolnak, énekelnek az idõsek.

Egész évre meghatározott programjaik vannak, ezen felül a társadalmi mun-
kából is kiveszik részüket. A mûvelõdési ház nagy többségüknek szívügye, ezt
bizonyítja az is, hogy a társadalmi munkára jelentkezõk között az elsõ helyen
szerepelnek a helyi idõsek, néhányan részt vesznek a MOHA (Monostori Havilap)
szerkesztésében, és támogató ötletekkel segítik az egylet munkáját.

2002-ben ismét Barassó Lászlónét választották klubvezetõnek, aki Krocsány
Józsefnével együtt a programok fõszervezõje is. Ebben az évben számos rendezvé-
nyük volt. Ezek közül csak néhányat emeljünk ki: farsangi bál, ahol jelmezes bemu-
tatót tartottak, és meghívták a táti nyugdíjas klub tagjait is e jeles nap alkalmából.

Mûsoros ünnepség nõnapra, ahol saját versekkel rukkoltak ki. A férfi klub-
tagok közremûködésével minden évben emlékezetes ez a rendezvény.

Anyák napján, az Idõsek világnapján vendégséget szerveznek, és a Szeressük
egymást gyerekek címû dallal – mely örök sláger – köszöntik egymást. Ezen a
napon nem maradhat el a mindenki által kedvelt „Nyugdíjas dal” felcsengése sem.

A mûvelõdési házban tartott rendezvényeiken kívül kirándulásokat, szín-
házlátogatásokat is szerveznek.

Baráti kapcsolatokat tartanak az ácsi és a táti nyugdíjas klubbal, akikkel
közös mûsorokat tartanak, együtt ünnepelnek. Az Idõsek világnapja alkalmából
szervezett rendezvényen ebben az évben külföldi nyugdíjasok is részt vehettek.

Gondolom, sok mindenkiben felmerült, milyen jó is lenne közösségben,
barátok közt lenni. Ennek semmi akadálya, hiszen az idõsek klubja továbbra is
várja azokat, akik szeretnének tagjai lenni ennek a kis „csapatnak”.

Czita Tünde
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Újabb események színesítették
a Monostori erõd 2002-es kalendáriumát

Mediawave 2002 – Fényírók Fesztiválja
elsõ alkalommal az erõdben

Az idén elõször a két Komárom is bekapcsolódott Kelet-Közép-Európa egyik
legjelentõsebb nemzetközi film- és összmûvészeti fesztiválja, a Mediawave 2002
megrendezésébe.

A Monostori erõd „kultúrlabirintussá” változott április 26-ától május 1-
jéig. A kiemelkedõ jelentõségû esemény elsõ napján az erõd mozijában a
Mediawave 2001 díjnyertes filmjeit vetítették le, ám ezen a napon két kiállítást is
megnyitottak. Értékmegõrzõk címmel nyílt iparmûvészek által tervezett ruhákból
tárlat. Emellett Szatmári Papp Károly az 1800-as évek végérõl származó isme-
retlen fotóit, valamint Péchy László I. világháborúról készített fotográfiáit is meg-
tekinthették az érdeklõdõk – Szubjektív háborúk címmel. A kiállítás része volt a
Fotóhónap 2002-nek.

A Mediawave 2002 kihelyezett majálisán több “színpadon” koncertek, szini-
és táncelõadások közül válogathatott a közönség. Többek között fellépett a
Kajárpéci Vizirevû, Szõke Szabolcs–Szalay Péter duó, Kátai Zoltán, Lovász Irén-
Lõrinszky Attila duó, Big Lucky Carter-Zerkula duó, Izaline Calister Band, Egy
Kis Erzsi Zene, Trottel Stereodream Experience, Kampec Dolores.

Élõ magyar hadtörténelem – a monostori roham

Június 1-jén lónyerítés, kardcsörgés, ágyúdörgés és puskák sortüzeinek zaja
töltötte be az erõdöt. Megelevenedett a történelem, az idelátogatók az 1848-49-
es szabadságharc katonái, helyesebben mondva katonai hagyományõrzõi kö-
zött találták magukat, egy csata kellõs közepén.

Komárom a szabadságharc hadtörténetének leginkább kiemelkedõ helyszí-
ne. Az, hogy Magyarország legjelentõsebb erõdítménye volt, talán még nem
emelte volna ki ennyire, az már viszont igen, hogy hónapokon át térségében,
vagy a közelében húzódott a fõhadszíntér, s négy igen jelentõs kihatású csata
vagy ütközet zajlott le Komárom falai alatt, amelyek komolyan befolyásolták a
hadjáratok vagy éppen a szabadságharc sorsát.

A katonai hagyományõrzõk, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományõr-
zõ Szövetség tagszervezetei és Csehországból, Ausztriából, Szlovákiából meghí-
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vott vendégcsapatok varázsolták a közönség elé a Hadtörténeti Múzeum mun-
katársainak szakmai irányításával és a Monostori Erõd Hadkultúra Központ Kht.
rendezésében 1849. júliusát.

Láthattunk fergeteges lovasrohamot, gyalogsági szuronyrohamot „osztály
tömegekkel” végrehajtva, valamint védelmi négyszög alakítását is

Az idén „hídpróbával” kezdõdött az Erõ(d)-Próbák

A hagyományokhoz hûen az idén is ágyúdörgéssel kezdõdött a már har-
madik alkalommal megrendezett Erõ(d)-Próbák fesztivál 2002. június 7-én. Var-
ga István, a Monostori Erõd Kht. ügyvezetõ igazgatója köszöntõje után nyitották
meg Bálint Zsombor szobor- és König Frigyes rajzkiállítását, valamint az orszá-
gos makettkiállítást. Majd felavatták az erõdítménybe vezetõ acélszerkezetû hi-
dat, amely állami támogatásból készült el közel egy hónap alatt. Perjési Emilné,
az erõd fõépítésze elmondta: a korábbi, ideiglenes híd kiváltását az tette szüksé-
gessé, hogy egyre többen keresik fel az erõdítményt. A 4,2 méter fesztávolságú,
3,6 méter szélességû és tíz tonna teherbírású hidat az elmaradhatatlan hordógu-
rítással avatták fel.

A szombati családi napon délelõtt az esõé volt a fõszerep, de végül az
idõjárás megkegyelmezett a rendezvénynek. Egész nap az erõdben állomásozott
a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandárja, de a komáromi hiva-
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tásos tûzoltók és a polgári védelem is látványos bemutatókkal várta az érdek-
lõdõket. Az idén is megmászhatták a vállalkozó szellemûek az erõd falát, paint-
ballozhattak, vízifocizhattak kedvükre. Akik pedig a különbözõ próbatételekben
megéheztek, a látványpékségben készült finomabbnál finomabb lángosok, po-
gácsák közül választhattak. A dunai bástya erre az alkalomra „gyermekbástyá-
vá” változott, ahol a Komárom-Esztergom Megyei Népmûvészeti Egyesület kéz-
mûves kirakodóvására és játszóháza várta a kicsiket. A legkisebbeket gólyalábas
tûzzsonglõrök, valamint a Vaskakas Bábszínház is szórakoztatta. Az erõdszínpa-
don Balogh Kálmán és a Gipsy Cimbalom Band tartott elõadást, majd este
bemutatták a Híres Komárom címû történelmi játékot.

A Monostori erõd úrnõje Tamás Istvánné Kalina Irma lett, Baladincz Jenõ
pedig újabb egy évig viselheti az erõd ura címet. Az errõl szóló oklevelet és egy
dísztõrt az Erõ(d)-Próbák 2002 második napján, június 8-án, szombaton nyújtotta
át Varga István ügyvezetõ igazgató és dr. Balogh István, a Pannonia Regia Kht.
ügyvezetõje. Vasárnap, az idei Erõ(d)-Próbák utolsó napján a Bábolna Ménesbir-
tok Kft. tartott lovas- és fogatbemutatót, és természetesen óránként indultak a
rendkívüli erõdtúrák, majd a Ghymes együttes koncertjével zárult a program.

Emléktábla, kiállítás, operagála az erõd napján

Augusztus 3-án a Monostori erõd és látogatóközönsége ünnepelt és emlé-
kezett a 153 évvel ezelõtt történtekre. 1849. augusztus 3-án a komáromi vár
védõi Klapka György tábornok vezetésével kitörtek a várost körülzáró ostrom-
gyûrûbõl, és hõsies csatákban dicsõséges gyõzelmeket arattak a császári csapa-
tok felett.

Ezt a dátumot választotta a Monostori Erõd Hadkultúra Központ Kht. az
erõd napjának – olyan napot, amikor ünnepelni illik, amikor emlékezni jó és fele-
melõ érzés – mindezt Varga István, a Kht. ügyvezetõ igazgatója mondta, a II.
világháború alatt Komáromba befogadott lengyel menekültek emlékére állított em-
léktábla felavatása, valamint a lengyel Przemsyl-i testvérerõd kiállításának megnyi-
tója után. Az erõd falán elhelyezett emléktáblát a Hadtörténeti Intézet és Múzeum,
a Monostori Erõd Kht. és a Przemysl-i Nemzeti Múzeum közösen állította. A felava-
tásakor Rafal Wisniewski lengyel nagykövet, dr. Holló József Ferenc, a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum fõigazgatója és Zatykó János komáromi polgármester mondtak
beszédet. Az esemény fõvédnöke Görgey Gábor, a nemzeti kulturális örökség mi-
nisztere és Juhász Ferenc honvédelmi miniszter voltak.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát vezetõ Görgey Gábor szemé-
lyesen is tiszteletét tette az erõd napján, részt vett az emléktábla-avató ünnepség
utáni kiállításmegnyitón és az esti operagálán is.

Augusztus 3-án A Przemysl-i erõd az I. világháborúban címmel hadtörté-
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neti kiállítást is megnyitottak, amelyen beszédet mondott Mariusz Olbromski, a
Przemysl-i Nemzeti Múzeum igazgatója, valamint dr. Holló József Ferenc.

Ezt követõen került sor a Kincstári Vagyoni Igazgatóság által éppen egy
évvel ezelõtt a Monostori erõdbõl útjára indított Rombarát-program „stafétaát-
adójára”, valamint a neves mûvészek – köztük Pitti Katalin, Gregor József, Ber-
kes János, Anatolij Fokanov, Iván Ildikó és Pánczél Éva – közremûködésével
megtartott nagyszabású operagálára. A nap szó szerinti fénypontját a több mint
húszperces hang- és fényjáték, valamint egy, sokak által varázslatosnak mon-
dott tûzijáték zárta.

A rendhagyó hang- és fényjátékban Körtvélyessy Zsolt színmûvész közre-
mûködött, az õ hangján szólalt meg a komáromi várat védõ Klapka György
tábornok. Ekkor rendeztek elsõ alkalommal hang- és fényjátékot az erõdben.
Ezen események a Kincstári Vagyoni Igazgatóság által egy évvel ezelõtt az erõdít-
ménybõl útjára indított Rombarát-program „stafétájának” is tekinthetõek, hi-
szen az erõd bástyaszínpadán adta át a jelképes stafétát a Monostori erõd a
következõ Rombarát-helyszínnek, Szigetvárnak. A stafétát egy, az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia idejébõl származó, az erõd építésekor használt tégla jelentette.

„Tiszta Amerika” – Nemzetközi amerikai autós fesztivál

Mintegy félezer gépjármû felvonulásával, Magyarországon elõször, nemzet-
közi veterán és modern amerikai autós fesztivál kezdõdött augusztus 9-én. A
háromnapos találkozóra mintegy 10 ezer érdeklõdõt vártak belföldrõl, de Auszt-
riából és Szlovákiából is, s a résztvevõk tiszteletkört tettek a Duna túloldalán
fekvõ Rév-komáromban is.  A változatos, látványos programban autóbemuta-
tó, ügyességi, gumifüstölési verseny, restaurátor-kiállítás, a leghangosabb autók
versenye, könnyûzenei koncert szerepelt.

A fesztivált most elõször rendezték meg, az amerikai autós találkozók klasszi-
kus programjaira építve, de „tuningolva” mindazt folyamatos látványosságok-
kal, aktív részvételre csábító versenyekkel, koncertekkel, sörsátorral, autónyere-
ménnyel, kempingezéssel.

Artfort minifesztivál – Installáció és performansz

Augusztus 24-én délután rendezték meg a Dunai Kilátó címû Artfort mini-
fesztivál záró eseményét, amelyen az érdeklõdõk megtekinthették a marosvásár-
helyi Irsai Zsolt A vacsora címû installációját, valamint A Másik Paradicsom III.
címû performanszot, amelyben Krupa Sándor és Várszegi Tibor szerepeltek, va-
lamint a zentai Mezei Szilárd brácsán és Malina Ervin bõgõn közremûködött.
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Honvédségi nyugdíjasok találkozója

Az a társadalom, amelyik nem figyel a katonáira, s az a haderõ, amelyik
figyelmen kívül hagyja a társadalmat, az beteg – jelentette ki Juhász Ferenc,
honvédelmi miniszter a honvédségi nyugdíjasok elsõ országos találkozója alkal-
mából tartott sajtóbeszélgetésen szeptember 14-én. A találkozó résztvevõit Mádl
Ferenc köztársasági elnök levélben köszöntötte.

Juhász Ferenc a rendezvény mintegy kétezer résztvevõje elõtt a társadalom
nevében megköszönte az egykori hivatásos állomány és a polgári alkalmazottak
felelõsségteljes, az ország békéje érdekében végzett munkáját.

Az egész napos összejövetelen fellépett a Honvéd Együttes, majd a Honvé-
delmi Minisztérium vezetõinek részvételével fórumot tartottak. Az erõd több hely-
színén haderõnemi és fegyvernemi baráti találkozókat is rendeztek.

Délután három órakor kezdõdött a már tradicionálisnak nevezhetõ hagyo-
mányõrzõ program, amelyet legutóbb június elején tekinthettek meg az erõdben.
Az „Élõ magyar hadtörténelem” sorozat keretében ezen rendezvény az Osztrák–
Magyar Monarchia korának katonaéletét idézte meg, hazai és a szomszédos –
egykor monarchiabeli – országos hagyományõrzõ csapatainak részvételével.

Készítette: Tímár Ágnes
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Nemzetközi közbiztonsági, bûnmegelõzési,
katasztrófavédelmi és drogellenes tábor

Hagyomány jelleggel, immár második alkalommal adott helyet a
koppánmonostori Ifjúsági Tábor a Monostori Kulturális Egylet és a városi köz-
biztonsági tanácsnok által szervezett nemzetközi közbiztonsági, bûnmegelõzési,
katasztrófavédelmi és drogellenes tábornak. Résztvevõi voltak a városi közép és
általános iskolák diákjain kívül szlovákiai, román és budapesti fiatalok is. A
2002. évi táborozáson érdekes és tanulságos elõadásokat hallgattak nagy érdek-
lõdéssel a résztvevõk.

A nyári program 2002. június 21-29-ig tartott, az elõadók sorrendjét úgy
választottuk meg, hogy változatos és érdekes legyen minden nap a táborlakók
számára.

Elsõ nap a beköltözéssel és szabad programmal telt. Volt idõ az ismerkedésre.
Második nap az ünnepélyes megnyitókat szabadprogram követte, melynek kereté-
ben elsõként a Monostori erõdbe, majd a termálfürdõbe látogattak el a táborlakók.

A tábor további menete szigorúbb és komolyabb volt, mivel a résztvevõk
délelõttjeit és csaknem minden délutánjait elõadások töltötték ki. A foglalkozá-
sok gyakorlati és elméleti jellegûek voltak.

„Habparti” a táborzárón
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Elõadóink voltak: Dr. Klobusitzky György – a rendõrtiszti fõiskola adjunk-
tusa; Drog Stop Budapest Egyesülettõl Kiss Ilona és Schenk Irén; Kosztinás
Jenõ – Komárom-Esztergom Megyei Polgárõr Szövetség Elnöke; Nagy Péter köz-
biztonsági tanácsnok; Dr. Csorba József Kornél pszichiáter, addiktológus – fõvá-
rosi Nyírõ Gyula Kórház drogambulancia és prevenciós központ vezetõ fõorvo-
sa; Határõrizeti Kirendeltség; John L. Maczko kanadai szakember, nemzetközi
kábítószer-szakértõ, szaktanácsadó; Lengyel K. Péter klinikai szakpszichológus;
Katasztrófavédelem; T+T Humán szolgáltató és oktató központ; Vámhivatal,
kábítószer-keresõ kutya – Vito – gyakorlati bemutatója; Tûzoltóság; Rendõrség;

A tábor zárásaként jelmezversennyel egybekötött búcsúesten vehettek részt
az érdeklõdõk.

Utolsó nap tesztírással kezdték a napot a résztvevõk, melyben az elõadók
által feltett kérdések sorakoztak. Minden résztvevõ ajándékot kapott. A visszajel-
zésekbõl arra következtethettünk, hogy a fiatalok sok érdekes dolgot tanultak a
táborban.

Czita Tünde

A drog keresésére betanított kutya
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„A gyõztesek sohasem adják fel.
Akik feladják, sohasem gyõznek!”

A kegyes Duna

E sorok írója a 65-ös árvizet felhõtlen, gondtalan csónakázással töltötte
egy fateknõben. Akkoriban a Sport utcában lakván, annyit éreztem a magas
vízbõl, hogy a kertünkben a 20-30 cm dagonya után feljött a víz, és szépen el
lehetett evezni a fateknõben. A Beöthy Zsolt utcai  pincékben azonban sokkal
remekebbül lehetett csónakázni, hisz olyan volt, mint egy labirintus, csak arra
kellett vigyázni, hogy a pince födémébe be ne verjük a fejünket.

Most, immár majd 40 év távlatából, nekem ez csak egy vidám emlék. Az
idén azonban új „élménnyel” gazdagodtam, hisz nemcsak a saját kertünkben,
de a saját nyaralónk étkezõjében, konyhájában, éléskamrájában is csónakáz-
hattam. Ez pedig úgy történt, hogy ez a fránya Duna nem tudja, hogy mi a
százéves legmagasabb vízállás, és azt be kellene tartani. Eddig még csak úgy
ahogy megmaradt e körül az érték körül, de az utóbbi idõben ezt rendszeresen
ostromolja. Ilyen ostromok mostanában egyre sûrûbben fordulnak elõ, és egyre
gyakrabban van magas, tartós vízállás.

Minden nap közvetlen kapcsolatban vagyok a Dunával, hiszen ahol – im-
már kisebb-nagyobb megszakítással 8 éve – lakunk,  a legközvetlenebb szomszé-
dunk a víz. Ez szó szerint így van, mert a Hajóvontató part ezen részén (a Kis
Duna és a Nagy Duna összefolyásánál) a legközelebbi szomszéd 150 m-re lakik,
míg az idén a víz + 1m szintig látogatott be hozzánk.

Az utóbbi években azt figyeltem meg, hogy napok, sõt órák alatt igen gyorsan
nõ, illetve apad a Duna. A másik dolog pedig az, hogy tartósan magas vízállásokat
is tud produkálni. Így tavaly tavasszal hónapokig tele volt a meder, és ott, ahol
normál körülmények között sétálni, horgászni lehet, 3 hónapon át 2,5 m-es víz állt.

Az idén tavasszal is jelentõs volt a vízmagasság, de a küszöbérték alatt
maradt, hisz csak a küszöbünket nyaldosta. Majd elérkeztünk augusztushoz. A
hónap elején még olyan alacsony volt a víz, hogy a Kis-Dunából kifolyó víznek –
egy kis fólia segítségével kis gátat emeltünk a gyerekekkel – gátat szabhattunk.
Tettük ezt azért, mert akkor még drasztikusan csökkent a vízszint, s elõfordult,
hogy ki is száradt, elpusztítva ezzel több ezer halacskát. (Elgondolkodtató, hogy
a Bõsi erõmû milyen kiszolgáltatott helyzetet teremtett számunkra.)

Visszatérve az árvízhez,  a Duna kegyes volt, mert idén nem volt nagymér-
tékû halpusztulás. Ám, de augusztus 15-étõl megállíthatatlanul emelkedett a
víz. Tudván, hogy az idei áradás nemcsak különleges idõpontú, de mennyisége
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is felülmúlja az eddigieket is, az alsó helyiségek elõterét kipakoltuk, majd az
étkezõnk ajtaját 1,5 m magasan befalaztuk. Kezdetben megnyugtatóan alakul-
tak dolgaink, de a falon kívüli 80 cm-es víz nyomása felemelte az aljzatbetont és
az étkezõ szekrényét nekinyomta a plafonnak. A cserépkályha és a gázkazán is
víz alá került, nem kis fejfájást okozva ezzel. Ezután a jószerencsénkben és az
apadásban bízhattunk csak.

Egy fontos tapasztalattal gazdagabb lettem most is. A víz levonulását követõ-
en csak baráti segítségre számíthattunk, mivel sem az árvízvédelemnek sem az
önkományzatnak nem jutottunk az eszébe. Vajon hányan jártunk így?

És mitõl kegyes mégis a Duna igazán? A konyhánk falán van egy Mária
kép. A víz 2 cm-el állt meg alatta …

Szabó János

Boldogság

-Rettenetesen szükségem van egy kis segítségre, máskülönben megbolondulok.
Egyetlen szobában élünk: a feleségem, a gyerekeim, meg az apósom és anyó-
som. Az idegeink kikészültek, egymással üvöltözünk, a szobánk maga a pokol.
– Megígéred, hogy megteszed, akármit is mondok neked? – kérdezte a Mester.
– Esküszöm bármit megteszek.
– Jól van. Hány állatotok van?
– Egy tehenünk, egy kecskénk és hat tyúkunk.
– Tartsd benn azokat is a szobában, ahol laktok, aztán egy hét múlva gyere vissza.

A tanítvány megrémült. De mivel megígérte a mesternek, hogy engedelmeske-
dik, bevitte az állatokat is.  Egy hét múlva nyomorultan és siránkozva tért vissza.
– Idegroncs vagyok. A kosz! A bûz! A zaj! Az õrültség határán vagyunk mind-
annyian!
– Menj haza– mondta a Mester –, és tedd ki az állatokat.

Az ember egész úton rohant hazafelé. Másnap örömtõl csillogó szemmel jött vissza.
– Mily gyönyörû az élet! Az állatok kinn vannak. A szobánk maga a mennyor-
szág, olyan csendes, tiszta és tágas!

(Anthoni de Mello)



47

Falu Tamás

A világnak békességet

A világnak békességet,
A leánynak ékességet,
A fiúnak álmot, vágyat,
Csillagot az éjszakának.

A nappalnak napot, forrót,
A gyereknek színes forgót,
Az öregnek kávét, habost,
A koldusnak ezüst hatost.

Vadásznak lest, hûs domb mögött,
Szegény vadnak csütörtököt,
A költõnek részeg rímet,
Hogy elvonja tõled, élet.



48

Könyvajánló!

Barassó Péter: Monostori vadászemlékek
(Nimród Alapítvány)

A kerti asztalnál ülök, talpamtól a combtõig
begipszelt lábam – feldíszítve kedvenc vadjaim fény-
képeivel – mellettem nyugszik a padon.

-Miért nem írsz?! – hallom a kérdést újra meg
újra látogatóimtól kényszerû szobafogságomban,
melyet bal lábam ínszakadásának köszönhetek.
Egyre gyakrabban hallom, de most már valahon-
nan belülrõl is.

–Ha írnék is, ugyan mirõl? – kérdezem ma-
gamtól, és a belsõ hang már adja is a választ: –
Az ifjúkori vadászélményeidrõl, a természetrõl, a
természet szeretetérõl... Annyian megírták már a
tiédnél sokkal nagyobb kalandjaikat, Bársony Ist-
ván, Fekete István gyönyörû leírásai után, hogy

gondolod?!
–Szentigaz! – Úgy érzem, eldõlt a belsõ harc, amikor valami újra felizzik.
–Próbáld meg a vadászemlékeiden keresztül Koppánmonostor természeti

szépségeit, az erdõ-mezõ, a vizek élõvilágát bemutatni...

Hiszen felnõ egy generáció, amely ismerheti a jelmondatot: ,,A Földet
nem apáink hagyták ránk, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

De vajon ismeri-e közelebbrõl az ifjúság ezt a szép természeti környezetet,
amely itt körülvesz bennünket?!

A természetet az összes érzékszervünk segítségével is megízlelni tudjuk csu-
pán, titkainak, csodáinak megismeréséhez kevés egy emberöltõ.

A vadászat – az õsi szenvedélyen és a sporton túl – a legbensõségesebb
találkozás a természettel.

Ha vadászemlékeim kapcsán sikerülne Koppánmonostor természeti szép-
ségeit – amelyeknek kora gyermekkorom óta csodálója vagyok – az ifjúsághoz
közelebb hoznom, ha a természet iránti rajongásomból csak egy keveset át tud-
nék adni..., talán nem volt hiábavaló, hogy a kezembe tollat fogtam.
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Ahogy elkezdõdött...
(részletek a könyvbõl)

Istenem, de rég volt!
Kisiskolás koromban, a faluban sok háznál tartottak tehenet. A csorda legel-

tetése, õrzése a gazdák feladata volt, így a nagyapám is gyakran sorra került.
Az pedig csak természetes, hogy mi, gyerekek ott tanyáztunk a jó illatú

réten. Mennyi izgalom, mennyi élmény!
Gyíkot fogtunk, fûszállal tücsköt, szurokkal pókot, puszta kézzel parti fecs-

két, ürgét öntöttünk a gémeskút vizével.
Mindent elengedtünk, miután megcsodáltuk õket.
A Duna-holtágban vesszõkosárral naphalat, csíkot halásztunk, siklót, bé-

kát gyûjtöttünk. Gyönyörködtünk bennük, majd visszaadtuk a szabadságukat.
És az erdõ, az a titokzatos világ! Mennyi csodálatos élõlény! Rovarok,

kétéltûek, hüllõk, madarak és emlõsök. A háborítatlan természet.
Valahol itt kezdõdött... Az elsõ találkozások ezzel a titokzatos világgal olyan

mély nyomokat hagytak bennem, amelyek csakis az élõvilággal kapcsolatos pálya
felé irányíthattak.

Érettségi után az állatorvosi egyetemre jelentkeztem, de felvételi helyett –
hála a szép emlékû Pálmai Feri bácsi erdésznek – a MAVOSZ koppánmonostori
vadgazdaságába kerültem vadász-vadtenyésztõ gyakornokként.

Számomra ez akkor az álmaim beteljesülését jelentette, a vadgazdaságnál
,,testközeli” kapcsolatba kerültem az erdõvel, az állatokkal, és megannyi szép
vadászélményben lehetett részem.

A lövés pillanata
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Vadászat inamszakadtáig,
avagy a vaddisznó bosszúja

Azt a napot bizonyára sohasem fogom elfelejteni.
1996. június 13-át írtunk, és már javában tombolt a nyár, bemutatva az

összes  árnyoldalát a fullasztó hõségtõl a szúnyoginvázióig.
Abban az idõben a Bábolna Rt. erdészeténél teljesítettem szolgálatot hiva-

tásos vadászként.
Sz. József üzemvezetõ arra hívta fel a vadõrök figyelmét, hogy a gazdák

erõsen mozgolódnak vadkárügyekben, ezért keressünk olyan helyeket, ahol ki-
sebb hajtóvadászatokkal csökkenteni lehetne a vaddisznók károkozását a mezõ-
gazdasági kultúrákban, búzában, árpában, rozsban.

Reggeli területellenõrzésem során az egyházai ,,százéves tölgyes” elõtti bú-
zatábla közepén egy jókora dagonyát fedeztem fel. A múlt heti esõ pompás
sárfürdõt biztosított a környéken tanyázó vaddisznók számára. Jártak is ide ren-
desen. Errõl árulkodtak a nagy pocsolyában a fekvések nyomai, no, meg a
temérdek sáros csapás a búzában.

Éppenséggel nem kellett túlságosan nagy képzelõerõ, hogy rájöjjek: ebben
a rekkenõ hõségben a vaddisznók a nappali szunyókálás után hûsítõ sárfürdõt
vesznek esti-éjszakai bolyongásuk elõtt.

A búzatábla szélén egy kiszáradt vizesárok húzódott, néhány csenevész
akác álldogált a partján. Találtam egy félig elszáradt szürkenyárat is, amely
alkalmasnak bizonyult arra, hogy majd délután ,,felgallyazzak” rá valahogy, és
itt foglaljak leshelyet. Kísértetiesen hasonlított arra a tölgyre, amelyrõl a ,,sípo-
lós” disznót lõttem boldogult legénykoromban.

Egyelõre nem is maradt más dolgom, minthogy az erdészet irodájában beír-
jam magam a ,,lesek könyvébe”, és várjam a délután eljöttét, amely viszonylag
gyorsan meg is érkezett. Mivel úgy gondoltam, hogy a vaddisznók ebben az õrült
kánikulában jóval korábban vetik majd bele magukat a hûsítõ dagonyába, ezért
már negyed ötkor bepattantam a NIVÁ-ba, és elindultam Bábolna felé.

Útközben Sz. Dávid kedves ismerõsöm rontott ki a telkükrõl az útra. Gondol-
tam, a buszra igyekszik, ezért felajánlottam, hogy elviszem egy darabon. Mire õ
felvilágosított, hogy csupán a szúnyogok kényszerítették a pánikszerû menekülésre.

Hogyan is gondolhattam volna akkor, hogy Dávid lesz az utolsó ember,
akivel vadászként, épkézláb emberként szót válthattam...

Öt órakor érkeztem az egyházai százéves tölgyeshez. Az autót a kavicsos út
mellett hagytam. Nem kis erõfeszítéssel sikerült ,,felgallyaznom” a szürkenyárfára
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két puskával a hátamon. Arra gondoltam ugyanis, ha a vaddisznó közvetlen alat-
tam jön ki a vizesárokból, célszerûbb lesz sörétes puskából, gyöngygolyóval lõnöm.

Nem sok idõm maradt a tájékozódásra és az elmélkedésre, ugyanis az árok
sûrû növényzetébõl, tõlem mintegy harminc lépésre, gyanús ágropogás, szösz-
mötölés és néhány röffenés hallatszott.

A szívem máris hevesen kalimpált, és elkezdõdött valami belsõ remegés a
szervezetemben. Fél szemmel az ágon függõ sörétest, a másikkal az árok alját
figyeltem, a távcsöves golyós fegyvert egyre erõsebben szorítottam. De már nem
csak szorítani, hanem emelni is kellett, mert a leshelytõl húsz méterre kicsörtetett
a dagonyához egy termetes vaddisznó, mögötte két kisebb társa. Az elsõ már
vágódott is bele a sárba, de én ezt már a céltávcsõben figyelhettem.

Abban a pillanatban
dördült el a fegyver, amikor
a disznó felállt a sárfürdõ-
bõl. A jól irányzott váll-lap-
lövés szabályosan feldön-
tötte, úgy zuhant vissza a
dagonyába.

Pár perc múlva, ami-
kor a kezem és a lábam
remegése lecsillapodott, le-
kászálódtam a fáról, és le-
vett kalappal adtam meg
a vadnak a végtisztességet.
Rémült társai hetedhét
határon túl lehettek már.

És most következett a
dolog nehezebbik része, mivel a súlyos testet ki kellett vonszolnom a búzából, át a
vizesárkon, ki a kukorica szélére, hogy az autóval meg tudjam közelíteni. Nyakig érõ
gazban tolattam kifelé, húzva, rángatva az egyre nehezedõ vaddisznót. Tüdõm,
szívem a torkomban éreztem, amikor hirtelen megnyílt alattam a föld.

Teljes súlyommal zuttyantam rá a bal lábam talpára, s egy teljesen elrejtett,
derékig érõ vízelvezetõ árokban fogtam talajt. Valami iszonyatos fájdalmat éreztem
egy pillanatra, azután a bal lábam megszûnt érzékelhetõ végtagnak lenni.

Azt nem tudnám elmondani, ezek után hogyan voltam képes két fegyverrel a
hátamon a súlyos vaddisznót áthúzni az árkon, kivonszolni a kukoricás szélére...

És kivánszorogni az ötszáz méterre lévõ autóhoz, kizsigerelni a vadat, fél
lábon állva felkínlódni a vadszállító rácsra... Leadni Bábolnán, és hazakocsi-
kázni...

A monostori holt Duna ág
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Mindezt elszakadt ínnal – mert, mint késõbb kiderült, bal lábam Achilles-
ina teljes szakadást szenvedett. Olyannyira teljeset, hogy kétszeri mûtét után
sem került már olyan állapotba, hogy a vadászatot folytatni tudnám.

Ez volt hát a vadászat – szó szerint – inamszakadtáig. Vagy talán a vaddisznó
bosszúja? Nem tudhatom. Az viszont tény, hogy szép hivatásomnak így lett vége.

S hogy mára mi maradt? Megmaradtak a szép élmények, az emlékek,
melyekbõl néhányat talán sikerült megosztanom az olvasókkal. És megmaradt
a Természet iránti határtalan rajongásom, a Természet tisztelete és szeretete.

És megmaradt a vágy, hogy mindezeket megoszthassam az emberekkel, az
ifjúsággal...

Átélte, megírta és ajánlotta: Barassó Péter

„Mindig az kellene, ami nincs. Szerencsére! Mert ami megvan, az szép. De ami
még nincs meg, az még sokkal szebb! Amit már elértünk, azt határok közé
szorítottuk, arra ráütöttük a végesség bélyegét, annak lenyírtuk a szárnya hegyét.
De amit még nem értünk el, ami még csak gondolat, remény, vágy, eszme, cél,
az még a korlátlanság angyalszárnyán repdes, azzal még azt tehetünk, amit
akarunk. Azt még kedvünkre öltöztetjük, cifrázhatjuk, pingálhatjuk. … A betelje-
sedés azonban elvágja a fantázia útját. Földre kényszeríti azt, ami a végtelenség
határtalan méreteit járhatta. Mert a valóság nagyon is rosszul sikerült gyermeke
a képzeletnek.

(Széchenyi Zsigmond: Csui)
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Hit és vadászat

1.
Talán a cím valamiféle, a panteizmussal kapcsolatos fejtegetést ígér, azonban

ígérem, nem így lesz. Sajnos mind teológiai, mind filozófiai mûveltségem sekélyes
ahhoz, hogy a keresztény vallás, és a természetszeretet kapcsolatait elemezzem. Itt
arról lesz szó, amit a cím ígér: azaz nem vallásról, hanem hitrõl. Ez sem könnyû
vállalkozás, de legalább az utóbbi – bizonyos szempontból – „egyszemélyes dolog”.

Tizennyolc éves koromban Szerb Antal irodalomtörténetét olvasva, volt
egy lehetetlen vágyam: szerettem volna tudni, mi állt azon a lapon, amelyet
Pascal híres balesete – és megtérése – után a köpönyege bélésébe varrva halálá-
ig magával hordott.

Nagyon szerettem volna tudni, mit vetett papírra azokban a sorsdöntõ
pillanatokban a kiérdemesült janzenista. Az idõ múltával rájöttem, hogy mit
sem segített volna rajtam tudásom, mert az üzenet mindig személyre szóló. Az
út, a hívás mindenkinek a sajátja, s a veríték, a tévelygés nem takarítható meg.

Talán induljunk ki abból, hogy Isten itt rejtõzködik körülöttünk, a világban.
Életünk, akár egy hosszú nyomozás, mert akarva-akaratlan, nap, mint nap be-
lebotlunk a transzcendencia nyomaiba, s ezek a nyomok nagyon is földi dolgo-
kon fedezhetõk fel!

A nyomozás furcsasága, hogy nem racionális úton halad, nem félelmetes
logikájú Sherlock Holmes-ként bogozgatjuk a szálakat, hanem: tapasztalunk.
Akárhová is nézünk, – József Attila szép szavával – istendarabkákat lelünk, s ha
összeáll a kép, az sem tudatunk diadala, hanem: kegyelem.

Nagyon nehéz olyan dolgokról beszélni, amelyek csak a lélek csendjében
szólalnak meg igazán, melyeknek az emberi szó „csak halvány földi mása”.
Beszélek hát a vadászatról.

2.
Vadász vagyok. De mit is jelent ez számomra? Elsõsorban szabadságot. Ki-

csiségemet és nagyságomat egyszerre élem meg. Szolga vagyok és porszem, aki
elámul a tökéletességen és a tiszta törvényen. Ha megállok egy hegyoldalon, s
körülnézek, lenyûgöz a rend: kõ, fa, bokor: bár látszólag a legnagyobb összevissza-
ságban, mégis minden a helyén. Csírázik a mag, fû, virág lesz belõle, aztán elpusz-
tul, majd újjáéled. Évszakok váltakoznak idõtlen tökéletességben, s az élet – ugyan-
az az élet, mely bennem remeg – pulzál mindenhol, ahová csak nézek. Csodálat
tölt el egy virág szirmait nézve ugyanúgy, mint egy szarvas izmainak játékát figyelve.
És mindez nélkülem is mûködik. A Sárhegy árvalányhaja nélkülem is ugyanúgy
hullámzik, ha engem száz kilométerekre is vet a sorsom, és hullámzott, mikor nem
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voltam, s hullámzik majd akkor is, mikor már nem leszek. Alig-alig változik valami:
csak a víz vájja kitartóan nyomát a sziklákba, százévenként talán egy centimétert is
halad. Egy cserfa göcsörtös törzsének vetve hátam nézem a hegyoldalt, és érzem,
hogy kiválasztott vagyok. Mert az idõtlenség pillantásomtól más értelmet nyer:
mintha a kilehelt levegõben én is itt maradnék örökké. Tudom, hogy mindezt ne-
kem adta valaki.  Az idõ egy szeletébe csomagolva megkapom ezt a hegyoldalt, s
úgy tekinthetek szét, mint a birodalma fölött szemlét tartó király – de ezt Fekete
István nálam sokkal jobban tudta, és szebben öntötte szavakba.

Igen, ura, és parancsolója is vagyok mindennek: elrabolom gyümölcseit,
tiprom füvét, kivágom fáit, és igen: lelövöm vadjait. Ítélkezhetem mindenek
fölött, tudva és nem feledve, hogy fölöttem is ítélkeznek. Király vagyok és szolga;
legfontosabb és leglényegtelenebb teremtmény.

3.
Mit is jelent még, hogy vadász vagyok? Az otthonosság érzését is, a biztonságot.
Korán elkerültem otthonról, és nehezen szoktam meg a kollégiumot. Szédí-

tett, kivetett magából a nagyváros, s mi, magunkat és egymást keresõ alig ka-
masz fiúk nagyon kegyetlenek tudtunk lenni ... Éjszakánként sokáig a heggyel, a
mezõvel, az ismerõs ösvényekkel álmodtam, s ha hazautaztam, már szombat
reggel kimentem az erdõbe: egyedül, és otthon akartam lenni.

Mert ami hét közben nem sikerült, itt megadatott: biztos voltam magam-
ban és mindenben, pontosan kiismertem magam a kanyargós ösvények útvesz-
tõiben, minden madár, virág és kõ ismerõsként köszöntött. Elfogadott és befo-
gadott a táj, ismertem itt mindent – s talán engem is ismert minden. A fiatal
erdei fenyves simogatva fogadott magába, s bokám nem bicsaklott a sziklák
között sem. Hazataláltam ide, a párás bükkösök és tikkadt legelõk világába, az
emberek közül. S aztán eljött a nap, mikor hazafelé bandukolva feltettem ma-
gamnak a kérdést: miért nem lehet ez így ott is, abban a másik világban?

Így vezetett haza az erdõ az emberek, az enyéim közé, de mindig visszavár,
nem tagad meg, míg én sem tagadom meg õt.

Szép lassan megtanultam szeretni ...

4.
Szeretek egyedül lenni és nehezen viselem a magányt. Ez csak látszólag

ellentmondás. Csöndes barangolások, leskelõdések puskával a vállon, vagy anél-
kül. Egyedül meglesett titkok, melyekrõl sokszor az jut az ember eszébe, hogy
milyen jó volna mindezt megosztani valakivel! Mert elmondani nem lehet ...

Itt kinn súlyosabb a magány és melengetõbb a barátság áldott fénye is.
Néha kibírhatatlan az egyedüllét, máskor – az ember talán még magának sem
meri bevallani – jobb lenne, ha nem lenne itt senki más.



55

5.
Itt a tiszta, világos törvény uralkodik. Ez rendezi kötegbe az erõs izomrosto-

kat, ez érleli a gyümölcsöt, ez hozza a születést és elmúlást is. Nincs jó és rossz,
nincs fölösleges és fõleg nincs hamis.

6.
Talán nincs erõsebb törekvése a léleknek, mint részévé válni valaminek.

Részt venni a világ óriási örökmozgójának mûködésében, még ha a legkisebb
fogaskerékként is, hogy a létezés értelmet nyerjen ezáltal.

Lenni és megmaradni: ez a két legfõbb cél. És ha szétszórt madártollat
talál az ember, vagy ha az elejtett vad homályosuló szemében meglátni véli
önmagát, összerezzen.

Mindez tovább mûködik majd akkor is, ha én már nem járom ezeket az
ösvényeket – gondolja, s torka összeszorul. Csak az élet az örök, az egyed nem –
tudja ezt jól. Igen, csak az élet marad itt, melyet a nemzedékek mindenen ke-
resztül törekednek továbbadni.

A vén tölgyet kivágják, de a makkból már sarjat nevelt, s bár az a fa
eltûnik, a tölgy marad. Igen, a fajta: továbbadni az életet, megmaradni; ez az
örök, megfellebbezhetetlen parancs.

Idejut az ember a gondolat fonalán, de tovább is halad. Mert jó, az öreg
tölgybõl szekrény lett vagy asztal, ledarabolt ágaiból humusz, aztán talán virág – és
így tovább, a végtelenségig, az örök, megállíthatatlan körforgás szabályai szerint.
Talán nem vész el semmi, csak átalakul – de ... Az nem lehet, hogy csak ennyi!

Mi lesz a lélekkel? Lám, lám, hogy rájött, hogy nem csak matéria...

7.
Vadász vagyok. Erdõk, mezõk titkainak fáradhatatlan kutatója és áhítattal

telt csodálója. A táj számomra nem idegen közeg, az állatok, a növények nem
dolgok, hanem az élet csodái, tiszteletre méltó távoli testvéreim. Az elejtett vad
nem dög, hanem valaki által nekem juttatott másik élet, mely miattam hunyt ki,
s magamat alázom meg, ha nem adom meg neki a végtisztességet. Igaz, én
ítélkezhettem fölötte, de nem feledem, hogy ezt a jogot csak átengedte valaki
nekem. Tehát ajándék, melyet meg kell köszönnöm, s nem magamat kell dicsõ-
ítenem, hanem azt, aki nekem adta.

Ha nem merül föl bennem egy sebzett fácán, egy letarkózott nyúl kapcsán,
hogy amit csinálok, végeredményben életek kioltása, ha olykor nem rebben meg
a szívem, ha nem támad meg a kétely, jól van-e így, nem vagyok igazi vadász.
Ha tiszta szívvel várom, válasz jön-e kérdésemre, s tovább tudom járni utamat.
Tudom, az ajándékot elfogadni sem egyszerû.
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Nem fog el viszolygás, ha a rénfán lógó, megnyúzott szarvasról szedegetem
a faggyút, inkább csodálattal tölt el az izmok pontos rendszere, a test, a terem-
tés eme tökéletes mûve. És ha a terítékre hozott nyúlból tejfölös, fokhagymás
sült lesz, nincsenek aggályaim, hogy bûnt követek el. Nem tartom, nem is tart-
hatom gonosznak a feketerigóra lecsapó héját vagy karvalyt – igaz ugyan, hogy
a rigónak szurkolok.

Nem ölök fölöslegesen, és ha ügyetlenségemben sebzek, a sebzettel együtt
szenvedek.

Nem falra aggatható csontokat, lajstromozható számokat, nem kilogram-
mokat és centimétereket akarok gyûjteni. Mit is keresek valójában?

8.
Kerestem a cserszagú erdõt, a nádast – és megtaláltam a hazámat – írja

Fekete István.
Egy talpalatnyi földet keresek, ahol gyökeret ereszthetek. Hazát a hazát-

lanságban, biztos pontot a bizonytalanságban. És keresem a tiszta források fölé
hajolva a vízben tükrözõdõ képben, a holdfényben óriásivá növõ árnyékomban,
igen, keresem a dolgok között bujkáló önmagamat.

És keresem a fehér virágban álló kökénybokrok alatt nyíló ibolyákban,
májusi hajnalok hamvas gerlebúgásában, kenyérillatú tarlók közt szerelmes õz-
bakot lesve és érces levegõjû, csikorgós téli reggelek magányos barangolása so-
rán azt, akit valójában már megtaláltam.

9.
Tavasszal történt. A lompos esõfelhõket szétkergette a szél, az ég valósze-

rûtlen színekben játszott, a narancssárgától a püspökliláig. A bomló avar illata
keveredett az éledõ föld fûszeres kipárolgásával. Egy girbegurba cserfa mellett
álltunk, melyre, ki tudja mikor, valaki egy fakeretbe foglalt Mária-képet tett. A
megfakult, olcsó szentkép elõtt néhány színevesztett mûvirág. A cser tavalyi le-
velei zörögtek, elõttünk-mögöttünk nyögdécselt az erdõ, ha a szél végigvágott
rajta ostorával. Ketten fáztunk, toporogtunk ott kedvesemmel, vártuk a tavasz
szerelmes vándorát: elsõ közös szalonkázásunk volt az. Egy libbenõ röptû hosszú-
csõrût el is hibáztam akkor. De nem bántam, mert sokkal nagyobb dolog tör-
tént: szemünk láttára született meg a tavasz.

Emlékszem, pontosan éreztem, hogy nem érdem, hanem kegyelem, hogy
itt lehetek; és akkor hálát adtam mindezért.

Faragó István
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Tonomár István

MONDÓKA

édesem, kedvesem,
szólj nekem
szép szívem,
énekes pacsirtám,
drága kis madárkám,
mondd csak el,
hogy mi bánt,
mondd, hogy
mit szeretnél
mondd, hogy nem is oly rég
még engem szerettél,
mondd ha bántottalak,
mondd s szabad
lehetnél.
Mondd el mi változott,
hogy ide jutottál,
mondd, hogy rabnõ voltál,
kalitkába zárva
sok-sok szeretettel
övezve is árva,
mondd, hogy soha
senki, senki sem
figyelt fel rabmadár
szavára.

tegnap csilingeltél,
néma lettél mára.
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ENIKÕ

Abban a reményben, hogy a kalendáriumot a fiatalabbak is forgatják,
választottam mostani beszélgetõtársamnak Tóth Enikõt, akinek példáját többen
is követhetik.

Ki is õ? Személyesen a csendes, halk szavú Enikõt kevesen ismerik. Jelen-
leg a Jókai Mór Gimnázium 9. osztályos tanulója. A 6. osztály befejezése után
döntött úgy a család, hogy tanulmányait Komáromban folytatja, de minden itt,
Monostoron kezdõdött:

„Mészáros Imréné Zsuzsa néni vezetett be az írás olvasás tudományába, s
szerettette meg velem a tanulást.

Hamar kiderült, hogy jó hangom, s jó hallásom van. Anyukám unszolásá-
ra 3. osztályos koromban iratkoztam be a zeneiskolába. Amikor a hangszervá-
lasztásra került a sor elõször gitározni szerettem volna, de kiderült, azt a hang-
szert rövid ujjaim miatt nem nekem találták ki. Ezt követte a trombita. Nem
bántam meg. Nagyon szeretem ezt a hangszert. Amikor ismerkedni kezdtem a
trombitával, akkor kezdtem el furulyázni Pap Adrien tanár néni vezetésével.”

– Enikõ ettõl kezdve többször is fellépett az iskola rendezvényein, ahol
sokan élvezhettük játékát.–

„Szili Ákos trombitaszakos tanárom kezdetektõl fogva biztatott, buzdított.
Közös munkánk eredménye, hogy 1998-ban a megyei rézfúvós fesztiválon 1.
helyezett lettem, 2000-ben a kamarazenei megmérettetésen társaimmal máso-
dikak lettünk.

Ha lehetne választani, csak a zenekarban játszanék, mert a szóló fellépé-
sekkor mindig nagyon izgulok, s elõfordul, hogy egy-egy hang félre csúszik. A
zenélés sok idõmet leköti, de mindent megér.”

– Csak hosszas unszolásra kezdett el beszélni Enikõ a tanulmányairól, s
arról is, milyen nehéz döntést kellett hoznia.

A 8. osztály befejezése után kellett döntenie, hogy zenei pályára lépjen-e,
amihez megvan minden tehetsége, vagy odázza-e el még pár évre a választást, s
maradjon továbbra is a gimnáziumban. Az utóbbi mellett döntött, mert még
nem tudja, hogy orvos, ügyvéd, vagy turisztikával foglalkozó szakember lesz-e
belõle, de az biztos, hogy olyan pályát választ, ahol másik nagy kedvencére,
nyelvtudásra lesz szüksége.

Egyik szomorúsága az, hogy a röplabdaedzés ideje egybe esik a zenekari
próbával, s hetente csak egyszer tud röplabdára menni.

A sport több oldalával is megismerkedett. Bátyja példáját követve karaté-
zott, de mert már akkor is járt zeneiskolába, s mert idõben nehezen lehetett
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egyeztetni a két elfoglaltságot, s a trombita mellett döntött, a karate elmaradt.
Ennyi elfoglaltság mellett tud, s akar is tanulni. Tanulmányi eredménye a

8. osztály végén 4,6 volt, mely eredményre méltán lehet büszke.
De térjünk vissza a zenéhez. Többen hallhattuk az Egressy Béni Mûvészeti

Iskola fúvós zenekarát itt Monostoron a Kápolna kertben is, vagy a város külön-
bözõ rendezvényein. A könnyed hangulatú, gyönyörû muzsika mögött rengeteg
munka, s gyakorlás van.

Enikõ kedvencei közé tartozik Elton John filmzenéje, az Oroszlánkirály.
Az elkövetkezõ években, biztos vagyok benne, hogy Enikõ trombitajátéká-

val sok szép percet szerez minden zenét szeretõ embernek.

Készítette: Juhász Gáborné

A fúvószenekarral a Városháza elõtt
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Czita Tünde

Álom

Van egy álom, ami valósággá válik,
Van, ami egy életen át reménységnek számít.
Van, aki egy életen át álmodik a jóról,
Én pedig egy életen át reménységben úszom.
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ANDI

A második kalendáriumban mutattuk be falunk büszkeségeként a „dalos”
Koczka Andreát, akit öt évvel a beszélgetést követõen ismét megkerestünk, hogy
megtudjuk, miért van hétközben csend a Vasváry Pál utcában.

Andi ma középiskolai tanulmányait végzi a székesfehérvári Herman László
Zeneiskola és Zenemûvészeti Szakközépiskolában. Csak hétvégeken jön haza
Koppánmonostorra, így – a távolság és az egész napos elfoglaltság miatt – alig
jut idõ a tini-korral együtt járó bolondságokra.  Andrea elmondta, hogy a gim-
náziumi anyagon kívül igen sok idõt fordítanak a zene és énektanulásra. Kötele-
zõ zongorázni és az éneken kívül citerázik, furulyázik egyénileg, valamint zene-
karban is. A tanítás késõ délutánig tart, így legtöbbször csak estére jut be a
kollégiumba, ahol a gyors tanulás és a kevéske pihentetõ alvás vár rá. Ennek
ellenére a tankör legjobb tanulója, s ezért se elkeseredettség, se fáradtság nem
érzõdik a hangján. Mindenrõl emlékek és élmények jutnak az eszébe, de annyi,
hogy e cseppnyi leányka elbeszéléseibõl, díjaiból és sikereibõl tele lenne egy egész
kalendáriumi könyv.

Gödöllõ, 2002. április 19. Vekler Anna tanárnõvel
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Amióta nem hallatta itthon magát, a következõ díjaira és elismeréseire a
legbüszkébb:

1999-2001 között minden évben õ hozta haza a pálmát az Apáczai Könyv-
kiadó által rendezett versenyeken, s ezzel a rekordot is õ állította fel. Az ország
19 megyéjébõl Andrea bizonyult a legjobbnak három éven keresztül.

2000-ben a XXIX. Schneider Lajos népdalversenyen, Mohácson képvisel-
te megyénket. Itt, a nemzetiségi résztvevõk között szerzett kiemelt arany minõsí-
tést. Ugyanez év õszén a Bonyhádon megrendezett IX. Országos Népzenei talál-
kozón énekét Nívódíjjal jutalmazták.

2001. Mohács: meghívást kapott a Jubileumi versenyre, ami nagy meg-
tiszteltetés, ha tudjuk, hogy az elmúlt 30 év legjobb elõadóit hívták csak meg.

Decemberben kiemelt arany minõsítés.
2002. április, Gödöllõ: Országos Népzenei verseny, kiemelt nívódíj.
Legutóbb a belgiumi Neerpelt-be vitte hírünket az „Aranyos” leányka, ahol

az 50. Európai Ifjúsági Zenei Fesztiválról a Bakony Népi Együttessel  együtt és
szólóban is sikeresnek bizonyult, hiszen õk hozták el a nemzetközi elsõ helyezést.

Terve, álma, mint a tenger. Kívánjuk neki, hogy teljesüljenek, mind szépen
sorjában, hiszen türelme, szorgalma megérdemli.

Köszönjük Andrea, hogy városunkat, s ezen belül településünket talán a
legszebb mûfajban, a népzenében képviseled az országhatárokon belül, s kívül.
Sok sikert, jó egészséget kívánunk mi itthonról!

Készítette: Oplaznik Gabriella

Realizmus

A hamiskártyás így szólt egyszer a Mesterhez:
– Kártyázás közben tegnap rajtakaptak, hogy csaltam, hát jól elvertek, és kidob-
tak az ablakon. Mit tanácsolsz, mit tegyek?

A Mester mélyen az ember szemébe nézett, és azt mondta:
– Ha én a helyedbe lennek, mostantól fogva csak a földszinten játszanék.

Ez aztán felbolydította a tanítványokat. Azt kérdezték, illetve követel-
ték:
– Miért nem mondtad neki, hogy ne csaljon többet?
– Mert tudtam, hogy úgysem bírná megállni – hangzott a Mester egyszerû és
mély értelmû magyarázata.

(Anthoni de Mello)
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Fóthy János

Sóhajtás

Még ma is szép lehetne élni,
Ha nincs a holnap, melytõl szüntelen
Félni kell, félni, félni.

Ma is lehetne boldogság a földön,
Ha nincs a pénz, mely annyi örömet
Megöljön, jaj, megöljön.

A Nap ma is ragyog mindenkinek,
De mit ér, ha kihûltek idelenn
A szívek, a szívek.

S mit ér e szép világ, mit ér az élet,
Ha ég és föld között gazdátlan tévelyeg
A Lélek?…
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A monostori Töhötömök

Évek óta megkér Monostori Éva, a Kalendárium szerkesztõje, kitalálója,
hogy beszélgessek el lakóhelyünk valamelyik fiataljával, aki méltó mindannyi-
unk figyelmére.

Ebben az esztendõben is felmerült sokak neve, de én egy merészet gondol-
va úgy döntöttem, hogy a volt tanítványaimról írok.

A 12. tanévemet kezdtem szeptemberben a koppánmonostori Dózsa Isko-
lában. Nem nagyon számottevõ ez az idõszak, de nekem nagyon sok kedves
emlékem fûzõdik hozzá. S hogy miért is e témában írok, annak apropóját egy
augusztusi osztálytalálkozó adta.

Az egykori 3. osztály hívott meg, kiknek 1991. november 11-tõl voltam az
osztályfõnöke. Õk voltak az elsõ „ Bezzeg, a Töhötöm”-ök.

Minden tanító úgy van, hogy sok-sok év távlatából is emlékszik az elsõ talál-
kozásra. Én is. Ma is magam elõtt látom a „Szombat-ház” belsõ termében kíván-
csian várakozó „törpéket”, akik azt lesték, ki is lesz az új tanító néni, ki az, aki Rózsi
néni helyébe lép. Kölcsönösen meglepõdtünk többen, mert már ismertük egymást,
de arra nem számítottunk, hogy az iskolában, egy osztályban találkozunk.

A munkás hétköznapokra nem is nagyon emlékszem, hiszen azok úgy teltek,
ahogyan mindenhol. De az óraközi szünetek, a délutánok, a táborok, kirándulások
ma is felvidítanak. Jó szívvel hallgattam, hogy ennyi év távlatából kis töprengés
után a Meskete szövege „gyermekeim” eszébe jut, s kis gyakorlás után színpadra is
léphetnének vele. Jó volt felidézni az együtt töltött idõt. Nem voltak sokan, de azt
hiszem minden tanár, tanító vágya, hogy ilyen összetartó osztálya legyen.

Velük szoktam rá a „csavargásra”, melyrõl a mai napig nem tudok lemon-
dani. Mindannyian emlékszünk a Szerencsekerék felvételére, ami nem csak ne-
künk van meg videofelvételen.

 Ha esik a hó, s éppen szánkózunk, bizony magam elõtt látom kipirult
arcukat, amint rohannak a szánkóval, melyen az osztályfõnökük kiabál két-
ségbeesetten.

 A családom is sokat köszönhet nekik. Lehet, hogy nem válik dicsõségem-
re, de bevallom, életemben elõször mézeskalácsot is velük sütöttem, s azóta is
minden évben karácsonykor, aszerint a recept szerint készül el az az édesség. De
tudom, hogy a faluból többen is a „mi” mézeskalácsunkat sütik meg. Saját
gyermekeim is emlegetik õket a mai napig, hisz õk is sokat voltak velük.

 A szõnyi kultúrházban, Tatabányán, Paton lehetõség adódott arra, hogy
mindegyikük kipróbálja, milyen érzés a „világot jelentõ deszkákon” szerepelni.
Hogy megkönnyítsük 4. osztály végén az elválást, tanítás után közös táborozás-
ra mentünk Patra. Ez volt az elsõ, s azóta minden évben megismétlõdõ nyári
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tábor, melyre az „öregek” nosztalgiával gondolnak vissza. Jó volt hallani, hogy
szívesen töltenének el együtt újra egy hetet.

Õk még csak a felnõtt kor küszöbén állnak, életük most kezdõdik el. Pár év
múlva már az eredményeikrõl számolhatnak be, most még inkább csak az el-
képzeléseiket mondták el.

Jó volt látni, hogy milyen szépek lettek a lányok, s a fiúk hogy megférfia-
sodtak, talán meg is komolyodtak. Nekem felejthetetlen estét szereztek. Talán
leginkább ezekért a percekért érdemes dolgozni.

Azzal kezdtem, hogy az elsõ „bezzeg” osztályomról írnék, s azért ez a meg-
különböztetés, mert már van utódjuk. Most lett 5. osztályos a következõ „bez-
zeg”. Ha lehet, még fájóbb volt év végén az elválás.

Õket igazán egészen pici koruktól ismertem, többüket szinte születésüktõl kezdve.
Az én segítségemmel lettek „kis tudatlanból” író-olvasó „tudósokká”.

De nem is a tudás megszerzése az emlékezetes, hanem az összes együtt
töltött idõ. Amikor büszkén nézhettem a zeneiskolásokat, -kik nem nekem
köszönhetik zenei ismereteiket, – lám milyen ügyesek, az én tanítványaim.
Vagy csak amikor együtt, vidáman játszottak, vagy amikor az erdei iskolá-
ban, Csákányospusztán azt mondta Hédi néni, észre sem vette, hogy ott
vagyunk. Igen, olyankor voltam büszke rájuk. Vagy akkor, amikor láttam,
hogy úrrá tudnak lenni indulataikon.

Szívesen emlékezünk színdarabokra, melyek igazán közösséggé formálták
õket. Ezeken az alkalmakon azok, akiknek talán az iskola nem hozott sok sikert,
itt megmutathatták, mit is tudnak, milyenek is tudnak lenni. Jó volt látni büsz-
keségüket, mikor a volt óvodájukba, más óvodákba elmentünk szerepelni, vagy
amikor szüleiknek, nagyszüleiknek mutatták meg tudásukat.

 Azok, akik nem jöttek, vagy nem jöhettek velünk táborozni, bizony fájó szívvel
hallgatták beszámolóikat. Még véget sem ért egy-egy tábor, máris az újon törték fejü-
ket, s bizony, ha rajtuk múlik, meg sem várjuk, míg leesik az idei hó Csákányoson.

Büszkék lehettünk rájuk minden alkalommal, pl. hulladékgyûjtés elõtt, mikor
egy emberként járták a falut, gyûjtötték a papírt, s majd beleszakadtak a kocsik
húzásába, tolásába. De megnyerték a versenyt. Vitáik, véleménykülönbségeik
ellenére egy emberként álltak ki társaikért, akár velem szemben is.

Remélem „Bõbeszédû Szószátyár, Madár, Okoska, Duli-fuli” nem fognak
megharagudni ezekért a nevekért, melyeket csak én használhattam. De mind-
egyiknek története van, számomra felejthetetlen.

Név szerint nem lehet felsorolni, hogy ki, mikor, mit és miért csinált. Nem
is lenne értelme, mert õk tizenöten együtt voltak az egész.

Nem volt sétagalopp az elmúlt négy esztendõ. Meglátni, felfedezni a ben-
nük rejlõ értéket, erõsíteni jó tulajdonságaikat, nyesegetni a rossz tulajdonsága-
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ikat, csak a szüleikkel együtt lehetett. Nevelésük csak elkezdõdött, még hosszú
ideig kell türelemmel, megértéssel irányítani õket.

Tíz év múlva, a 15. kalendáriumban már azt is leírhatom, hogy a két
„Bezzeg” meddig jutott.

De már itt vannak a riválisok, s helyet kérnek maguknak az elsõsök, mind
a huszonhatan!

S befejezésül nem névsor szerint, álljon itt a „Bezzeg”-ek névsora.
Bójás Zsuzsi, Musitz Feri, Baudentisztl Zsolt, Kovács Boglárka, Körmendi

Dávid, Kõrösi Flóri, Kõrösi Zsuzsi, Kóbor Zsanett, Kaszás Tibi, Barta (Bernadett)
Hugi, Olajos Kata, Tóka Marcsi, Vörös Melinda,  Grónai Robi és Mátrai Zoli.

Az utódok:
Paulisz Laci, Toma Iza, Nagy Laci, Horváth Robi, Kovássy Gergõ, Csor-

dás Sanyi, Szemerei Nóri, Bagala Andris, Fülöp Gabi, Tábor Tami, Felner Timi,
Horváth Szandi, Tóth Robi, Paréj Csabi, Auer Ádám és Takáts Attila.

S aki büszke tanítványaira: Juhász Gáborné

Beszéd

A tanítvány már alig bírta türtõztetni magát, hogy el ne mondja a
pletykát, amit a piacon hallott.
– Várj egy percig, – intette a Mester. – igaz az amit el akarsz nekünk mondani?
– Nem gondolnám.
– Hasznos?
– Nem, egyáltalán nem.
– Szórakoztató?
– Nem.
– Hát akkor minek hallgassuk meg?

(Anthoni de Mello)
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Dsida Jenõ

Legyetek õszinték

Lássátok, fáradt vagyok már
s nem bírok szavaitok labirintján
tévelyegni. Szeretem a nyugodt,
nyílegyenes, biztos utakat.

Legyetek õszinték, ne zúdítsatok
rám cifraszép szavakat,
mert el tudom viselni a meztelen
igét és ti is el kell, hogy viseljétek.

Amikor beszélek, ne nézzetek
a hátam mögé: az nyugtalanít.
Állítástok legyen: igen, igen –
és tagadástok: nem, nem.

Mindnyájan biztosan meghalunk.
Esik a hó, itt pattog a tûz
és mindnyájan testvérek volnánk
és nyájas, jó apánk az Isten.

(1929)
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Mementó

Az elmúlással szembe kell néznünk. A monostoriak Erzsi nénije, Harsányi
Józsefné nincs többé. Évek csendes együttdolgozása során jöttünk rá, mekkora
érték munkabírása, tehetsége, következetessége, embersége, röviden Õ MAGA.
A felismerés nem villámként ütött belénk.

Fokonként szoktunk rá, hogy pedagógusi tudását használjuk, sõt, kihasz-
náljuk. Zavaros érzelmi ügyeinket elmondjuk neki, hogy józanító szikársággal
fejünkre olvassa: nem más a hibás. És megtanuljuk értékelni: tõle soha, semmi
nem kerül a pletyka útjára.

Iskolatörténeti munkássága is jelentõs. Gigantikus erõvel, munkával fölku-
tatta és megírta Monostor és az iskola történetét. Aztán! Megszervezte, hogyan
lehetne a volt tanítói lakást és udvart az oktatás-nevelés szolgálatába helyezni.
Az intézmény korszerûsítésén, fejlesztésén dolgozott szakadatlanul. 1954-tõl itt,
Koppánmonostoron kezdte pedagógusi pályafutását, 1987-ben innen ment nyug-
díjba. 26 évig igazgatóhelyettes, 5 évig az intézmény igazgatója volt. Férje halála
után, emlékének áldozva alapítványt tett, aki 4 éven keresztül a biológia, termé-
szetismeret tantárgyból kimagasló eredményt ér el, jutalomban részesül.

Úgy érezzük, mindenki tanítója, nevelõje volt.
Most elment. Még vagyunk, akik emlékezünk rá. Nehéz lesz nélküle.
Most megkapta a behívót, amely ellen embernek nincs szava.
Tudom, s kollégáim is tudják, cselezés nélkül, emelt fejjel indult útnak.
Nekünk hiányozni fog, amint az alapvetõ dolgok.

Hojka Jánosné
a Dózsa György Általános Iskola

igazgatója



69

Czita Tünde

Elmélkedés

Bízom a holnap értékében,
Hiszek a holtak élõ lelkében.
Mikor õk elhaláloznak,
Lelkeik még köztünk járnak.

Szerintem, van egy olyan élet,
Amelyben mindenki boldogan élhet.
Valahol a magas fellegek felett,
Mindenki lelki békét lelhet.

Vidámság és öröm várja,
Ha itt nem is volt vígsága.
Megnyugvásra lel a teste,
Ha a koporsó már el is fedte.
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Falu Tamás

Jaj a magyar költõnek

Jaj a magyar költõnek,
Elsöpri zord vihar.
Mikor bölcsõdalt dúdol,
Az is halotti dal.

Hazája porlik lassan,
Megõrlik vad kövek.
Szavát pár század múlva
Nem érti senki meg.

Már ma sem érti senki,
Nem érti Föld, se menny…
Tegyétek gyászkeretbe
E vers felett nevem.
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Jogfosztottak*

A szomszéd országok magyar kisebbségek elsõ 75 esztendeje alatt egyedül a cseh-
szlovákiai magyarság teljes felszámolása vált hivatalos kormányprogrammá: az 1945.
áprilisi kassai kormányprogram szerint Csehszlovákia az állampolgári jogok megvonásá-
val, vagyonfosztással, tömeges kitoloncolásokkal és kitelepítésekkel akart megszabadulni
a három és fél millió szudétanémet és a 600 ezres szlovákiai magyar kisebbségtõl. Cseh-
szlovákia azonban a potsdami konferencián nem kapott nagyhatalmi engedélyt arra,
hogy a németekhez hasonlóan a magyar kisebbséget is kitelepítse. Ekkor Benes köztársa-
sági elnök, valamint a kommunista Gustáv Husák vezette szlovák megbízotti testület új
módszerekkel igyekezett likvidálni a dél-szlovákiai magyar kisebbséget. Belsõ (csehorszá-
gi) kényszertelepítéseket, a vagyonvesztés és kitelepítés alól mentességet jelentõ ún.
reszlovákizációt hajtottak végre, és erõvel kényszerítették ki Magyarországtól a lakosság-
csere-egyezményt. A magyarok csehországi és magyarországi telepítési veszteségei együt-
tesen meghaladták a 100 ezret. A maradás esélyét egyedül a reszlovakizáció kínálta.
Több mint 300 ezren „kérelmezték” reszlovakizálásukat.

A gyõztes Csehszlovákia a legyõzött Magyarország 1946. február 27-én
kötött lakosságcsere egyezményt, amelynek az volt a lényege, hogy ahány ma-
gyarországi szlovák önkéntesen jelentkezik áttelepülésre, a csehszlovák hatósá-
gok ugyanannyi magyart távolítanak el országukból.

* Forrás: A magyarok krónikája (Magyar Könyvklub)

Kitelepített magyar búcsúzik
szlovák szomszédjától

Guta, 1946.

Magyarországról áttelepültek
csónakon szöknek vissza a

határon, 1947.
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A felvidékrõl kitelepítettekre emlékeztek
 Megbékélni jöttek, nem felelõst keresni

Elõször rendezték meg 2002. szeptember 21-én, szom-
baton – hagyományteremtõ szándékkal – a Felvidékrõl Kitele-
pítettek I. Országos Találkozóját Dél-Komáromban. A Jókai
téri református templom elõtt már a rendezvényt megnyitó
ökumenikus istentisztelet elõtt órákkal gyülekeztek az ország
minden részérõl érkezõ kitelepítettek és hozzátartozóik. Nem-
csak a templom épülete, de a kihangosított templomkert is
zsúfolásig megtelt az érdeklõdõkkel.

A Szózat hangjai után egy áttelepített megrendítõ emlé-
kezõ költeményét hallhattuk, majd Nemes Andrásné, a szer-
vezõ, a Kecskés László Társaság elnöke köszöntötte a megje-
lenteket. Jelen voltak a néhány éve elhunyt dél-komáromi hely-

történész Kecskés László rokonai, Zatykó János Dél-Komárom polgármestere és
Mácza Mihály észak-komáromi alpolgármester.

A köszöntõ után Máté László református, Ihász Beatrix evangélikus lelkész
és Smudla Tamás katolikus plébános részvételével ökumenikus istentiszteletet
tartottak, melyen közremûködött a Vox Femina énekkar.

Az összejövetel fõvédnöke Dr. Kálmán Attila, a magyarországi Református
egyház világi elnöke beszédében a magyarság kárpát-medencei megmaradásának
két forrását említette. Szólt a keresztény, illetve a nemzeti kultúráról, melyek csak
együtt tehetnek garanciát népünk, nemzetünk fennmaradására. Kiemelte, hogy az
elmúlt években a magyarság újra nagynak érezhette magát. … Felébredhetett ben-
nünk, magyarokban az összetartozás-tudat, az egymás iránti szolidaritás.

A kitelepítettekkel kapcsolatban Kálmán Attila elmondta, hogy az érintet-
tek és gyermekeik feladata nem a felelõsök keresése, nem a bosszúállás, hanem
az emlékezés, a történtek tudományos érvényû feltárása, a kitelepítés dokumen-
tumainak feldolgozása.

A védnöki gondolatokat követõen Mészáros Margit az 55 évvel ezelõtt tör-
téntekre emlékezett. Nem külsõ szemlélõként, hanem a történelmi folyamatok
részeseként, elszenvedõjeként beszélt az eseményekrõl.

Megható szavai hallatán azok szemében is az emlékezés könnyét láthat-
tuk, akik közvetlenül nem voltak érintettek. Szólt a kitelepítési végzés kézhezvéte-
lérõl, a magyarok vagonokba terelésérõl, a trianon utáni Magyarország határai
közé telepítésérõl.

A lakosságcsere fogalmát – hasonlóan a korábban szólókhoz – nem hasz-
nálta, hiszen mint mondta: „akiket Csehszlovákiába telepítettek, azok önként
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mentek, míg mi nem!”. A kitelepítettek egyik napról a másikra életek munkáját
hagyták hátra, veszítették el. Tolnába, Baranyába és a megfogyatkozott Ma-
gyarország más szegleteibe kerültek. Kisemmizettként, megfosztottként mindent
újra kellett teremteniük.

Amikor gyökeret vertek, újraalapozták életüket, egzisztenciájukat, többsé-
gük azonnal elköltözött. Vonzotta õket a Duna, jelentõs számban telepedtek le a
mai Magyarország északi, dunamenti térségében. Ápolták erõsítették kapcsola-
taikat szülõföldjükkel. Sokan közülük gyakran járnak át ma is falujukba, Izsára,
Szentpéterre, Madarra, Naszvadra, vagy más felvidéki magyarlakta településre,
ahol gyermekkorukat töltötték.

A visszaemlékezés után Babits Mihály Hazám címû versét egy áttelepített
család gyermeke Gyöngyösi Ildikó szavalta el. Majd felolvasták az emléknap
fõvédnökének, Orbán Viktornak köszöntõ szavait, melyet vastaps követett.

Végül, a rendezvény templomi részét lezáró Himnusz felhangzása elõtt megfo-
galmazták a kitelepítettek Nyilatkozatát, melynek záró gondolata: „ lakosságcsere,
kitelepítés, deportálás ne fordulhasson elõ sem velünk, sem mással soha többé!”

Az országos találkozó egyik fõ célkitûzése emlékhelyet állítani a kitelepítet-
tek emlékének. Ennek érdekében borítékos adománygyûjtéssel, majd templom-
kerti szeretetvendégséggel folytatódott a program.

Délután fél háromtól megtöltötték a Monostori erõdöt a Találkozó kulturá-
lis eseményei. Elõször a dél-komáromi Kistáltos óvoda gyermekei Komárom kör-

Nemes Andrásné, a Kecskés László Társaság elnökének köszöntõje
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nyéki gyermekjátékokat mutattak be, majd emlékkitûzõk átadására került sor.
Ezt követõen Szobiné Kerekes Eszter megnyitotta – nagy sikerû – felvidéki

népviseletbe öltöztetett babákból rendezett kiállítását, melynek anyagát Vödrös
László szõnyi fafaragó alkotásai, illetve eredeti kitelepítési dokumentumok mel-
lett láthattak az érdeklõdõk.

Késõbb az erõd udvarán és konferenciatermében jobbnál jobb programo-
kat láthattunk. Így a komáromi Garabonciás és a diószegi Új hajtás együttes,
valamint a martosi kórus mûsorát szabadtéren élvezhettük.

Közben a Monostori erõd konferenciatermében Dr. Arady Lajos: „Trianon
következményei – népmozgások, népirtások a II. világháború alatt és után”; Dr.
Szarka László: „Az 1947-48. évi csehszlovák lakosságcsere és következményei”
címmel tartott elõadást.

Az egész napos program zárásaként sor került a Szekeresgazda utódok
leszármazottainak találkozójára, valamint Róna Tibor: „ Sorsok – áttelepítettek
visszaemlékezései” címû filmjének bemutatására.

A Kecskés László Társaság évrõl évre meg kívánja rendezni a Felvidékrõl
Kitelepítettek Országos Találkozóját, mellyel felhívja a figyelmet a téma feldolgo-
zatlanságára, lehetõséget teremt az emlékezésre, a régi ismerõsök találkozására.
Céljuk az összetartozás tudatosítása, a figyelem ráirányítása történelmi hibáink-
ra, melyeket nem lehet meg nem történtté tenni, de a jövõben – tanulva saját
hibáinkból és másokéból – a hasonlókat talán elkerülhetjük.

Pohlmüllner Tamás

Máté László református lelkész, a rendezvény házigazdája
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Szép Ernõ

Imádság

Ki ülsz az égben a vihar felett,
Én Istenem, hallgass meg engemet.

Hozzád megy szívem, ajkam csak dadog,
Hazámért reszketek, magyar vagyok.

A népekkel, ha haragod vagyon,
A magyarra, ne haragudj nagyon.

Ne haragudj rá, Istenem atyám,
El ne vesszen veszejtõ éjszakán.

Mert itt a népek nem tudják, mit ér,
Hogy olyan jó, mint a falat kenyér,

Hogy nem szokott senkit sem bántani,
Lassú dallal szeretne szántani.

Édes Istenem, te tudod magad,
A bárány nála nem ártatlanabb.

Te tudod ezt a fajtát, mily becses,
Milyen takaros, mily kellemetes.

Te látod életét minden tanyán,
Te tudod, hogy beszél: édesanyám.

Te tudod a barna kenyér ízét,
Te tudod a Tisza sárga vízét.

Te tudod, hogy itt milyen szívesen
Hempereg a csikó a füvesen.
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Tudod a nyáj kolompját, ha megyen,
Édes szõlõnket tudod a hegyen.

S keserû könnyeink tudod Uram,
Hogy mennyit is szenvedtünk csakugyan,

S hogy víg esztendõt várunk mindenér
S hisszük, hogy lesz még szõlõ, lágy kenyér.

Óh, keljetek a magyart védeni
Ti Istennek fényes cselédei:

Uradnak mondd el, arany arcu Nap,
Hogy kedveled te délibábodat.

Dicsérjed a Balatont, tiszta Hold,
Hogy szebb tükröd a földön sose volt.

Csillagok, értünk könyörögjetek:
Kis házak ablakába reszketeg

Szerteszét este mennyi mécs ragyog…
Könyörögjetek értünk, csillagok.
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Befogadott a falu bennünket

Elmondta: Kiss Sándorné Borza Gizella

Nagysallón, 1931-ben születtem. Az elõdök is itt laktak, itt éltünk Léva,
Zseliz közelében. Földmûvesek voltunk, mint ott mindenki. Más munka nem
volt. Szüleim 16 hold saját földön gazdálkodtak, meg még felesben béreltek
földeket. Itt jártam iskolába, és dolgoztam a ház körül. Fõleg a fõzésben vettem
részt. A család összetartott, és a rokonok is. Apámnak lova volt, õ segített a
rokonoknak, õk meg ennek fejében más munkába segítettek be. Szõlõnk is volt
7 km-re tõlünk. Apámnak mindig voltak lovai Nagysallón: 2 ló, a Lenke és
Olga, 2 csikó. A németek elvitték. A Lenkével nem tudtak úgy elmenni elõttünk,
hogy ne jött volna be hozzánk. Addig nem ment tovább, míg be nem jöhetett a
pajtáig. Ott megfordult és kiment az udvarból, aztán mehettek tovább.

A szülõfalumban termeltek kendert. A
Garam folyóba hordták áztatni. Ez egy hé-
tig tartott. Nagy terméskövekkel nyomtatták
le, hogy ne vigye el a víz. Így áztatták. Az-
tán csomókba szedték, nagy köröket írtak
vele a fej fölött, hogy lerázzák róla a leázott,
lerohadt részeket, és csapkodták a vízbe. Így
tisztították meg. Azután törték, tilolták.
Nagy élmény volt a Garamba járni – füröd-
ni is lehetett benne. Az egész falu magyar
volt, csak a szomszédban lévõ fényképész
volt szlovák.

1947-ben nagy változás következett be
életünkben: a kitelepítés. Nagy fájdalom és
nagy törés volt ez. El kellett hagyni a szülõhá-
zat, szülõfalut, rokonokat és a szülõföldet. Kon-
dorosról, Szarvasból jöttek emberek, hogy ki-
nézzék, kiválasszák, melyik ház kell nekik,
amikor a magyarokat – akik magyaroknak
vallják magukat – kitelepítik. A reszlovakizálás
éjszaka volt, hogy ne tudják, ki tagadja meg
magyarságát. Volt, akinek ráment az egész
vagyona, hogy ottmaradhasson,  ám mégis
el kellett hagynia a falut. Kaptunk „fehér lapot”, értesítést, hogy nekünk menni köll,
mert van akinek gyünni köll. Nagy ládákat csináltak az emberek, amibe berakták a
holmijukat, hogyha menni köll, kész legyenek.

Jöttek a magyar teherautók, azokra pakoltak mindent, a rokonok segítsé-
gével. Kivittek az állomásra, bevagoníroztak bennünket. Nagy szerelvénnyel jöt-

Nagyszüleim
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tünk, az állatok, gazdasági eszközök is ott voltak. A házat üresen hagytuk mö-
göttünk.

Az autókkal a temetõ mellett jöttünk el. Nagy sírás volt, mindenkinek volt
ott halottja. A rokonok hoztak nekünk süteményt, ennivalót, mindenki valamit
hozott, mert mi már nem tudtunk fõzni.

A széna- és szalmabálás vagon a moz-
dony után volt kapcsolva. Állandó félelemben
jöttünk, mert a mozdonyból jöttek a szikrák,
mi meg locsoltuk a szénát állandóan.

A vonat hétfõn indult, és pünkösd szom-
batján értünk Bonyhádra. Közben Szobon és
Budapesten megálltunk. Nem tudtuk hová visz-
nek bennünket. Bonyhádon a családfõket föl-
szólították, menjenek velük, és megmutatják,
hová, melyik házba mehetünk. Ki volt jelölve,
kit, hová visznek.

Kivagoníroztunk. Hét vagonban volt a hol-
mink. Hoztuk a vetõgépet, szecskavágót, fo-
gast, ekét… és az állatokat. Mindent, ami a
gazdasághoz való.

Elkenyõdtünk, mikor mondták, hogy egy né-
met házába megyünk. Ez egy kisebb falu volt. Négy
családot költöztettek ide. De volt, aki tanya-félibe
ment lakni közülünk, elhagyott tanyába.

Szóval megérkeztünk Bonyhádra. Széjjelakasztották a vagonokat, egyik
rész erre, másik arra.

Tanácsházáról jöttek, hogy megmutatják, hol a földünk. Mi 32 darabban
kaptuk meg. Cölöpöket rakott le a papa, hogy tudjuk, melyik a mienk. Május
volt, nagyon gazos volt a föld, a
répát elõször le kellett kaszálni,
akkora volt a gaz, csak azután
lehetett egyelni.

A falu nagy része csángó
magyar volt, kevés német, meg
mi. Közben a németeket elvitték
onnan.

Jól éltünk ugyi, mert hát
dolgoztunk. A húgom ott járt
iskolába. Semmi nem volt a fa-
luban, csak egy picike bolt.
Édesapán 9 km-re járt Bony-
hádra kocsival a piacra. Aztán
Aparhanton telepedtünk le. Ott

Kiss Sándor
gyermekkorában

Kitelepítés elõtti búcsú
Bal szélen Borza Lajos
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is földmûvelésbõl éltünk, meg állatokat tartottunk, volt tehén, ló, disznó. A
tehenünk törzskönyves volt, 25 l tejet adott naponta. Csarnokba hordtuk.
Volt olyan, hogy lefölözték és a fölözött tejet vissza kellett hozni. Ha túrót
csináltak, a savót visszavettük fillérekért, és ezzel neveltük a disznókat. Szü-

leim ügyesek voltak, iparkodtak.
Ott is a háztartásban dolgoz-

tam. Késõbb a határba is mentem
dolgozni. Dohányt is termesztettünk.

Édesanyám font, szõtt. Õ ké-
szítette elõ a fonalat. Tolnában min-
denki termesztett kendert. A rét vé-
gén folyt egy egészen kis patak, min-
denki ott áztatta meg a kendert. Ki-
teregették kis „sátorba” a csomókat,
mikor kiszáradt, törõszéken feltörték,
és akkor tilóval megtisztították, az-
tán vasfésûvel megfésülték a kendert.
Ezt a házaknál megfonyták, a fino-

mabbjából vásznat szõttek: törülközõ, konyharuha, abrosz készült. A vastagabbjá-
ból zsákot, szõnyeget készítettek.

Segítettem édesanyámnak. Apránként megtanultam hímezni is. 13-14 éve-
sen már hímeztem dísztörülközõt. Édes-
anyám unokahúga nagyon tudott hímezni,
és õ megtanított. Ma is õrzöm ezeket a mun-
kákat. Szeretem ezeket a darabokat körü-
löttem. Megtartottam, visszaidézõdnek a fi-
atalság emlékei.

A magyarországi szlovákokat vitték
oda, ahol mi laktunk, ahonnan áttelepül-
tünk. Nekik azt ígérték, hogy mindent kap-
nak, minden ott lesz a házban, a kamrá-
ban a pajtában. És várt rájuk a nagy üres-
ség. Õk úgy utaztak a vagonban, hogy kö-
zépen asztal, letakarva. Sarokban a kecs-
ke. Meglepõdtek, amint odaértek, hogy sem-
mi nem volt a házaknál. Reklamáltak is a
tanácsházán, hogy nem ezt ígérték nekik.

1961-ben jöttünk Monostorra. Ide is
vagonnal. Az állomásról lovaskocsik hoz-
tak idáig. Édesapám az elemgyárba ment
dolgozni, majd a vasútra és végül a vízmû-
höz, ahonnan nyugdíjba ment.

Borza Lajos törzskönyvezett
tehenével. Aparhant

Esküvõnk, 1950. Aparhant
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Én Németkéren laktam még egy ideig, mert 1950-ben férjhez mentem
szülõfalumbelihez, Kiss Sándorhoz. Õk is telepítve voltak. Szüleim tavasszal, mi
õsszel jöttünk el.

Ahol laktunk Tolnában, egy német háza volt. Rossz volt a németnek, mert
nem lakhatott a házában, de rossz volt nekünk is, hogy tudtuk, az övé volt.
Össze is jártunk velük. Aztán, igaz, sokallta az árát, de megvásárolta a saját
házát tõlünk, ami a mienk lett.

Szentpéteriek vettek házat Monostoron. Õk beszéltek rá bennünket is, hogy
mi is vegyünk. Húgomékkal jöttünk házat nézni, Petróékét is néztük, aztán meg-
vettük a Sós villát.

Mivel itt volt – van – minden, hazánknak tekintettük, tekintjük ezt a földet.
Húgom Komáromban él, de itt van telkük, nyaralójuk. Nekünk 4000 –öl volt a
területünk: szilvás, szõlõ, szántó. A területrendezéssel földarabolták a telket.
Maradt a ház a szilvással és a szõlõ. Ezen a területen építettek a fiamék családi
házat. Még maradt így is rendezni való terület.

Szüleim és férjem már nincsenek közöttünk. Nem maradtam magamra:
unokák, dédunokák vesznek körül. A család ma is összetart, összedolgozik. Is-
merik a történetünket, elmondásokból, fényképrõl.

Elfogadtak az itt élõk, Monostor az otthonunk lett.
Remélem, nekik nem kell ilyen eseményeket átélni, és az õ családtagjaik-

nak nem kell majd kényszerbõl új otthont, új hazát elfogadni.

Lejegyezte: Iglódi Attiláné

Végzet

Egy asszonynak aki a végzete ellen panaszkodott, ezt válaszolta a Mester:
– Te alakítod az életedet.
– De arról nem én tehetek, hogy nõnek születtem.
– Hogy valaki nõnek születik az nem végzet. Az a sors. A végzet az, hogy hogyan
fogadod el nõi mivoltodat, s mit hozol ki belõle.

(Anthoni de Mello)
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Viszontlátom a helyet, hol zokogtam:
és megmosolyogtam most, hogy ott zokogtam.
Viszontlátom, hol egykor mosolyogtam,
s megkönnyezem most, hogy ott mosolyogtam!

Jolán
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„Nekem áldott az a bölcsõ, mely magyarrá ringatott”
/Arany János/

A mai Szlovákiában, Keszegfalvához tartozó kis településen, Kavapusztán
éltek a szüleim. A családom minden tagja, a nagyszülõk is itt éltek. Itt is szület-
tünk. Szüleink házasságuk után röviddel egy tanyára költöztek. Ott építettek
házat, és ott éltük boldog gyermekkorunk néhány évét.

A környéken magyarok laktak, magyar
nyelven beszéltünk.

A Nyitra folyó mellett, a szivattyútelep-
nél volt a tanyánk, ahol 16 kat. hold saját
földön és 24 kat. bérelt földön gazdálkodtunk.
Édesapánk Vörös Ferenc, édesanyánk
Moravcsik Erzsébet. Nõvéremék 10 évesek (ik-
rek), én 3 éves voltam.

1947-et írtak. Kemény, kitartó tél volt. A
vizek befagytak, a Duna is beállt. Ez az eszten-
dõ a kitelepítés éve volt. Aki magyarnak vallot-
ta magát, annak el kellett hagyni a házát, fa-
luját, szülõföldjét. Kit Szudéta-területre, kit
Magyarországra irányítottak. Mi is, mint sok
magyar család, megkaptuk a kitelepítési hatá-
rozatot. Jöttek a katonák, végigjárták az értesí-
tetteket: vallják-e magyarságukat. Lehetséges
volt a reszlovakizálás, vagyis szlováknak valla-
ni magunkat. Édesanyánk után lehettünk vol-
na szlovákok. Édesapánk azonban nem írta alá

a nyilatkozatot, õ magyarnak vallotta magát, így az egész családot magyarrá nyil-
vánították. Következett a szorongásokkal teli várakozás: mikor kell összepakolni és
hová visznek bennünket. Megtudtuk, Szudéta-területre.

Édesapánk tájékozott ember volt, sokfelé járt, voltak kapcsolatai, hírforrá-
sai. Megtudta, hogy a kitelepítettekkel napokig vesztegel a vonat a nyílt pályán,
fûtetlen vagonokkal. Mi lesz a gyerekekkel ilyen körülmények között? Megfa-
gyunk ebben az idõben?  Mit tudnak tenni? Tán Magyarországra menekülni…?

Tett követte a gondolatot. Tájékozódni kell! Édesapám kerékpárral az éj
leple alatt Észak-Komáromba indult, majd átkelt a Duna jegén. A sötétben irányt
tévesztett, és Füzitõnél találta magát. Gyanús volt az út hossza. Gondolatait
vadlibák felröppenése zavarta meg. Jaj, ott már nincs jég! Lassan visszafordult,

Anyai nagyszüleim
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aztán feljebb partot ért magyar oldalon. Életét a vadlibák jelenléte mentette
meg – kerékpárostul került volna a jeges vízbe.

Kérdezõsködött a lehetõségek iránt. Lakás, munka, majd jött vissza ugyan-
úgy a Duna jegén.

Nem sokat váratott magára a parancs: jött az értesítés, mikor, mennyi
holmival visznek bennünket cseh területre. Ki tudja hová, meddig megyünk,
visszajöhetünk-e házunkba? A rövid töprengést gyors elhatározás követte. Mie-
lõtt jönnek értünk, elhagyjuk a tanyát. Söté-
tedés után lovaskocsival Észak-Komáromba
ment a család. Ott meghúzodtunk egy ked-
ves családnál, Berzki cukrászéknál. Két hétig
éltünk náluk, míg apánkat meglátták egy vá-
sárban és rászóltak: Ferenc, te még mindig itt
vagy? És akkor eldõlt végleg: jövünk Magya-
rországra. Felhoztak minket a Tomanóczy vil-
la irányába, a vasúti híd fölé és nekivágtunk
az útnak a befagyott Duna jegén, az új hazá-
ba. Otthagytuk a házat, állatokat, felszere-
lést. Tehenek, tinók, lipicai lovak, csikók, disz-
nók, aprójószágok. Eke, borona, vetõgép,
szecskavágó, daráló, aratószerszámok, és a
többi. Otthagytuk a földet, Nyitrát, a csator-
na-partot, a csónakot, az embereket, a nagy-
mamát…

A háztartásunk nem napokra volt fel-
szerelve. Elõrelátóak voltak az emberek. A
puszta 6 km-re, Komárom ettõl még 8 km-re
volt. Tehát élelmiszer, petróleum, gyufa sem
hiányozhatott a háztartásból.

Mit hoztunk magunkkal? Nõvéremék hátán kenyér, kolbász. Édesapánknál
vindõben zsír, édesanyánk hátán én. És jól felöltöztünk…

A határõrök felfedték családunkat, kiabáltak, fenyegettek a hídról, majd
lõttek utánunk. Hogyan éltük meg ezt, nem tudom, de szüleim mesélték, hogy
nagyon sírtam és a kavai nagymamához akartam menni. Akkor még idegen volt
nekem, amerre jártunk.

A magyar partról fiatal fiúk jöttek elénk. Nem egyedül csak mi jöttünk, elõt-
tünk is keltek már át a jégen menekülõk. Segítettek nekünk,a csomagokat átvették.
Köztük volt Várszegi Imre, Pisti, Risnyovszki Karcsi is. Fázva, kimerülten érkeztünk
az új földre – Magyarországra. A parton lévõ házban fogadtak minket Várszegiék.

Szüleim
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Itt megpihenhettünk, felmelegedhettünk, aztán Komáromba mentünk rokonaink-
hoz, Bartliékhoz. Nõvéremék innen jártak iskolába. Aztán röviddel késõbb Czibor
bácsiéknál kaptunk helyet. Elõször a mosókonyhában „laktunk” öten. Egy sezlon,
egy kályha, egy asztal.  Hogyan pihentek szüleink? Máig sem értem.

Megkedveltek, befogadtak Cziborék, és röviddel utána a szobába kerül-
tünk. Jó barátság kötõdött a két család között. Segítettek nekünk a nehéz idõk
átélésében.

Édesapánk „átjárt” a jégen, módszeresen hozott hazulról ezt-azt. Áthozta
a lovakat, csikókat, hintót, szénát, tehenet, ágynemût, bútort. Ügyes volt,
szorgalmasan dolgozott. A tehenünk Monostoron volt Kõrösi Istvánéknál.
(Margit néni nekünk Nyanya volt.) Lovaink Paulisz bácsiéknál. Egy év után egy

kis házat vettek szüleink
Monostoron – ma a Mák
néni háza áll a helyén – a
Fõ út (ma Koppány vezér
út) 75-ben.

Berecz Dezsõ bácsi-
ékkal is baráti kapcsolat
alakult ki, a fiúkkal szinte
testvérként éltem a kis-
gyermekkoromat. Itt lak-
tunk 1953-ig. Innen jár-
tam iskolába, itt volt jó
barátnõm Olajos Marika,
akivel sokat voltunk
együtt. De itt kaptam iga-
zi gyermekkori élményei-

met Dikász Margit, Paulisz Kati, Nyári Misi, Berecz Dezsõ és a többi  osztálytárs
kapcsolataival. Innen vannak emlékeim: Nagyék-, Gabi-, Mari-, Magdi-, Ili-,
Bedecs Ferus-, Erzsi-,  Fellnerék-, Tomoziék-, Pauliszék-, Kõrösiék-, Szilágyiék-,
Hoványiék-, Köteseiék-, Mészárosék-, Köcskiék-, Bedecsék-, Molnárékról … (El-
nézést, hogy nem teljes a felsorolás) Kevés család van, akikre ne tudnék valami
miatt emlékezni.

Ez egy kicsi ház, 1 szoba és 1 konyha volt. Késõbb istállót építettünk hoz-
zá, kukoricakóróval a tetején. Felavattuk: házi bált szervezett édesapánk. Az
akkori legények és nagylányok is ott voltak, zene is volt, citera, dob, harmonika,
hegedû. Szólt a zene, mi táncoltunk, ledöngettük az istálló alját. Azt is mond-
hatnám, jártuk a csûrdöngölõt. Édesapám szerette a fiatalokat, azok  is szeret-
ték õt, szívesen jöttek kukoricafosztáskor, répapucoláskor. Sokat énekeltünk.

NõvéreimNõvéreimNõvéreimNõvéreimNõvéreim, édesanyám,édesanyám,édesanyám,édesanyám,édesanyám, nagyanyám, s
nagynéném. Az asztalterítõt még most is

õrzöm.
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A tszcs megalakulása után be kellett lépni a családfõnek a csoportba.
Szorgalma, ügyessége, gazdaságbeli ismerete miatt jelentõs volt a tagok között.
A tehénállomány összetétele, a vásárlás nagyrészt az õ nevéhez fûzõdött. Szeret-
te az állatokat, értett is hozzájuk. Jól gazdálkodott, ismerte a vetésforgót, tudta,
milyen ültetvény után mit, mikor lehet, vagy alkalmas vetni, ültetni.

Megkaptuk a „kettõs birtokosi igazolványt”. Átjártunk a régi földjeinkre gaz-
dálkodni és hoztuk a termést. Késõbb rendezte a két állam a földtulajdonokat.

Itt kaptunk területet, házat az ottmaradt gazdaságért. Csereingatlanként a
Tomanóczy Klára és Vilma szõlõjét, a rajta lévõ házzal kaptuk meg, a miénket
pedig õk.

1953-ban átköltöztünk ebbe a házba. Nagy volt a változás, villany világí-
totta a lakást! Telkünk a
Dunától a mostani Jászai
Mari utcáig ért. Szõlõ,
kert, erdõ. Volt mit ren-
dezni, dolgozni. Mi, gye-
rekek is kivettük a részün-
ket a munkából.

Lett rádiónk (Ori-
on), aztán mosógép
(Hajdu). A faluban 3 db
volt, és az egyik a miénk.

Szüleink, befogtak a
munkába minket. Nõvé-
remék már 15 évesen a
Lengyárba jártak dolgozni. 9 évesen az aratáskor már jelentõs szerepet kaptam
én is. Vízhordó, kötélgyártó és marokszedõ is voltam. Megtapasztaltam nõvére-
immel a vetés, aratás, betakarítás nehézségeit, „törvényeit”. Édesapánk
szélesvágású rendjénél aratáskor volt, hogy háromszor fordultam marokszedõ-
ként, mire egy kévét tudtam összerakni. De ezt is boldogan tettem, mert bizo-
nyíthattam rátermettségemet, kitartásomat.

Kötelet teríteni nem nagyon szerettem, mert a hosszú kötelet, amit
rozsból készítettünk, gyakran rosszul sikerült kiterítenem, kisodródott, újra
kellett tekerni.

A gazdák összedolgoztak, az egyik fogatot, a másik kétkezi munkát adott.
Mentünk hajnalban a határba. Aludtam a kocsiderékban, játszottam lepkékkel.
Tücsköket hallgattam, rácsodálkoztam a madárdalra, öntöttem ki ürgét, szed-
tem kalászt, hordtam vizet és készítettem pipacsbabát … Így visszaemlékezve
szép gyermekkorom volt.

SzülõházamSzülõházamSzülõházamSzülõházamSzülõházam
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Míg a faluban laktunk, édesapám fuva-
rozott is. A kereskedõknek hozta az árut Tatá-
ról lovaskocsival. Egyszer elvitt magával. Kora
hajnalban indultunk. Füzitõ és Tata között
felkeltett, hogy hallgassam meg a róka ugatá-
sát. Ez mélyen megmaradt emlékeim között.

Késõbb a sütõiparnál kapott munkát,
szállító lett. Autóval vitték a kenyeret, kiflit,
zsemlét vidékre. Farkas Jancsival sokat vol-
tak egy autón. Bátyáim nem lévén, bátyám-
nak szólítottam, s apu is fiaként szerette õt.

Míg a kukoricát morzsolták, játékot ta-
nított: hogyan lehet a csutkából disznóakolt,
kutat építeni, szárból tehenet, ökröt, vályút
faragni.

Türelemmel tanított meg édesanyám
is a zöldségeskert növényeinek felismerésé-
re, gondozására.

Cziborékkal jó barátságban voltunk. Zoli
bácsi – az Aranycsapat balszélsõje – többször
meglátogatott társaival bennünket.

Várszegi Imre, Erzsi nõvérem férje lett, Monostoron telepedtek le. Másik
nõvérem pedig még ma is Komáromban él.

Én, nagynéném Sebõk Jolán és Prandtnerné Erzsi néni példáján felnõve
tanító lettem. Célom a gyerekek szeretetre nevelése, a szép meglátása, a jó
észrevétele, a tisztelet megadása, a tudásvágy felkeltése, a hasznosság érzésének
megízleltetése és a tanulás elsajátíttatása volt. A szándékom ezt volt, és hogy
mennyire valósult meg, nem tudom megítélni.

Dalokat, verseket, meséket, játékokat, átadni, megtanítani, feddni, dicsérni,
örülni, vígasztalni, Himnuszt, Szózatot énekelni együtt, magyarul – magyarként.

Köszönöm mindenkinek, aki akár csak kis mértékben is segített ebben.

Zárás:

„A fájdalom, a bánat, a szenvedés, a csalódás, legalább annyira fontos az ember
személyiségfejlõdésében, mint a boldogság, a siker.

Minden elszenvedett fájdalom után erkölcsileg egy fokkal tökéletesebbek leszünk.”
Dimov

Személyes emlékeit lejegyezte: Iglódi Attiláné Vörös Jolán

A három nõvér
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Könyvajánló!
Bordács Ilona: Emlékezés, aranyzsinór, te vezess!

Egy felvidéki asszony visszaemlékezése
(Kecskés László Társaság 2002)

Régi Vasárnap

Szombat esti utcasöprés,
Porköd már ünnepet igér.
Kalácsillat, mely ott lengett
Fehérre meszelt házak felett.
Emlékezés, aranyzsinór, te vezess.

Akkor még ünnep volt a vasárnap.
Áldást osztott az öreg pap,
Felebarát minden ember,
Összetartó mágnes a szeretet.
Emlékezés, aranyzsinór, te vezess.

„Olyan ez a  mi vidékünk, mint az asztal, szép egyenes. Az alma elgurulna
rajta. Olyan ez a mi népünk, mint a táj, ahol él. Egyenes derékkal jár, felemelt
fejjel, de a felemelt fej nem lehet nagyon felemelt, mert azt mondják, csak az
üres fej áll magassan. Akinek van a fejében valami, az meghajlik a tudomány
súlya alatt. Lásd a búzakalászt. Kicsit húzza az az áldott mag, de nem hajlik
közel egymáshoz, a másikat is élni hagyni tisztes távolból. Nem elvonni az életet
adó anyaföld küldte tápot társától, ám kapaszkodni, gyûjteni az energiát a maga
életéhez. Ilyen ez a nép, ez az áldott, megbecsülésre méltó. Isten éltesse! Adjon
neki, hitet, reményt és szeretetet, hogy hosszú életû legyen e földön, melyet õ
adott néki!”

A Felvidékrõl 1947-ben áttelepített család történetét a család egyetlen tag-
ja írta meg. Az, aki az eseményeket gyermekfejjel maga is átélte. Az õ individuu-
ma, személyisége az a stabil nézõpont, melybõl a végbement eseményeket érté-
kelte és megírta.

Õ egy érzékeny ember, akire olyan mély benyomást tettek a megélt esemé-
nyek, hogy életrekeltek személyében a belsõ energiák, és arra kényszerítették õt,
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hogy megfogalmazza érzéseit, gondolatait, tapasztalatait, élményeit, hogy má-
sok is részeseivé válhassanak. Nyelvünket, a magyar nyelvet használta kifejezése
eszközéül. Olyan jól sikerült élményeit megfogalmaznia, hogy mindannyiunk szá-
mára esztétikai élvezetet nyújt. Elsõsorban a szépség eszközeivel hat az olvasóra.
Ezért kényszerültünk az esztétikai elemzés eszközeit felhasználni, hogy rávilágít-
sunk az alkotás értékeire. Nem a történettudomány szemszögébõl és eszközeivel
elemeztük, azt meghagytuk a történettudósok számára. Szilárd meggyõzõdé-
sünk: õk is találnak hasznos adatokat e lesújtó, a második világháborút követõ
történések elemzésében.

Ajánlotta: Kecskés László Társaság

Írás a kiûzetésrõl
A kilakoltatási parancs, az ún. „fehér lap”



89

Egy kis helytörténet
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Tonomár István

TÜKÖR-KÉP

csupasz testemmel
csupasz lelkemmel
tükröd elõtt állok
Uram
ki mer mellém állni

imával oszlatom
fájdalom ködét
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Milyen volt városunk száz évvel ezelõtt?

Olyan jó lenne többet, még többet tudni Koppánmonostorról, Komárom-
ról, s a benne élõ emberekrõl. S most nemcsak azokra a történelmi eseményekre
gondolok, melyeket általában mindannyian ismerünk, hanem mélyebb, emberi
törekvések, megélt, átélt emlékek után kutatni.

Szeretném tudni, mit éreztek az itt élõk? Mit gondoltak e faluról és a városról?
S büszkeséggel töltötte-e el õket annak tudata, hogy õk Komárom város polgárai?
Milyen volt városunk száz, kétszáz évvel ezelõtt? Mit, és hogyan csináltak akkor
elõdeink? Ezekre, és még számos megválaszolatlan kérdésre kutatva a választ, kezd-
tem el foglalkozni Koppánmonostor régmúlt emlékeivel.  Természetesen egy kutató-
munka soha nem lehet teljes, vagy befejezett, hiszen mindig akadnak új, s még
újabb emlékek, melyek meghatározóak lehetnek. A kalendárium csak egy pici pont
a történelmi események, a múlt emlékeinek felidézésében, ám mégis fontos, hiszen
általa, rajta keresztül juthatnak el olyan elbeszélések, események, vagy dokumentu-
mok a település közössége felé, melyek egyébként feledve maradnának.

Könyvtárban és levéltárakban eltöltött hosszú órák fáradságai múlnak el
egy pillanat alatt, ha számunkra érdekes és értékes dokumentumokra bukka-
nunk. Mindannyian átélhetjük, a felfedeztem a „Spanyolviasz”-t érzését, amikor
már régrõl ismert történelmi eseményeket eredetiben olvashatunk a megsárgult
papírlapokon. Higgyék el, ez is van olyan izgalmas, mint egy családregény. Sze-
replõit egy idõ után megismerjük, lehetnek kedvelt és ellenszenvvel kísért alakja-
ink. Ismerõssé lesz a történet, izgalommal várjuk a folytatást, s könnyen olvas-
hatóvá válik a régi írásmód is.

S, hogy mi volt, mi történt száz évvel ezelõtt e város határain belül? Lehet,
hogy hihetetlen, de a jelenlegi Komárom nagyon hasonlít az akkorira. Akkor
még Észak-Komárom is hozzánk tartozott, tehát nagyváros voltunk. Az ország
vezetõ városaihoz tartoztunk, fejlesztéseink az országos átlagon felül voltak. A
századelõn bevezették a gázvilágítást, a vezetékes ivóvizet, megkezdték a korsze-
rû csatornahálózat kiépítését, díszburkolattal látták el az utcákat, fejlesztették a
kórházat (természetesen az észak-komáromi közkórházat), gyárakat telepítettek
és az egyházi iskolákon kívül állami népiskolákat mûködtettek.

1902-ben, pontosan száz évvel ezelõtt is volt helyhatósági választás, mely
után az újraválasztott választmány Domján János polgármester vezetésével folytat-
hatta a megkezdett utat. A város szépen fejlõdött, az újvárosi (Dél-Komárom) rész
is egyre jobban beépült „Túlkomárom” mindennapjaiba. Ezt nagyban elõsegítette
az 1892-ben átadott Erzsébet-híd és az 1904-ben üzembe helyezett Lenfonógyár is.

Koppánmonostort, azidõben Pusztamonostornak nevezték és lakossága
csekély mértékébõl adódóan ritkán került napirendre a városi méltóságok elõtt.
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Nagyobb lélegzetû tervekben gondolkoztak, egy egész város elõmenetelét tartot-
ták szem elõtt. Városi és országos dolgokban jártak el, döntöttek, vagy javasol-
tak. Megemlékeztek a múlt nagyjairól. Így kerül bemutatásra Kossuth Lajos és
Deák Ferenc születésének századik évfordulóján tartott, valamint II. Rákóczy
Ferenc hamvainak hazaszállításának megemlékezése.

 Kalendáriumunkban olyan jegyzõkönyveket, vagy azok részletét tárjuk az
olvasó elé, mely Pusztamonostorra nézve is érdekesnek tûnnek.

Kellemes idõtöltést kíván hozzá: Monostori Éva

Megtanultam tisztelni az ünnepeket. Az ünnep Isten ajándéka, más,
mint a többi nap, s arra való, hogy hétköznapi mivoltukból kivetkõzõdve tisztel-
jük önmagunkban az embert. Sajnálom azokat, akik nem tudnak ünnepelni. Az
ünnep önmagunk fölemelése. Tiszta ünnepi ruhában és tiszta ünnepi gondola-
tokkal lehet csak ünnepelni, felülemelkedve a hétköznapokon s apró küzdelme-
inken. Csak ünneplõbe öltözött ünneplõ ember tudja megérteni annak a kijelen-
tésnek a nagyságát, hogy Isten az embert saját képére teremtette.

(Wass Albert: A titokzatos õzbak)
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Pusztamonostort (is) érintõ önkormányzati
határozatok 1902-1903.*

1902.
38.
901/1902.

Weninger Ernõ ó szõnyi esperes plébános kérvénye vámmentesség engedé-
lyezése iránt.

A közgyülés arra való figyelemmel, hogy folyamodó mind ó szõnyi r. kath. lel-
kész egyszersmind az ó szõnyinél azokkal nagyobb számú újvárosi és p. monostori r.
kath. lakosoknak is lelkipásztora úgy az egyházi szertartások végzése, mint egyházi
javadalmát képezõ földjei müvelése czéljából állandó érintkezésben áll a várossal,
közérdekü müködésére tekintettel, Weninger Ernõ esperes plébános mint újvárosi
lelkész részére mindaddig, míg az újvárosi r. kath. egyház az ó-szõnyi egyház köteléké-
be tartozik, saját személyére, valamint személyét szállító fogatai, és újvárosi javadal-
mai müvelésére vagy saját háztartási szükségletei szállitása végett a városon vagy
határán át közlekedõ eszközei számára a kövezet-vámmentességet engedélyezi.

Mirõl folyamodó, továbbá a fõkapitány a vámmentességi igazolvány kiszol-
gáltatása végett és a városi kamarás a vámszedõk utasitása végett értesittetnek.

1902.
251.
8559/1902

A tanács javaslata a városi kaszálók letakaritási munkálatainak részbeni
kiadása alkalmával az egyes részek által a hányadrészen felül beigért 95 kor.
készpénz elengedése iránt.

A közgyülés – tekintettel arra, hogy az idei nagy víz kis és nagy-apáli szigete-
ken a szénatermést teljesen megsemmisítette és ennek következtében a részes mun-
kásokkal kötött szerzõdés végrehajtható nem volt, az egyes részek által a hányadré-
szen felül beigért 95 kor. készpénz követeléstõl eláll, illetve az ígéret tevõket ezen
készpénz befizetésének kötelezettsége alól felmenti, egyidejûleg utasítja a számve-
võséget, hogy a fenti összeget a követelések nyilvántartásából törölje.

1903.
24.
605/1903.

Polgármester elõterjesztése a Magyarországon szervezni tervezett hadpa-
rancsnokságnak Komáromban leendõ felállítása érdekében teendõ felterjesztés
tárgyában.
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A közgyülés fölterjesztést intéz a m. kir. honvédelmi minisztériumhoz azon
kérelemmel, hogy a cs. és kir. közös hadügyminisztériumnál befolyását oly érte-
lemben érvényesíteni méltóztassék, hogy Magyarországban fellálítandó hadpa-
rancsnokság székhelyéül Komárom város jelöltessék ki.

1903.
38.
1202/1903.

Gyõr szab. kir. város közönségének átirata a párbaj intézményének kiírtása
iránt az országgyülés képviselõ házához beadott feliratának pártolása tárgyában.

A közgyülés az átiratot helyeslõleg tudomásul veszi, s a képviselõházhoz
intézendõ hasonszellemû felirattal támogatja.

1903.
42.
1472/1903.

Pénzügyi és ellenõrzõ bizottság javaslata az ebtartási szabályrendelet
modósítása tárgyában:

A közgyülés az ebtartási szabályrendelet 1 §-át a m. kir. Belügyminisztérium
81300/III. ug. az (ugyanaz – a szerk.) sz. rendelete folytán a következõleg módosítja:

1.§. Minden kutya háromhónapos korától kezdve ebadó alá esik
ezen ebadó egy-egy évre:
a.) házõrzõ kutyáért 2 kor.
b.) vadász kutyáért 4 kor.
kedvtelésbõl tartott úgynevezett luxus kutyáért 6 kor.
Kivételt képeznek és ebtartási dijmentesek a cs. és kir. közös hadsereg a m.

kir. honvédség és a m. kir. csendõrségnél katonai, illetve csendõrségi szolgálati
czélokra tartott és pedig úgy a már beoltott, valamint az oktatás alatt álló ebek,
továbbá a pásztorkutyák, mely utóbbiak közül minden egyes nyáj, gulya vagy
csorda mellett egy pásztorkutya ebtartása díjmentes.

Házõrzõ kutyát csak a háztulajdonos, vagy a mennyiben õ nem laknék a
házban egyik általa kijelölendõ lako, – vadász kutyát pedig csakis olyan egyén
tarthat, a ki az összeírás idejében vadászati engedélylyel bír. Az egynél több szám-
ban tartott pásztor és házõrzõ ebek után azonban évenként 6-6 korona fizetendõ.

Az ezen §-ban megállapitott ebadó leszállításának évközben még azon eset-
ben sem lehet helye ha lakásváltoztatás folytán luxus eb tulajdonosa házõrzõ
kutya tartására szerez igényjogosultságot.

Ezen véghatározat ellen a polgármester 15 nap alatt benyujtandó a bel-
ügyminisztériumhoz czimzendõ felebbezésnek van helye.
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1903.
182.
5/53/1903.

Belügyminiszter május 18-án 34862. szám alatt az ebtartási szabályrende-
letet jóváhagyta.

A közgyülés a szabályrendelet kinyomtatását s 30 nap alatti életbelépteté-
sét elrendeli s végrehajtásával a fõjegyzõt megbizza.

1903.
43.
1523/1903.

Jogügyi bizottság javaslata a bordélyházi szabályrendelet modosítása tár-
gyában.

A közgyülés a jogügyi bizottság által beterjesztett szabályrendelet tervezetet
általánoságban és részleteiben elfogadja.

Ezen határozat ellen a polgármesterhez 15 nap alatt benyujtandó s a bel-
ügyminisztériumhoz czimzendõ felebbezésnek van helye, hova az iratok három
egyenlõen letisztázott szabályrendelet kapcsán a határidõ letelte után jóváha-
gyás végett felterjesztetnek.

1903.
83.
1899/1903.

Pozsony szab. kir. város közönségének közirata az egyesülési és gyülekezési
jog tv-hozási rendezése tárgyában a képviselõházhoz intézett felterjesztésének
támogatása iránt.

A közgyülés a közlött feliratban foglalt fejtegetéseket és indokokat helyes-
nek elismervén, az egyesülési és gyülekezési jognak törvény által leendõ szabá-
lyozása tárgyában a képviselõházhoz hasonló szellemben feliratot intézett.

1903.
104.
3158/1903.

Pozsony vármegye közönségének közirata a nem tisztán magyar nyelvü
czégtáblák és feliratok megadóztatása tárgyában a képviselõházhoz intézett fel-
iratának támogatása iránt.

A közgyülés a magyar nyelvnek az üzleti élet terén is leendõ érvényesülése szem-
pontjából a hazfias intentióktól vezérelt ezen felirat indokát a maga részérõl is helyesel-
vén, szótöbbséggel elhatározza, hogy ezt hasonló irányu felterjesztéssel pártolja.
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1903.
136.
4301/1903.

Jász-Nagykún-Szolnok vármegye közönségének közirata Deák Ferencz szü-
letése 100-ik évfordulójának megünneplése tárgyában.

A közgyülés Deák Ferencz halhatatlan emléke és nagy érdemei iránt érzett
kegyelettõl áthatva, elhatározza, hogy Deák Ferencz születésnapjának f. évi október
hó 7-én bekövetkezõ századik évfordulóját méltó módon megünnepelni kívánja s
ezen czélból a polgármester elnöklete alatt – Tuba János, dr. Nagy Vilmos, Kossár
Dezsõ, dr. Kiss Gyula, dr. Schmidzer Armin, Veszely Lajos, Markovics Gyula bizott-
sági tagok, és a tanács tagjaiból álló bizottságok az ünneplés módozatának
megállapitása végett kiküldi s egyszersmind felkéri a bizottságot, hogy ide vonatko-
zó javaslatát legkésõbb a szeptemberi rendes közgyüléshez terjessze be.

1903.
246.
7657.9182/1903.

A közgyülési határozatokkal kiküldött bizottsági javaslata Deák Ferencz szüle-
tésének századik évfordulója alkalmából tartandó emlékünnepnap tárgyában.

A bizottsági közgyülés az elõterjesztett javaslat alapján d.e. 11 órakor Deák
Ferencz születésének századik évfordulója alkalmából kizárólag a haza bölcse
emlékezetének szentelendõ rendkivüli közgyülést tart, az emlékbeszéd megtartá-
sára Tuba János urat, városunk országgyülési képviselõjét felkéri, valamint felké-
ri a városunkban lévõ vallásfelekezetek lelkészeit e napon hálaadó isteni tisztele-
tek tartására és a lakosságot a külsõ disz jeléül az épületek fellobogózására, az e
tekintetben szükséges felhivás kibocsájtásával a polgármestert megbizza.

Budapest székesfõváros meghivását az ugyanez napon megtartandó ünne-
pélyre – tudomásul veszi.

1903.
137.
3679/1903.

Arad szab. kir. város közönségének 5626/102/903. sz. átirata a házadó
törvény illetve az 1868 évi XII az 1875 évi XXIII és az 1896 évi XXIII törvények
módositása  tárgyában az országgyülés képviselõ házához intézett feliratának
hasonszellemü felirattal leendõ támogatása iránt.

Tekintettel arra, hogy a jelenleg érvényben levõ, házadótörvény egészségte-
len, a mai viszonyoknak meg nem felelõ, elavult alapokra van fektetve, – ezen
közgyülés elhatározza, hogy most midõn az egyes adóknak kilátásba helyezett
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reformja nemsokára a törvényhozás képviselõ házához tárgyalás alá kerül a
képviselõházhoz a házadótörvény módositása tárgyában hasonszellemü felira-
tot intéz.

1903.
208.
7587/1903.

Tanácsi javaslat a határjárás elrendelése iránt.
A közgyülés a határjárást elrendeli és ennek teljesitésére a szervezet sza-

bályrendelet 55 §-a értelmében Domány János polgármester elnöklete alatt Kacz
Lajos tanácsnok, Sárkány Ferencz rfõkapitány, Filó János mérnök, Tóth Imre
kamarás, Bese János és Dechy Ferencz bizottsági tagokból álló küldöttséget küld
ki; utasitja a bizottságot, hogy eljártuk alkalmával a megrongált határjelek kija-
vítása, a hijányzóknak pedig ujakkal való pótlása iránt intézkedjék. A város és a
szomszédos községek közt levõ határok sérthetetlenségét pedig a meghivandó
község és uradalmak képviselõinek jelenlétében és meghivásával állapitsák meg.

1903.
242.
7556/1903.

Beregvármegye közönségének közirata a korcsmák, sörházak és pálinka
méréseknek vasárnap és egyébb ünnepeken egész nap zárvatartása iránt alko-
tandó szabályrendelet tárgyában.

A közgyülés egy olyan szabályrendelet alkotására, mely szerint a korcs-
mák, sörházak és pálinkamérések vasárnapokon és minden keresztyén ünnepen
egész nap zárva tartandók – magát hivatva nem érzi. Részint azért, mert nem
várja tõle azt az eredményt, melyet a közirat ezen rendelkezéstõl remél, az iszá-
kossági hajlam csökkenését, részint azért, mert ezen város területén sokan van-
nak kik háztartást nem vezetnek, kizárólag a sörházak és vendéglõkre vannak
utalva, és így ily üzleteknek egész napon át való zárva tartását már ezen körül-
ményeknél fogva sem lehet elrendelni, végül, mivel ezen városban a kocsma és
vendéglõsi ipar oly jelentékeny, hogy a szabályrendeletnél emlitett intézkedése
sok jogos érdeket sértene anélkül, hogy a kívánt czél ezzel eléretnék. A közgyülés
mindezeknél fogva a jelzett szabályrendelet alkotásának szükségességét fen fo-
rogni nem látja, s a köziratot egyszerüen tudomásul veszi.
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„Jegyzõkönyv*

Felvétetett Komárom szab. kir. város törvényhatósági bizottságának 1902
évi szeptember hó 18-án Sárközy Aurél cs. és kir. kamarás, fõispán elnöklete
alatt Domány János polgármester, Farkas Géza tanácsnok, Kacz Lajos Tanács-
nok, Sárkány Ferencz r.fõkapitány, dr. Gaál Gyula fõjegyzõ, Mauler József al-
jegyzõ, dr. Vásárhelyi Domokos t. ügyész, Follimus Árpád fõszámvevõ, Ipper
Rezsõ alszámvevõ, Hittrich József pénztárnok, Filó János v. mérnök, Dr. Bányai
Lipót t. fõorvos, Kacz Jenõ közgyám, dr. Klein Adolf th. fõorvos, Rózsa István h.
számvevõ, Ernyei Jakab th. alszámvevõ, dr. Weisz Miksa th. f. ügyész, dr. Nagy
Vilmos, Kirchner Mihály, Grünfeld Adolf, Zechmeister János, Schmiedthauer
Lajos, Brüll Ignácz, Koczor Gyula, Fried Kálmán, Soós Károly, Jánossy Lajos,
Rózsa Pál, Bese János, dr. Konkoly Balázs, Adler Vilmos, Tátray József, Kecs-
kés János, Dechy Ferencz, Steiner Miklós, Veszely Lajos, Kutsera József, Videk
Ferencz, Tamasek Lajos, Markovics Gyula, Tuba János, Lakatos Károly, Molnár
Ferencz, dr. Kiss Gyula, dr. Schmitzer Armin és Kossár Dezsõ bizottsági tagok
jelenlétében tartott rendkivüli közgyülésen.

219.
Fõispán úr õméltósága a következõ beszéddel nyitja meg a közgyülést.
Holnap 100 éve annak, hogy Kossuth Lajos született,100 éve annak, hogy Kossuth Lajos született,100 éve annak, hogy Kossuth Lajos született,100 éve annak, hogy Kossuth Lajos született,100 éve annak, hogy Kossuth Lajos született, ezt a napot

az országnak minden esetre kell hogy megünnepelje, és ezért a törvényhatóság a
mai napon közgyülést tart, melyet Kossuth Lajos emlékének szentel, annak a
Kossuth Lajosnak, kinek köszönhetõ hogy az ország fenn áll és a ki az alkot-
mányt fent tartotta. Az 1848 évi törvények képezik alapját a népjólétének és
fejlõdésének, és hogy Magyarország a világrendben azt a helyet foglalja el, mely
õt megilleti. Kossuth Lajos láng esze és szelleme követeli, hogy a törvényhatóság
ünnepeljen. Mint fõispánnak, nem hivatásom érdemeinek felsorolása, méltatni
fogja hozzá méltóan a közgyülés szónoka a város fõjegyzõje, ezzel a közgyülést
megnyitja és felhivja a fõjegyzõt szólásra.

220.
Dr. Gaál Gyula fõjegyzõ:
Nyolcz éve múlt annak, hogy a nemzet hazafias érzelmeivel mély gyászba

borulva egész testében ott állott a koporsó körül, melyben a legnagyobb magyar
kihült porhüvelye tért meg … a szeretõ édes anyai magyar föld ölelõ karjai közé.

Ravatalánál ott találkozott az egész nemzet, mely a fájdalom sajtolta
könnyeit hullatta a földi nagyságnak enyészetté vált romjaira, hogy egy sokat
szenvedett és sokszor bûnhõdött nép millióinak zokogásával gyászolja némán,
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megszenvedett honfiui bánattal a magyar történelem legnagyobb alakját, a ha-
zának legnagyobb halottját.

A Kálvária útja, melyet a nagy hontalan Világostól megfutott, a hazai föld
varázsában véget ért, s a magyar szabadság legnagyobb tragikus hõse, 45 évig
tartott bujdosásából hazajött … a megdicsõülés honába. A Golgothán keresztül
az örök dicsõség hazájába!

De ez a nagy szenvedésekkel telitett út, mely a vele együtt szenvedett nem-
zetnek is maró, szuró tövisekkel hintett Kalváriája volt,…a nemzetnek politikai
és társadalmi megujhodását jelentette….

Ki emberfölötti akarattal isteni szikrától megvilágitott agyában és a világhistoriai
küldetés érzetétõl lángra gyult lélekkel egy nap az egész emberiség közös javáért a
tudás és lángelme s a hazaszeretet fegyvereivel egy életet, s az élet minden boldog-
ságát hozta áldozatul: a kinek áldott neve milliók szivében gyujt szövétneket s nem-
zedékek adják át egymásnak apáról fiura embert felszabadító, s nemzetet szervezõ
munkájának dicsõséges küzdelmeinek emlékezetét. …  Hirdessük, hogy Kossuth
Lajos nem halt meg, hogy Kossuth Lajos él ma is és élni fog örökké.

Él a nemzet szuverenitásában, mely a felségjogokkal szemben a népnek
felelõs alkotmányos minisztérium, törvényes intézményeiben jut kifejezésre.

Él a nemzet testébõl kiszakított s anyaországgal egyesitett Erdélynek unió-
jában!

Él a népképviseletek érvényesitésében, mely a polgárnak az ország ügyei-
nek alkotmányos vitelébe való befolyását biztositja!

Él a szabaddá tett földjén a jobbágyság rabigáját lerázott szántóvetõ munkájában!
Él a közteherviselés alapján megizmosodó állami élet új és ujabb erõforrá-

sokat teremteni tudó megannyi megnyilatkozásában!
Él a városi polgárságnak a nemzet szellemi és anyagi gyarapodását lenditõ

közmüvelõdési intézményeiben, ipari s kereskedelmi haladásában, él a felekeze-
tek egyenjoguságában és a közszabadság biztositékát képezõ organumában a
sajtó és gondolatszabadságban!

Él a szabadság, egyenlõség és testvériség hármas jegyében megalkotott
állami és társadalmi intézményeinkben, s a rendiség által elkoptatott oszlopok
helyett uj alapokon szervezett magyarállam ujjászervezésében, él a magyar kirá-
lyi korona fényességében és erõsségében melynek drága kövek szorta ragyogásá-
ba a nemzet kiváltságosainak elenyészõ csekély száma mellé a nép millióinak
erejét és szeretetét foglalta belé a néplélek, dalba csendült költészetében a ma-
gyar ember áhitatában Istenhez küldött imádságában.

Él és jelen van mindenütt, mindenütt hol a magyar föld és anyatej a haza
rajongó szeretetének csodaszerü példáiról és a szabadságáért élt és halt hõseinek
legendás tetteirõl mesélnek dajkaregéket.
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Jelen van a köztörvényhatóság mai közgyülésében is midõn születése 100-
ik évfordulóján örömtüzet gyujtva adunk hálát a gondviselésnek, hogy nekünk
adta, s hogy akkor adta õt nekünk, mikor a majtényi sikon elcsendesült fegyver-
zörej másfélszázados álomba merité a nemzetet és sem a Frank földön megérett
szabadságeszmék viharrá erõsödött tombolása, sem az elnyomatás szomorú
érzete nem volt már képes a tetszhalottat hosszú álmából öntudatra kelteni.

Látó szemeink elõtt végig csillog az a tüneményszerû életpálya, mely tündök-
lõ fényével és meteorszerû ragyogásával az egész világ bámulatából ragadta meg.
Látjuk a csodálatos hatást, melyet a közélet porondjára kilépett ifju: országgyülési
és késõbb törvényhatósági tudositásaival a vármegye határain tul alig tekintõ
táblabirói nemzedékre tesz. A bennük megnyilatkozott nemzeti szabadelvü felfo-
gásban a hatalom azonnal felfedezi a reá nézve félelmes agitátort s csak alkalomra
vár, hogy a börtön hideg levegõjében dermeszsze meg a szabadság fejlõdõ csiráit.

Érezzük tollának varázslatos hatalmát, melylyel a Pesti Hirlap hasábjain a
reform irányt szolgálta s juttatta diadalra az országos közvélemény elõtt olyan
ellenféllel szemben, a kit maga nevezett a legnagyobb magyarnak – mind gr.
Szécheny István. Látjuk annak a nagyarányu országos mozgalomnak az élén,
mely a védegylettel hazai ipar termésén fáradozott. Hazafias lelkesedésünk kiséri
– Pestvármegye követét a 47-iki országgyülésre, mely ékesszoló beszédeinek és
szónoki remekeinek ellenállhatatlan hatása alatt elfogadja lázasan müködõ agyá-
nak mindazon alkotásait, melyeket 48-iki törvények czimén ismerünk, melyek az
I. István által alkotatott királyságnak egy uj ezredévre erõs oszlopzatát képezik.
Látjuk Bécs városának talpra állt polgárságát megittasodni a magyar országgyülési
küldöttség vezérének varázsigéitõl a melyekkel a szabadság eszmeiért fellángoló
birodalmi várost a magyar ember királyhüségével a forradalom utjáról a törvé-
nyes rend korlátai közé csendesiti.

Látjuk a magyar felelõs minisztert, a ki a csendesitett törvénnyel kezében,
a törvényadta kötelességérzettel szivében, s a hazaszeretetet törhetetlen érzelme-
ivel lelkében az ország különbözõ az ármánydobta üszköktõl tüzet fogott lázadás
elfolytására s a király iránti tisztelet s törvényes rend helyreállítására az ország-
gyûléstõl kért 200000 honvéd megajánlására leborul a nemzet nagysága elõtt,
mert mint soha magyar ember, Kossuth Lajos sem volt forradalmár: a király és
haza ellen szitott merénylet és pártütés leküzdésére indul meg Czegléden át az
alföld sikos mezein a nemzeti haderõt összetoborozni, mely szavai hallatára az
ezeréves föld vérrel ázott termõ talajából ezrével, tizezrével állott elõ a magyar
faji vitézség és harczi dicsõség megpecsételésével élni és meghalni a hazáért.

Tudjuk mint emelik egyedül a kormányzó erõs vállai egész Magyarország
oda szakadt államépületének óriási … két nagyhatalom összesitett fegyvere ere-
jével szemben , mignem Világosnál annyi fegyverdicsõség annyi gyõzedelem után
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kialszik a nemzeti életerõ világa, s a menekült mögött egy nagy temetõ halálos
csöndje feküdt el mikor önszenvedéseinek jajkiáltása elnémul a gyötrelmes és
kinzó kétségek között, melyekkel a Török országban bujdosó s Kiutahiába inter-
nált fogoly sorsát kisérjük.

Hatása alatt állunk, Anglia és az egyesült amerikai állomok népei elõtt a
börtönben tanult angol nyelven az eltiprott magyar szabadság védelmeiben tartott
szónoklataival aratott sikereinek! Büszkén dobbanik meg szivünk annak a neki kiju-
tott s még fejedelemnek nem illetett dicsõség s kitüntetés érzetétõl, hogy a szabad
amerikai nép nemzettanácsában diszhelyet jelölve számára a nemzet törvényhozó
testülete által hajtotta meg elõtte a nép felség szuverenitásának zászlaját. …

Szinte hihetetlennek, tüneményszerünek találjuk, mikor Párizsból … Ang-
lia földjére megy hogy a szabadságszeretõ s alkotmányos érzületü britt nemzetet
politikai …pontjain felkeresve szónoklatai hatalmával egy hét alatt megbuktatja
a magyar szabadság ügyével és a franczia olasz szövetséggel nem rokonszenvezõ
angol kormányt s emberfölötti vállalkozásának teljesítése után a hit, igazság és a
népjog követelményekép várja, hogy a Bonaparte-sarj is teljesítse elvállalt köte-
lességét Magyarország iránt.

Felvonulnak elöttünk az idegen földön harczrakészen felszerelt s felesketett
magyar légiók, s mind parancsára várnak, hogy a szabadság kibontott zászlajá-
val a hazai határra lépjenek és õ e parancsszót nem mondotta ki, hogy az
országtól az ujabb sulyos veszedelmek és szenvedések irtózatos csapásait elháritsa.

Fejedelem és nemzet kölcsönösen megértették, hogy az eltelt esztendõk gyá-
szát az alkotmányos magyar király fején emelkedõ korona fényessége oszlatja el.

De a turini remete megmaradt a magyar szabadság távolról is fénykévéket
szóró lángoszlopának, s elvei vaskövetkezetességei fenntartásával nem szállott le
soha világtörténelmi tényeivel kivivott nagysága piedestáljáról. Neve fogalommá
vált, egy korszakot jelentõ fogalommá a lefolyt század magyar történetét az õ
tettei irták meg. Benne nyilatkozott meg a nemzet minden vágya, reménye,
akarata. Élete a történet könyve, emléke az iránytû, az utmutató a századok
ködlepte ürjében. Egy német esthetikus a 19. század gyönyörüségének nevezte
õt: mi apánknak, megváltónknak tiszteljük õt. Mert megváltó volt, örökéletet
adott a magyar nemzetnek s a nemzet örök idõkre adósa neki.

Önmagát becsüli meg a magyar, ha jellemének nyilt õszinteségével s haza-
fias érzületét semmi körülmények közt meg nem tagadó férfiassággal megemlé-
kezik … s hálájának s kegyeletének adóját lerója a dicsõ halhatatlan iránt. Ezt
teszi most az egész nemzet. …

Igy ünnepel Komárom szab. kir. város is.
Ünnepelni kész nemcsak a hazaszeretet és honfiui kegyelet hanem elõdeink,

példaadása is s az utódok nem járhatnak hazájuk iránti kötelességük lerovásában



102

más ösvényeken, mind a melyeket az örök önfeláldozó utmutatása számunkra
kijelölt. Komárom, melynek városát és várát a haza legszeretettebb és legdrágább
kincsének tartott az ország és a kormány, nemcsak szóval, de tettekben is méltónak
mutatta magát e közfelfogásra. Már 1898 martius 19-én tartott közgyölésében
méltányolva azon számos érdemeket, melyeket Kossuth Lajos korunk java és az
alkotmányos szabadság terjesztése ugy városunk érdekei pártolása körül szerzett, õt
a város diszpolgárává kinevezé. Ugyanekkor a kedélyek megnyugtatása és minden
történhetõ zavarok megelõzése tekintetébõl a nemzeti lobogó a város tornyára
kitüzetni és annak tetején levõ sas onnan levétetni rendeltetett.

Igy beszéltek hazafias eleink, és szavaikat oly tettek követték, melyeket a
történetirás a nemzet történetének lapjain arany betükkel fog megörökiteni. Az
országgyülés által megajánlott 200000 ujonczból a városra esett 298 illetmé-
nyen a város elõkelõbb családjaiból a városi ifjuság szinejavából virágából még
hetvenen önként jelentkeztek a haza szolgálatára. A köztudatból ki nem irtott
gyanú szerint a német várkormányzó gyujtogatásának szept. 17-én áldozatul
esett város anyagilag teljesen tönkretéve mégis a polgárai közt köröztetett aláírá-
si íveken 3072 frt. 39 krt. azonkivül aranyat, ezüstöt, puskát, kardot áldozott a
haza oltárára.

Kossuth Lajos a mindent intézõ, a mindent szervezõ, ezen veszélylyel szembe
szállni kész láng szellemü vezér az eredmény folytán indittatva érezte magát,
hogy a veszély környezte haza nevében köszönetet szavazzon a város hü keblü
lakosságának mely szeretett hazánkra sulyosodott szorongások és csapásokban
oly bõ mértékben részesülve azokat magasztos elszántsággal viselte és a haza
védõi közé állitott fiainak száma által a haza fiui buzgalomban csüggedni nem
tudását bebizonyitva, a haza méltánylása és tettleges hálájára magát teljes
mértékben érdemeltette.

Nem is csüggedett a város lakossága a hazafiui kitartásban és a haza ügye
iránti bizalomban. A tüzvész okozta pusztulást követte az ellenség körülzáratása
és a hat hétig tartó ostrom minden szerencsétlenségével. Ragaszkodásuk a nem-
zeti függetlenség eszméjéhez és annak törhetetlen erelyü, vaskövetkezetességü
képviselõjéhez kinek megrázó erejü és felvillanyozó szónoklatát két izben is october
19-én és november 6-án volt alkalma a lakosságnak falaikon belül hallani, a
harczi kedv, haza szeretet és áldozatkészség érzelmeivel töltötte el az öregeket és
gyerekeket s a magyar függetlenség szeplõtelen lobogóját az októberi szél csak
akkor szünt meg a szüzi vár ormán lobogtatni, a mikor már minden elveszett, s
a diadal mámorában fék nélkül dözsölõ hatalom már pálczát tört a szabadság
hõsök, apostolok és vértanuk fölött!

A város közönsége meggyászolta az apostol halálát, mi az országnak fájt,
nekünk is fájt, gyászunk egy volt, összeforrott a nemzet gyászával. De már akkor
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a sötét harcz nehéz óráiban is az õ örökkévalóságát hirdette, mikor közgyülési
terme számára a halhatatlanná tett dicsõ arczképét megszerezte!

Ünnepeljünk Kossuth népének millióival hálásan, kegyelettel, megtisztult
hazafiságos érzülettel! S miként egykor Õ a nemzet nagysága elõtt, boroljunk le
mi is a megváltó örök emlékezete elõtt!

És szálljon fel ünneplõ kebelünkbõl az ihletett költõ szivén kicsordult fohász:
Magyarok Istene! Rákóczi nemzete, Kossuth népe kiált föl hozzád a mély-

ségbõl!
Áldd meg, óh ezerszer áldd meg a szép haza mindazon hû fiait, kik a te

szined elõtt e napon szent fogadalmat tesznek: istenfélelmet hirdetni, hazát sze-
retni, nemesen gondolkozni és cselekedni, nagy tettekre vállalkozni, a nép javára
élni, javáért meghalni, Árpád hazáját, Attila örökét szabaddá, gazdagabbá, bol-
dogabbá tenni. Isten prófétája, harczi kürtöt fujó, népet fölrázó, lelkeket fölgyujtó,
lánczokat széttördelõ, nemzetet teremtõ Kossuth, te számüzött, bujdosó, honta-
lan Kossuth, meghalt de halhatatlan, eltemetett, de köztünk járó Kossuth: emlé-
ked örök lészen, lélek a lelkekben, mig Árpád népe gyáva szolgahaddá nem
korcsosul!”

Jegyzõkönyv
Felvétetett Komárom szab. kir. város törvényhatósági bizottságának 1903.

október hó 17 napján. …

301.
Fõispán úr Õ méltósága elfoglalván az elnöki széket a megjelentek üdvöz-

lése után, a közgyûlést a következõ lendületes beszéddel nyitotta meg: ma százszázszázszázszáz
évévévévéve annak he annak he annak he annak he annak hogy Deák Fogy Deák Fogy Deák Fogy Deák Fogy Deák Ferererererenczet az Isteni gondviselés a nemzetnekenczet az Isteni gondviselés a nemzetnekenczet az Isteni gondviselés a nemzetnekenczet az Isteni gondviselés a nemzetnekenczet az Isteni gondviselés a nemzetnek
ajándékajándékajándékajándékajándékoztaoztaoztaoztaozta, ma száz éve annak, hogy Deák Ferencz Zala megye egyik szerény
nemesi kúriáján a napvilágot megpillantá. Azt hiszem, kevés ország dicsekedhe-
tik hozzá hasonló férfiúval mert benne oly vezért bírt a nemzet kiben a magyar
jelleg kinyomata politikai bölcsességben és egyszerû puritán viselkedésben a leg-
teljesebb hûséggel nyilatkozott meg, ki megmaradt egyszerû embernek akkor is,
mikor a nemzet vezére volt s a mikor az õ egyénisége az egész nemzetet jelenti s
a mikor a nemzet és uralkodója közti kiengesztelés nagy mûvét létrehozta.

Elengedhetetlen szent kötelességünk tehát ezen napon megemlékezni róla,
arról a bölcs férfiúról, a ki nélkül a szolgaság jármában nyögnénk ma is s a ki
tudja, hogy az õ nagy mûvének hatása alatt mennyit haladt a nemzet az csak
kegyelettel emlegetheti az õ nagy nevét. Meg vagyok gyõzõdve róla, hogyha
hozzá hasonló higgadt s bölcs férfiak fogják vezetni a nemzetet továbbra is:
akkor az ország virulni fog idõtlen idõkig. Nem hivatásom méltatni jellemét és
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mûködését, arra hivatottabb az, a kit a törvényhatósági bizottság a mai díszköz-
gyûlésre díszszónokul jelölt ki, akinek átengedve a szót, én a közgyûlést azon
óhajtás kifejezésével nyitom meg: adja a Mindenható, hogy Deák Ferencz szelle-
me örökre fennmaradjon közöttünk mûve pedig fejlõdjék a nemzet és trón javá-
ra. Éljen Deák Ferencz emlékezete! Éljen a király!

A megnyitó beszéd után felhangzó lelkes éljenzés lecsillapultával Tuba Já-
nos országgyûlési képviselõ, bizottsági tag mondotta el a következõ ünnepi szó-
noklatot: tisztelt ünneplõ közönség! Mint viharos éjszakán a háborgó tenger ha-
jósának szeme – remény és aggódás között – fürkészi a világítótorony fénymagasát,
mely számára irányt jelöl, utat munkát és gyakran szabadulást jelent: éppen úgy
fordul a nemzet tekintete közéletünk mai izgalmas háborgó chaoszában a „Haza
bölcsének” a századik születési évforduló alkalmából megnyitott, az idõ és távol-
ság ködében el nem halványult és a magyar történelem háborgó vezéroczeánján
világító toronyként fénylõ, örökre áldott szent emléke felé.

Véletlen csupán, hogy Deák Ferencz emléke felelevenítésének ez ünnepé-
lyes alkalma összeesik a közélet mai súlyos válságával; de mintha e véletlen
találkozásban a nemzetünket annyi vihar és vész között védõ isteni gondviselés
ujja mutatna felénk és Deák Ferencz felidézett szellemének öles mértékletét jelöl-
né meg a kibontakozás útja egyaránt.

Oly érzések, eszmék, irányok és áramlatok állanak most ismét egymással
szemben, … mint fájdalom a legutóbbi három évszázad alatt annyiszor. …

Széles e hazában a megfontolás felett, az érzés lett az úr. A nemzet szívével
gondolkodik csupán és agyával is érez. Az actualis politika mintha megszûnt volna
az exisztencziák tudománya lenni. Nem a létezõ, bár tagadhatatlanul bántó és
kelletlen viszonyokkal és nem a lehetõségekkel számol, hanem türelmetlenkedõ,
bár kétségen kívül jogos vágyak és lelkesítõ remények irányítják hadállásait. A nem-
zet csak jogát érzi, de a hatalmi erõk súlyának mérlegelésérõl megfeledkezik. Az …
erõinkkel nem egyenes arányban megnövekedett nemzeti önérzet a történelem elsõ
és intõ tanulságaiból okulást többé nem a bölcs mértéktartásra, hanem a véglete-
kig elszánt küzdelemre merít. Mintha feledésbe ment volna a bölcs intelem, hogy
tudjuk jobban szeretni a hazát, mint gyûlölni ellenségeinket!

A politikai látóhatáron világos feszültséggel telített viharfelhõk gomolyog-
nak. Fent és lent egyaránt, ködfátyolt borítva … a nemzet tisztánlátása elé. …

A válságok válságának e komor, szinte idegdermesztõ pillanatában talán
szerencse is lehet, hogy kínálkozó, a századik születési évforduló által mintegy
reánk kényszerített alkalmunk nyílik a haza bölcse: Deák Ferencz emlékének
szellemének felidézése, hogy a sirok csendes világában keressük a vezért, kit
közéletünk zajos fórumán ma nem találhatunk, nem látván sehol a férfiút, a
kinek vezérlete elé osztatlan bizalommal tekintve az egész nemzet.
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Deák Ferencz emléke … valóban méltó is a nemzet kegyeletes megünnep-
lésére.

Munkás élete, antik jelleme, szigorú következetessége, a jog és törvény erejé-
ben való rendíthetetlen hite, puritán egyszerûsége, széleskörû tudása, fajgõggé soha
el nem torzult fajszeretete, igazságossága, értelmi és erkölcsi fölénye, jó szíve, nyá-
jas lebilincselõ modora, derült magyaros nyíltságú kedélye, önzetlensége, meggyõ-
zõdésének bátorsága s tiszta szabadelvûsége, hazájának rajongó szeretete és kiváló
szónoki képessége nemcsak a magyar nemzet egyik legmagyarabb államférfijává
tették, hanem valóban a világ történelmi magyarság piedesztájára is emelték. Neve
ismert és tisztelt lõn úgy itt benn a hazában, mint künn az egész mûvelt világ elõtt.

Közéleti pályafutása a Zala megyei szerény tiszti ügyészségtõl küzdve föl
egészen a nemzet vezéri polczára való emelkedésig tiszta, fényes és mindig egye-
nes volt. Az országos fórumon 1833-ban jelent meg elõször. Betegeskedése mi-
att a követségbõl visszavonuló bátyja, Antal helyébe küldötte õt szülõvármegyé-
je a pozsonyi országgyûlésre, hol mindjárt elsõ felléptével a rendi ellenzék egyik
legkiválóbb tagjává, rövid idõn pedig úgyszólván: máról hol napra az ellenzék
vezérévé küzdötte fel magát.

Közéleti föllépése arra az idõre esett, midõn az ország az átalakulási for-
rongás rendkívül érdekes szakaszát, korszakát élte. A haladó kor szelleme, a
júliusi forradalom világforgató eszméi erõsen ostromolták már az elavult rendû
alkotmány és a középkori hûbérrendszer nálunk még szívósan védett ránczait. A
korszellem hatására, íróinak, költõinek ébresztõ szavára és nagy Széchenyink
reformátori riadójára a nemzet végre felébredt lethargikus álmából, aléltságá-
ból, és hozzáfogott a nyugati eszmék és intézményekhez simuló Új Magyarország
alapjainak lerakásához.

Az átalakulás persze nem ment gyorsan, simán és minden rázkódtatás
nélkül. Hiszen maga az ellenzék is, mely akkor az országgyûlés képviselõházának
az alsóháznak többségét képezte, eleintén csak félénken … tette magáévá az
újkor eszméit és törekedett azok érvényesítésére. Deák nem is volt megelégedve a
csekély eredménnyel. Õ gyorsabb tempóban, gyökeresebb reformokat sürgetett,
kért, és követelt.

Ijesztõ lévén az ország hátramaradása úgy a szellemi, mint az anyagi té-
ren, valóban óriási feladat várt megoldásra. Az alsó ház hazafias actiojának
sikerét nem csak az õsi intézményekhez való szívós ragaszkodás, melynek kisebb
nagyobb mértéke magát az ellenzéket is több árnyalatra tagolta; nemcsak az
elõjogaihoz és kiváltságaihoz görcsösen ragaszkodó és az udvar kegyét hajhászó
fõrendi ház megcsontosodott merev conzervativizmusa és makacs ellenállása
késleltették és akadályozták, hanem mindenek fölött és elsõsorban a bécsi kor-
mány, mely a nemzet haladni vágyását rossz szemmel nézte és a nemzeti törek-
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vések útjába – a hol és mikor csak lehetett – gáncsot vetett és akadályokat
gördített.

Mert tisztelt Közgyülés! – És ez talán ma is idõ és alkalomszerû is emléke-
zetbe hozni – akkor abban a „régi jó idõben” Magyarország összes ügyei, a
legkisebbtõl a legnagyobbig egyedül és kizárólag Bécsben nyertek irányítást és
elintézést. Szóval Magyarország kormánya akkor Bécsben székelt.

Ámde a hatalmasan elméket, és szíveket meghódító erõvel elõre törõ esz-
méket – gáncs, huza-vona és rosszakarat többé diadalmas útjukban fel nem
tartoztathassák.

A haladás, ha hosszú is, de állandó, folytonos volt. És annak munkájából
Deák Ferencz bõven, és elsõ sorban kivette a maga részét.

Az 1833-diki és ezt követõ többi országgyûléseken minden szõnyegre kerülõ
fontosabb kérdésben … hallatta szavát. És szavai mindenkor döntõ súllyal ne-
hezedtek a közelhatározás mérlegébe.

A nemzeti sérelmek, melyeknek bizony akkor bõvében volt hazánk a ma-
gyar nyelv joga, a szólás és vallásszabadság nagy kérdései a hídbizonyok és
közadózás ügye, az erdélyi és lengyel kérdés mindmegannyi alkalmul szolgáltak
– a tanácskozásokat rendszerint irányító fölszólalására.

Kiváló jogi tudását és törvényalkotó képességét az 1840-diki bûntetõ tör-
vényjavaslat készítésével volt alkalma érvényesíteni, a melyben kiváló része volt.

E javaslat – a bécsi kormány ellenkezése miatt, soha törvényerõre nem emel-
kedett, pedig Európa leghírnevesebb jogászai egyhangulag ismerték el, hogy alig
van törvényhozási mû, mely a kor szinvonalának az igazság követelményeinek és a
legújabb tudományos nézeteknek oly mértékben megfelelt volna, mint e javaslat.

Ékesszólásának egész hatalmát, meggyõzõdésének teljes erejét és melegsé-
gét vitte harczba az úrbéri törvény tárgyalásán, midõn a jobbágyság érdekei
mellett szállott síkra. Nem riadt vissza még a gúny éles fegyverének használatá-
tól sem, mellyel élni pedig vajmi ritkán szokott, hogy szavainak nagyobb súlyt és
hatást kölcsönözzön. Egyik a jobbágyság mellett tartott híres beszédében vágta
oda a tisztelt Karok és Rendeknek azt a keserû igazságot, hogy – úgymond –
„Görögország számtalan istenei sokkal szerényebbek voltak, mint a magyar ne-
mes urak, mert azok csak részt követeltek az erdõk, mezõk, ligetek és vizek tulaj-
donából, míg a magyar nemes az egészhez formál kizárólagos jogot!”

Hosszú idõk, keserves tapasztalásai odáig juttatták a dolgot Magyarorszá-
gon, hogy abban az idõben a kormánnyal szemben való engesztelhetetlen ellen-
kezést egyenlõnek tartotta a közvélemény a hazafiassággal.

Deák azonban nem tartozott azok közé a mindenáron ellenzékieskedõk
közé, kiknek legeredetibb, legtipikusabb alakja, a különben ékesszólásáról hires
Balog János volt. …
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Rokonszenvével és támogatásával Deák az ellenzéki árnyalatoknak azt az
akkor még kis csoportját ajándékozta meg, mely br Eötvös József, Szalay László
és Csengery Antal körül sorakozva, a népképviseletben nyugvó valódi parlamen-
táris kormányzat és felelõs minisztérium meghonosítását czélozta, kiket
doctrimaereknek reformereknek neveztek el, kikkel szemben akkor nem kisebb
ember, mint gróf Batthyány Lajos is akként tört ki, hogy a nemzetnek nem
reformerekre, hanem agitátorokra vérebekre van szüksége akik mindig a kor-
mány torkán csüggjenek!

És mégis az ország és a következmények úgy Kossuth Lajossal szemben,
aki az országgyûlési szabadelvûek többségével együtt mindent a vármegyékben
és vármegyék által kívánt keresztülvinni, valamint Széchenyi Istvánnal szemben
is, aki – az akkori kormányrendszer érintetlenül hagyása mellett a föld, hitel és
általában a közgazdasági viszonyok javításával felülrõl lefelé akarta a viszonyok
átalakítását – a doktrinaereknek adtak igazat. Õk voltak pionirjei az 1848-diki
nagy átalakulásnak és magvetõje az 1848-ban életet nyert népképviseleti rend-
szeren nyugvó új alkotmánynak.

Bár õk gyõztek, mégis a viszonyok hatalma, az események logikája és a
bécsi kormány álnok, kétszínû politikája által keltett visszahatás csakhamar
Kossuth Lajost állították a nemzet élére.

Kossuth és Batthyány hívó szavára és unszolására Deák Ferencz ugyan az
elsõ felelõs magyar minisztériumban elvállalta az igazságügyi tárcát, ámde itt az
áldásosnak bizonyult szereplése nem sokáig tartott és az országgyûlés által a
Magyarországba benyomuló osztrák hadak fõvezéréhez Windischgrätz herceg-
hez – béke kieszközlése végett való sajnos sikertelen kiküldetésével ért véget.

Deák visszament kehidai birtokára. Hiányzott belõle a forradalom férfiá-
nak minden tulajdonsága, minden anyaga. Részére a forradalom fülzúgó viha-
rában misszió nem kínálkozott. A jog és törvényesség szavát nemsokára ágyudörej
és puskaropogás váltották fel. Itt nem volt mit keresnie!

Az elementáris erõvel kitört vihar végigzúgott, végigsöpört a hazán. Halad-
ta elég vért, szomorú eredménye fölött utána elég könnyet hullatott a nemzet.
Az ország újjászületésének vérkeresztsége volt az.

Azonban a szabadságharcot követõ rémuralom véres napja végre is leál-
dozott és miután Kossuth és az emigrátio minden törekvése, hogy az európai
hatalmak segítségével fegyveres bosszút álljanak a nemzet elnyomóin és a fegy-
ver hatalmával vívják vissza az elrabolt alkotmányt és szabadságot – meghiú-
sult; az eltiport jog és törvény támadtak fel halottaikból és kezdették meg ismét
megszakított hódító útjukat.

A nemzet tekintete Deák Ferencz felé fordult. Benne, a nemzeti jogok bátor
védelmezõjében, a törvényesség apostolában a mértéklet és tudás bölcsében az
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ellentétek békés kiegyenlítésének e nagy mesterében kereste és találta meg vezérét.
Deák nem is tért ki e történelmi fontos hívását és a reá váró nehéz kötelességek elõl.

A pragmatica sanctio alapján és a jog folytonosság elvére helyezkedve, e
megingathatatlan fundamentumról egyedül a jog és törvény hatalmas fegyveré-
vel verte vissza a hatalomnak minden ezekkel ellenzõ kísérleteit és törekvéseit…

Szóval és tollal, a közjogi tudás egész arzenáljával, az erõs meggyõzõdés-
nek – a nemzetbe is erõt és bizalmat öntõ hatalmával úgy szólván egymagában
óriásként szállt szembe minden támadással minden hatalommal. És nem ingott
meg egy pillanatra sem. Nem ingatták meg sem az erõ, sem a szép szó, sem a
csábító ígéretek. Ekkor történt, hogy egyik elõkelõ osztrák államférfiú szép szí-
nekkel festvén elõtte, hogy minõ boldogság lenne Magyarországra, ha egybeol-
vadna Ausztriával. „Mennyivel nagyobb a mennyei boldogság jegyzi meg Deák
– és még sem akar senki sem meghalni.

A bécsi kormány bérenctollú tudósának: Dustkantknak a jogvesztés elmé-
letére adott válasza, a híres húsvéti czikk és az 1861-dik országgyûlésnek – az õ
tollából származott két felirata örökké kincsesházai, bibliája lesznek a magyar
közjognak. Evangéliumok azok, melyek hazánk önállóságát, függetlenségét és
alkotmányos szabadságát ékesen és örök idõre szólón hirdetik.

A hatalom sok balkísérlet és a nemzetnek Deák Ferencz által vezetett nehéz
küzdelme után, támogatásunkra jövén a monarchiát súlyosan érintõ hadi ese-
ménnyel is – végre is gyõzött Deák és általa a nemzet.

Nemzet és király között gyászos események által megzavart bizalom las-
san-lassan teljesen helyreállván – hosszú, gyakran meghiúsulással fenyegetõ tár-
gyalások után létrejött az 1867-diki kiegyezés, Deák elméjének és államférfiúi
képességének e legkiválóbb és egyszer s mind legsúlyosabb alkotása.

És – tisztelt közgyûlés – e nagy mû megteremtõje nemcsak részt nem köve-
telt az általa új életre támasztott alkotmányos kormányhatalomból, hanem azt
egyenesen visszautasította. Maradt egyszerû pártvezér a külsõ hatalom minden
birtoka nélkül.

De nem fogadta el az elismerésnek bármely külsõ jelét sem, jöttlégyen az
bárhonnan bármely oldalról. Míg õfelségeik drágaköves keretbe foglalt s emlékül
küldött arczképeikrõl is – keret nélkül az arcképet fogadta el csupán -. Az lesz az
én legszebb jutalmam, mondá gróf Andrássynak, ha majd halálom után õfelsé-
ge elmondja rólam: „Deák Ferencz becsületes ember volt.”

Lehetnek, sõt vannak is e kiegyezésrõl eltérõ és pedig igen kedvezõtlen
vélemények is; de két dolog kétségtelen. És azt egyetlen igazságosan ítélõ sem
tagadhatja meg. Az egyik az, hogy a kiegyezésben Deák a nemzetnek egyetlen
egy létezõ, elõjogát sem adta fel. A másik pedig, hogy a kiegyezésben Magyaror-
szág önállósága, függetlensége és alrendelkezési joga oly mértékben domborodik
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ki és oly féltõ gonddal van biztosítva, mint soha, mióta csak a Habsburg ház
jogara alá jutott hazánk. …

Ámde azért alkotójának emléke nem érdemel tõlünk feledést, annál kevvesbé
szemrehányást! Sõt hálára és kegyeletes megemlékezésre érdemes mert az két-
ségtelen, hogy e kiegyezés révén hosszú erõinket is már-már kimerítõ küzdelem,
ezer veszély és megpróbáltatás után olyan nyugodópontra jutott állami életünk
mely nemcsak a múlt mulasztásainak helyrehozatalára; de netán reánk váró
újabb küzdelmekhez erõgyûjtésre is képesítették a nemzetet. Alkotmányos éle-
tünknek olyan újabb alapjait rakta le akkor Deák, melyet békés munkával to-
vább építhetünk, hogy egykor élõ valóság legyen mindannyiunk szívének édes
álma és csillogó reménye: a minden izében magyar rátett, minden vonatkozásá-
ban teljesen független, nagy és hatalmas Magyarország! …

Küzdelem a jogért: volt a nemzet három évszázados története. Küzdelem a
jogért: volt a te egész életed is. Te mondottad, hogy a jogért kötelességünk még
akkor is küzdeni, ha eltûnt a sikernek minden reménye!

Szállj le közénk csillaghazádból és szellem ajakad predikálja nekünk ma is
azokat az örök igaz szent igéket.

„Az ország alkotmányos szabadsága nem olyan sajátunk, melyrõl szaba-
don rendelkezhetnénk. Hitünkre bízta a nemzet annak hû megõrzését, s mi fele-
lõsek vagyunk a haza és lelkiismeretünk elõtt. Ha tûrni kell, tûrni fog a nemzet,
hogy megmentse az utókornak azt az alkotmányos szabadságot, amelyet õseitõl
öröklött. Tûrni fog csüggedés nélkül, mint õsei tûrtek és szenvedtek, hogy véd-
hessék az ország jogait; mert a mit erõ és hatalom elvesz, azt idõ és kedvezõ
szerencse ismét visszahozhatják, de a mirõl a nemzet félve a szenvedéseiktõl
önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, mindig kétséges. Tûrni
fog a nemzet, remélve a szebb jövõt s bízva ügyének igazságában.” …

Jövel hát közénk dicsõült szelleme az elköltözöttnek. Légy megint vezé-
rünk. És vezesd hasonló, vér nélküli gyõzelemre ezt a sokat szenvedett, sok vi-
szontagság viharát átélt nemzetet, melyet nálad jobban nem ismert, nálad iga-
zabban, önzetlenebbül nem szeretett soha senki!

Legyen áldott, örökre áldott szent emlékezeted!

Jegyzõkönyv
Felvétetett Komárom szab. kir. város törvényhatósági bizottságának 1903 év
november 15 napján. …

337.
Domány János … elnöklõ polgármester a közgyûlést a következõ lendüle-

tes beszéddel nyitotta meg:
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Egyik kiváló erénye a magyar nemzetnek az, hogy nagyjai emlékének hálás
kegyelettel adózik mindenkor. A mely nemzet nagy fiainak emlékezetét nem ápolja
szeretettel és hálával, a múltja dicsõségére méltatlan, szebb jövendõre érdemtelen.

Komárom szab. kir. város törvényhatósága, a vármegye és a város közönsége egy
dicsõséges korszaknak, ezen korszak legdicsõbb alakjának II. Rákóczy Ferencz emléké-
nek kívánja szentelni a mai napot, annak a korszaknak, mely a nemzeti öntudatnak
forrása lett, ezen korszak azon legkimagaslóbb alakjának, kinek dicsõ emlékezete a hálás
nemzet szívében, mint a nemzeti nagyság dísze fog élni minden idõben. Élni fog a nemzet
által ezer év viszontagságai között, híven megõrzött rajongó szabadságszeretettel, élni fog
az édes magyar hazának kiolthatatlan szeretetével. …

Midõn a törvényhatósági bizottságot, a vármegyei testvér törvényhatóság
tagjait, az egyletek és testületek küldötteit és a meghívásra egybegyûlt ünneplõ
közönséget hazafias örömmel üdvözlöm, szíves megjelenésükért köszönetet mon-
dok, a rendkívüli díszközgyûlést megnyitom, s az emlékbeszéd megtartására a
fõjegyzõ urat felkérem.

Dr. Gaál Gyula fõjegyzõ, a következõ ünnepi beszédet mondotta el:
„A soká elfojtott hazafias keserûség szenvedelmes kitörése, a törvényes

rend eltörlése miatt sajgó honfi fájdalom háborgó feljajdulása, az idegen uralom
rabigáit kovácsoló marczangolást tûrni képtelen nemzet önérzetének dörgõ tilta-
kozása harsog végig e hazán! …

Megmozdult a föld! A május 22-ei a beregszászi sokadalom napján kibon-
takozott szabadság lobogóra esküszik a nép s a várva várt szabadító levélek
varázsa, a zászlói alatt szervezkedett csapatok diadalmas elõmozdulása nagy
idõk elkövetkezését, az elnyomatás hosszú éjszakájának tétlen setétségét felde-
rengõ hajnal hasadását, tört remények felcsillanását eltemetett vágyak feltáma-
dását hirdették.

Megrendült a föld! Az Isten, haza és szabadság szentháromságának jegyé-
ben felvett küzdelem az eszme hõseivé avatja az erdõk, hegyek, puszták, renge-
teg bujdosó, kóbor fiait s felpattantja a testi, lelki sanyarúságában sínylõdõ
tömegek lelkét elszorító zárakat s e békóból életre kelt nemzeti erõ százezrek
szívében egy közérzéssé olvadt, egy elhatározásban forrott össze:

„Kiontatom vérem apámért, anyámért. Megöletem magam szép gyûrûs
mátkámért, meghalok én még ma magyar nemzetemért.”

Ez volt a két évszázad elõtt megvívott szabadságharc tomboló kitörése,
ama szenvedésekben és dicsõségben, egyaránt gazdag kurucz világ utolsó hábo-
rújáé, mely Magyarország alkotmányos jogaiért, õsi szabadságának védelmében
viseltetett.

Hõse, vezére, szelleme, lelke e kornak II. Rákóczy Ferencz volt, Erdély feje-
delmi házának egyetlen élõ férfi tagja.
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A bérces haza fejedelmi trónján ült elõdei a Bocskaiak, Bethlenek és Rákóczyak. …
Erdély politikai különválásának önálló souverenitásának megokoltsága éppen

abban a történelmi hivatásban feküdt, hogy a beolvasztási törekvésekkel szem-
ben Szent István koronája viselõinek nemzetközi helyzetét mindig erélyesen fel-
használni tudó fejedelmi a török és német elnyomás veszélyei közt állandóan
létért küzdõ magyarság fenntartására hatalmi egyensúlyt biztosítsák.

Családfáját vértanúk vére festette pirosra!
Atyját a bíborban született fejedelmi gyermek három hónapos korában

elhalt I. Rákóczy Ferenczet a … vallási rajongását kihasználó összeköttetései
folytán az udvarnál befolyással bírt Báthori Zsófia óriási összegû váltság árán
tudta Nádasdy Ferenc szomorú sorsától megmenteni, míg az elhunyt nádor
Wesselényi Ferenc összeesküvésében szintén részes apai nagyatyja, Zrínyi Péter
horvát bánnak és sógorának, az ifjú Frangepánnak életét Bécs-Újhely piaczán
oltá ki a pallos. Nagybátyja az utolsó Zrínyi gyanús magyarságáért évekig bör-
tönben sínylõdve, börtöne fenekén veszett el nyomorultan. Nagyanyját Frangepán
Katát a családját sújtó rettenetes végzet õrülete tette élõ halottá. …

Anyja, nemének és századának dicsõsége, kit emlékirataiban Mére
Gloriensenek nevez, a hõs lelkû Zrínyi Ilona saját példatárával õseinek erényeit
oltotta a serdülõ fejedelem fiúba.

Hiszen csak tíz éves volt, midõn szemei elõtt játszódott le nemzeti történe-
tünk ama hõskölteménye, mely Munkács várának legendás csodálatosságú vé-
delmében egy gyöngéd nõnek a rettenthetetlenségig kitartó bátorságát örökítette
meg aranybetûkkel Clio könyvében.

S a zsenge gyermek folytonos fegyvercsattogás, ágyúk bömbölése és két
mázsás bombák csapkodásai közben a bástyákon mindenütt megjelenõ anyjá-
nak kíséretében a körülötte settengõ ezer veszély s öldöklõ halál rémei közt tanul-
ta megszokni a véres csaták izgalmát, tanult meg tûrni, és szenvedni az erõs
jellemek önmegtagadásával úgy, hogy a mesés százhúsz négyszögmérföld terü-
letre terjeszkedõ uradalmak urának, Erdély választott s Magyarország szövetke-
zett rendjei vezérlõ fejedelmének a háború kezdete óta szénával töltött a földre
vetett párnazsák volt fekhelye, még akkor is, midõn Szeged melletti táborában
lázas betegségének súlya alatt összeroskadva, orvos és gyógyszer hiányában égõ
szomjúságát csak a Tisza feketés, iszap és halszagú vizével olthatta.

Daliás termetû ember volt írja róla egy törekvéseivel nem rokonszenvezõ osztrák
történetíró, parancsoló, s mégis megnyerõ külsõvel, határozott magyar jelleggel: egészen
alkalmas tehát arra, hogy a külsõségeket kedvelõ honfitársait lebilincselje. …

Maga is meg volt arról gyõzõdve, hogy az Isten eszközül használja, hogy
felébressze nemzetében a szabadság szerelmét, mely a megszokásából már-már
hûlni kezd vala.
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De mennyi hánykódáson, mennyi viszontagságon kellett átesnie, míg az
események színpadán, mint a magyar alkotmány gondviselésszerû védõje
megjelenhetett! Mennyi gyanú leselkedett ellene, hogy tõrbe csalja s kioltsa nem-
zete utolsó reménységének benne világító fénysugarát; mennyi cselfogás
ármányoskodott, hogy küldetésének útjáról letérítse!

Anyjától s nõvérétõl tizenkét éves korában történt erõszakos elszakíttatása,
a nenhausi jezsuita kolostorba elszenvedett beadása, a sorsát ellenséges kezek-
kel szövõ udvaroncz politika ármányainak akaratából azt a czélt volt szolgálan-
dó, hogy a jezsuita rendbe lépésével fejedelmi vagyona a rend birtokába szállva,
maga az idegen, nemzetellenes neveltetéssel átfaragott lelkében elvágja az egyetlen
gyökérszálat is, mely a Rákóczy-ház utolsó fi sarját a nemzeti élet talajából
felgyökerezõ törekvésekkel összeköti.

De emberi erõ, hatalom, cselszövés nem volt képes a gondviselésnek benne
és általa megvalósítandó akaratát megváltoztatni: a Kolonitsok által kieszelt számí-
tás nem sikerült, amint nem sikerült késõbb ugyanazon német-újhelyi börtönben
kioltani a szabadság szerelmének felébresztésére hivatott életét, amelybõl harminc
évvel korábban nagyapja, Zrínyi Péter bán lépett ki a vérpadra. Az a honunk felett
egy ezredév viharai közt õrködõ isteni kegyelem, mely õt a földre elhívta s dicsõ
pályájához egy nemzet megmentésének feladatát tûzte, menekülését hûséges neje,
Amália Sarolta esseni herczegnõ általa lehetségessé téve, utat nyitott számára a
szabad Lengyelország határai közé, hogy ott várja és készítse elõ azt az órát, mikor
a nemzet hozzá eljutott sóhajainak engedve, „fegyver nélkül, hadsereg nélkül, pénz
nélkül álljon az õt kérelmeivel ostromló pór had élére.” …

Azért már július 3-án azt írja Bercsényi: „pénzünk, hadunk, királyokkal
kötésük, minden készleteink megvannak.” A tömegnek érzelemvilágát uraló
nemzeti érzés lángoló lelkesedése megnyerte, magával ragadta az elsõben
önvédelemre gondoló, várakba s erõdítményes helyekre húzódott nemessé-
get; küzdelmei körébe vonzotta a városoknak többnyire német nyelvû pol-
gárságát s a nemzeti felkelés elsõ évében a Bécsben élõ fõpapok s mágná-
sok nagy részének kivételével Magyarország háromnegyedében Rákóczy tá-
borában volt. S labancz hadak oszlása, várhelyek gyõzedelmes megvívása,
várõrségek átpártolása, önként hadoló városok kapuinak megnyitása a vár-
megyék lelkes csatlakozása közt hömpölygött végig még ugyanazon eszten-
dõben Mármaros kebelétõl Pozsonyig a közszabadság gyújtó szikrájától élesz-
tett nemzeti mozgalom hullámgyûrûje.

Elérte, körülgyûrûzte Komáromot is. Ocskay László és Borbély Balázs kurucz
vezérek már az õszön a Vágig nyomultak diadalmas zászlóikkal; a fõvezér, Ber-
csényi Miklós pedig a Csallóközben táborozott, hogy Komáromnak a császári
hadsereg kezén volt várát fenyegesse.
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Sötét a kép, melyet városunk akkori helyzete „enervált s megnyomorodott
állapota miatt” e korból elénk tár. A vár a császári katonaságé, sõt Heyster
császári hadvezér hadmûveleteiben a várra támaszkodik s a Vág beömlésénél
állott dunai hajó-hídon vonul át seregével a Dunántúlra, Fehérvár felé.

Errõl a vérengzõ tábornokról írta az egyességi tárgyalásokkal az udvartól
megbízott kalocsai érsek: „a parasztembernek puskaporral tölteti meg torkát,
száját és a hasán veti ki magát a por, katonái sütik, nyúzzák elevenen a szegé-
nyeket, az asszonyokat emlõjüknél fogvást kötik fel az gerendában, úgy kínozzák
õket. A templomokat fosztják, a papokat ölik, vagdalják.”

A várparancsnok összelövetéssel fenyegette a várost, ha a lakosság Ber-
csényi felhívására feladja azt.

Bercsényi pedig a tagadó válaszra a lakosság tûzzel-vassal való kiirtása végett
az ostromra készült. A tanács a fenyegetõ veszedelem elhárítására követeket kül-
dött a kurucz hadak fõvezéréhez, hogy elpártolásuk lehetetlenségérõl meggyõzve õt,
távoztassa el a város magyar lakóitól hazánk fegyverének keménységét és szigorát.
S a magyar fõvezér az elé terjesztett bizonyos okokra és respektusokra nézve a
következendõ tavasznak kinyílásáig menlevelet adott a városnak, úgy, hogy mind
közönségesen a bent levõ uraimék és közrend is maguk komáromi határaikban
szabadon megmaradhassanak és senki a méltóságos fejedelem hûsége alatt lévõ
hadak közül esõ kegyelmeket maguk határában se személyekben, se pediglen jó-
szágukban háborítani és megkárosítani ne merészelje.

A menetlevelet ugyan a hadi tanács is helybenhagyta, de a Bercsényitõl
visszatért követeket a városi bíróval együtt a várkapitány vasra veretve börtönre
vettette a kurucz fõvezérrel kötött titkos egyezség gyanúja miatt s az erõszak
miatti felháborodásában a hadi tanácshoz fordult városi tanács innen azon
választ kapta, hogy azok nem érdemtelenül vettettek a börtönbe.

Mik voltak ama bizonyos okok és respektusok, melyeket maga a fõvezér is
kénytelen volt méltányolni? Bizonyosan a városnak a várõrség és parancsnoka
irtózatos bosszúja ellen védtelen helyzete!

S a … menlevelet maga a fõvezér, majd a fejedelem is meghosszabbította,
a lakosság nem kerülte el sem a császáriak, sem a kuruczok részérõl az ismételt
megharczolást. De a legborzasztóbb ellenség a háború utolsó esztendejében sem
kímélte meg a város lakosságát: az 1710. január havában fellépett gogahalál
lakosainak több mint felét, számra négyezer embert ragadott el.

Miért küzdött Rákóczy? Mi volt a czélja annak a nyolcz éven át kitartott
óriási erõmegfeszítésnek, melyhez fogható a nemzet egy szabadságharcában sem
érvényesült? Lázadás, pártütés távol állott a fejedelemtõl.

Az örök igazságnak ajánlott emlékiratai küzdelme jogosultságát a követke-
zõleg igazolják: „Még azon tulajdonok is, melyekkel rágalmazni hiszik a magyar
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nemzetet, annak vitézségét és nagylelkûségét mutatják, és hogy a szolgaságot
tûrni nem tudja. Mivel hogy királyaink között annyiszor találkoztak oly pászto-
rok, akik juhaik gyapjával idegeneket akartak ruházni, és zsírjukkal idegeneket
hizlalni, s e királyok lévén mindenkor az elsõ törvényszegõk: törvényes jogai vé-
delmére õk kényszeríték a magyar nemzetet. Nem czélom igazolni az egyes na-
gyok felkelését a régi királyok alatt, de könnyû lesz mindenkinek, aki a története-
ket olvassa, megkülönböztetni a közönséges lázadás okozta mozgalmaktól a
szabadság általános jogos és törvényes védelmét, a melyeken a vármegyék egye-
sülten, míg amazokban csak a magyarok zendülõ hûbéresei fogtak fegyvert.
Azért a vármegyék ezen egyetértése a közveszedelmet, vagyis a törvény és sza-
badság megsértését bizonyítá.

Ideálisan nemes lelkét önzõ érdek rugója nem mozgatta.
„Egyedül a szabadság szeretete és a vágy hazámat az idegen járom alól

felmenteni volt czélja minden tetteimnek. Nem vezetett bosszúvágy, nem a koro-
nára vagy fejedelemségre törekvõ nagyravágyás, sem uralkodási ösztön, hanem
egyedül ama hívságos dicsõség, eleget tenni hazám iránti kötelességemnek”–
írja emlékirataiban a fejedelem.

És a mikor a részére felajánlott lengyel koronát visszautasította, azzal indo-
kolta elhatározását: „minthogy a háborút én hazám szabadságáért kezdtem, s
láttam az ország minden rendeinek ily nagy mozgalmát, és izgatottságát: sem
célszerûnek sem becsületemnek megegyezõnek nem tartottam idegen ország
koronájáért és én hasznomért hazám ügyét cserben s elhagyni hazámat, kitevén
azt a legnagyobb veszélynek t. i. a németek jármának, hogy szabadságának még
amaz árnyékát is elveszítse, mely eddig megmaradt.”

Soha szabadságra született, szabadságért küzdõ nemzetnek
eszményiesebb gondolkozású, önzetlenebb és lelkiismeretesebb zászlótartó-
ja nem volt, mint II. Rákóczy Ferencz. Küzdelmének határozott és félrema-
gyarázhatatlan czélja a megegyezés, a béke biztosítása volt a nemzet sérel-
meinek orvoslása árán. Azt kívánta, azért harcolt, hogy a magyar királyság-
nak, István szent koronájának az idõk viszontagságai alatt elhalaványult
fénye, újból feltündököljön; azt kívánta, azért küzdött, hogy a Habsburg
királyok hatalmát a magyarság anyagi és szellemi erõinek kifejtésével nem-
zeti kormányzat és nemzeti hadsereg ragyogtassa! Azt kívánta azért harcolt,
hogy a nemzeti lét önállóságát kidomborító békének, a király és nemzet
közti egyetértést az idõk belátható távolságáig megszilárdító kiegyezésnek
megtartását és végrehajtását az uralkodóházzal szövetséges külföldi hatal-
mak garantálják, a magyar alkotmány ama másik biztosítéka mellett, mely
Erdélynek Rákóczy fejedelemsége de a magyar király fennhatósága alatt
elismert, történeti alapon kifejtett különállásában feküdt. …
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Azt a békét pedig a melyet a nagy nemzeti erõkifejtésnek hozott áldozatok-
kal, tûz és vas és a döghalál iszonyatos pusztításával sivataggá tarolt, nyomorta-
nyájává tett ország sorsa felett Rákóczy személyének javai háborítatlan birtoká-
val és minden egyházi s világi hívének adott kegyelem biztosításával az orosz
segély megnyerése végett Lengyelországban idõzött fejedelem távolléte alatt Pálffy
és Károlyi kötöttek, Rákóczy nem fogadta el.

Hazája szabadságáért küzdött s nem saját érdekéért!
A drámának vége: a hõs elbukott de a történelem ítélõszéke megállapítot-

ta, hogy az a Rákóczy nevéhez fûzõdõ csodálatos küzdelem a kormányzatnak a
nyers erõre, a lelkiismeret lenyûgözésére, testi-lelki szabadságra, támasztott ma-
gyar irtó rendszerét megdöntötte, elseperte, eltemette, és a magyar birodalom
területen akkor élt összes lakosság három milliót nem tevõ száma helyett, ma
tízmillió magyar ajkán rendül meg a hálaadó zsolozsma, a megrendítõ és meg-
tartó szelleméhez, áldozván kegyelettel dicsõséges emlékezetének!…

Megújulnak a dicsõséges magyar nemzet régi sebei!
Mintha nem is két évszázad temetkezett volna el azóta a végtelenség forga-

tagába! Csalóka káprázat hódító játékot ûz agyamban és lelkemben! Mintha
hallanám a … szózatnak ébresztõ igéit!

Látom Rákóczynak május 22-én kibontott pro patria et libertate hármas
felirattól tündöklõ selyemzászlóját lengeni. …

Látom kigyulni Kárpátok aljában négy folyam völgyében az örömtüzeket:
magyarok gyújtják fel a lángot; s látom a jelen vajúdását s a jövendõ reménysé-
get s birodalmát!

És megmozdul a föld! S megdobban a szív a magyarság millióiban; szerte-
foszlik a káprázat nyomasztó homálya s kibontakozik a valóság fenséges képe:
feltámadás van! Ünneplünk. Az ország ünnepel! A múlt két százados emlékeze-
tét belepett moha alatt elült nemzeti élet küzdelmei elevenednek meg szemeink
elõtt. Visszatérnek robogó paripákon a nyalka kurucz vitézek; megnyílik két év-
század kriptája, hogy honvédõ õsök hozzánk szálló szelleme erõforrást nyújtson
birodalmunk megszilárdítására, csüggedésünk lebírására!

Feltámadás van! Feltámadás ünnepe!
Rákóczy esztendeje! …

A levéltári kutatást végezte: Monostori Éva
Lejegyezte: Tóth Judit

* Az írás korabeli helyesírással íródott, az akkori jegyzõkönyvekkel megegyezõen.
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A monostori római õrtornyok

Hajdan, mikor a rómaiak lakták ezt a vidéket, a Duna mentén széles, köve-
zett, jól karbantartott út vezetett Aquincumból Vindobonáig. Az út városokon,
katonai táborokon keresztül, a határvédelemre felállított õrtornyok mellett haladt.

A folyó menti õrtornyok általában a magas partokon épültek, így a termé-
szetes terepalakulatok biztosították azt, hogy a gyors kommunikáció érdekében
(hang-és fényjelek) jól hallhassák és láthassák egymást.
Komárom koppánmonostori városrészén, elsõsorban a kedvezõ földrajzi lehetõ-
ségeknek köszönhetõen több õrtorony is épült a római korban.
Nyugatról haladva az elsõ – és régészetileg is bizonyított – õrtorony a Fenyves út
végén, a Kis-Duna melletti magaslaton állt:

„A múlt év õszén (ti. 1900) Szitter uradalmi erdész jelentette, hogy az ácsi
erdõ Duna felõli részén, egy mintegy 100 m-rel keletre az ácsi határtól, közvetlen
a Duna partján álló magaslaton, valami üregnek kell lenni, mert arra rálépve,
kongás hallható.”

Római õrtorony ásatása Koppánmonostoron, 1902-benRómai õrtorony ásatása Koppánmonostoron, 1902-benRómai õrtorony ásatása Koppánmonostoron, 1902-benRómai õrtorony ásatása Koppánmonostoron, 1902-benRómai õrtorony ásatása Koppánmonostoron, 1902-ben

A báró Solymossy László birtokában lévõ területen a bejelentés következ-
tében elõször Weszelovszky János múzeumõr végzett próbaásatásokat.

A feltárt épületmaradványok és a leletanyag római eredetû épületre utaltak.
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A teljes feltárást Weszelovsky és Milch Ármin kereskedõ, a
Komáromvármegyei és Városi Múzeum-Egyesület tagja végezte 1902-ben.

A  9,5 x 9,5 m alapterületû, 1 m falvastagságú épület egy 38 m átmérõjû
domb közepén állt. Bejárata, az itt talált küszöbkõ alapján dél felõl nyílott,
északra a Duna felé pedig nyitott ablaka lehetett, amire a fal mellõl kiásott
kõpárkány is utal. A földszinten döngölt agyagpadló-burkolat volt, az emeletrõl
azonban nincsenek információink. A tornyot 8 m széles árok vette körül.

Az ásatáson talált leletanyagból következõen a Valentinianus-kori ún. ki-
sebb típusú római õrtoronnyal van dolgunk, melyet a késõrómai (IV. századi)
limes-erõdítés részeként emeltek.

A következõ õrtorony feltehetõen az 1900-as évek elején Lipthay Antal
báró által vadászkastélyként épített ún. Szúnyogvár helyén volt. Régészeti bizo-
nyíték azonban nincsen rá.

A Sorg Jenõ által épített ún. Gyürky-villától (felesége ugyanis a Gyürky-csa-
ládból származott), a késõbbi vendéglõtõl dél felé mintegy 70 m-re lévõ õrtornyot
1942-ben Radnóti Aladár régész (aki éppen a MOLAJ és lakótelepe építésekor
végzett leletmentéseket Szõnyben) figyelte meg. Leírása és a légifelvételek alapján
egy, szintén Valentinianus-kori kisebb típusú, 10 x 10 m-es õrtoronyról van szó,
melyet valószínûleg 3 m széles kettõs árok övezett. A mai – és egyben római – út
törésétõl a torony feltételezett közepe kb. 36 m-re északra helyezkedik el.

A helybéliek elmondása szerint, a Gyürky-villától 620 m-re kelet felé, a
mai vízmû közelében, a félkörívet lezáró magas part keleti szélén valószínûsíthe-
tõ a következõ õrtorony.

Monostoron a régészetileg bizonyított és a valószínûsíthetõ õrtornyok sûrû-
sége a domborzati viszonyokkal magyarázható: a Duna-parti természetes ma-
gaslatoktól a látótávolság ugyanis csökkent, márpedig az õrtornyok telepítésé-
nek alapvetõ követelménye volt egymás jól láthatósága.

Jól látható, hogy a fenti tornyok egy része viszonylag messze esik a Dunától,
ezért azok védelmi funkciója megkérdõjelezhetõ. Ezek valószínûleg csak jelzõtor-
nyok voltak, tehát legénységük a határõrizetben közvetlenül nem vehetett részt.

Magukról az õrtornyokról, a szerkezetükrõl és legénységükrõl fõleg a raetiai
(német) limes feltárása kapcsán van ismeretünk. Eszerint a korai, Kr. u. 1-2.
századi tornyok fából épültek és árok övezte õket, míg a késõrómaiak már kõbõl
készültek.

A kõ-õrtornyokat árok vette körül, melyen föld,-vagy fahíd vezetett át. Az
általában háromszintes tornyok bejárata – védelmi okokból –nem a földszinten,
hanem az elsõ emeleten volt, ahova létrával lehetett felmenni. Az egyes szintek
között falépcsõn, vagy létrán közlekedtek.
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Az alsó szinten volt a raktár, a középsõn a lakószoba a bejárattal, legfelül
pedig az õrök és a fegyverek.

A tornyok személyzetét a közeli katonai táborból jött kisszámú védõõrség
adta, amelyet egy napra, legfeljebb egy hétre vezényeltek ki szolgálatra. Folya-
matosan négy õr teljesített szolgálatot. A katonák az õrszolgálat ellátása mellett
gondoskodtak saját ellátásukról, fegyverzetük és ruházatuk karbantartásáról, és
valószínûleg a tornyok javításáról is. Maradék szabadidejükben pedig – nem
ritkán pénzben – játszottak.

A koppánmonostori õrtornyok az Ad Mures (Ács) és Brigetio közötti limes-
szakasz késõrómai védelmét látták el. Valószínûleg már a Kr. u. 1. században is
voltak itt õrtornyok, melyek a raetiai limes mintájára vagy fából készültek és
nyom nélkül elpusztultak, vagy egyszerûen az újkorban rájuk építkeztek. Valószí-
nûleg a kõtornyok egy részének is ez a sors jutott.
Felhasznált irodalom:

1. Visy Zsolt: A Ripa-Pannonica Magyarországon. Budapest, 2000.
2. Baatz, Dietwulf: Die Wachttürme am Limes.

Készítette: Számadó Emese régész, múzeumvezetõ
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A monostori sánc

A Bécset elfoglaló Napóleon elõl 1809-ben egész udvartartásával Komá-
romba menekült I. Ferenc osztrák császár és magyar király. Itt tartózkodása alatt
az uralkodó megtekintette az erõdítési munkálatokat és kifejezte azon akaratát,
miszerint: „… mint az egész monarchia egy fõközponti –raktára … egy 200.000
fõs hadseregnek bombamentes menedékhelyen való biztonságba helyezése” a
cél. Ez a menedékhely a Duna két partjára kiterjedõ, a két települést övezõ
erõdrendszer kiépítését jelentette. Szerepét tekintve egy kelet felõl jövõ támadás-
kor Bécs elõretolt helyõrségeként, nyugati fenyegetettség esetén pedig mint vég-
sõ menedék szolgált volna..

Az építkezéseket azonnal megkezdték, az 1848/49-es szabadságharc kitö-
résekor azonban a Duna jobb partjára tervezett erõdítések építéséhez még nem
jutottak hozzá.

A korábban császári hadvezetés alatt álló „Híres Komárom” – ahogy Thaly
Kálmán a szabadságharc után, az Egressy Béni által a komáromi várban szer-
zett Klapka induló szövegeként megírta – már 1848 szeptemberétõl „be van
véve” a honvédek által, amikor is a magyar kormány utasítására a vár parancs-
nokától, a császárhû Friedrich Wilhelm Mertz altábornagytól báró Majthényi
István alezredes vette át a parancsnokságot (õt követte késõbb Török Ignác,
Lenkey János, Guyon Richárd és végül Klapka György).

A magyar hadvezetés jól látta, hogy a vár megtartása érdekében a Duna
jobb partjának megerõsítése elengedhetetlen feltétel. Görgey Artúr a következõ-
képpen írt errõl:

„A várossal átellenben a Duna jobb partján volt Újszõny falu … Tovább
nyugatra, fölfelé, a folyam jobb partján egy olyan magaslat van, amely a túlsó
parti elõmûvek (a Nádorvonal), sõt a vár fõerõdje fölött is uralkodik…. Ezt az
uralkodó pontot németül „Sandberg”, magyarul „Monostor” (helyesebben: Ho-
mokhegy) néven nevezik.



120 Osztrák vadászok a Monostori sánc árkában, 1849. július 2-án

A magyar kormány 1848 õszén az akkor még virágzó Újszõny helységet
nyugat, dél és délkelet felõl földvárakkal vétette körül, melyek a Monostortól a
dunai erõdig (Csillagsánc) ívben sorakoztak. […] Az ív alakú elsáncolt vonal
védmûvei a jobb szélen, az Újszõny feletti Duna-parti magaslaton – az úgyneve-
zett Monostoron – kezdve 1-tõl 10-ig voltak számozva.”

A tervek szerint a sáncoknak akkora területet kellett befogni, amelyben
16.000 fõ gyalogos, 1500-1800 fõ lovas és minden ezer fõre esõen 3 löveg
állomásoztatható legyen.

A várvédõk azonban az osztrák csapatok megjelenésekor a jobb partot, a
Csillagsánc kivételével feladták. Komárom körülzárása 1849 márciusára lett tel-
jes, amikor a császári erõk megkezdték a vár és a város bombázását. Ezt az
ostromzárat csak április 26-án számolta fel a magyar fõsereg, miután megkez-
dõdött a jobbparti elsáncolt tábor helyreállítása, melyet új erõdítésekkel is kiegé-
szítettek. Ezek nagy része hátul nyitott földsánc volt.

A munkálatokat május 28-a után a vár új parancsnoka, Klapka György
irányította. A részletekrõl Szinnyei József naplójából értesülünk:
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Klapka „… azonnal megvizsgálta a külsõ erõsségeket, melyek még védelmi
állapotban voltak; ekkor határozottan kivánta, hogy a Monostor tetején kazama-
tákkal ellátott váracs építtessék. Miután az Apályi szigeten, úgy a 4. és 8. erõdnél
(az ácsi és nagy-igmándi úton) sok facölöp pazarul elhasználtatott, most ezek
hiányában a monostori erõdöt kõbõl kellett építeni…”

Az építkezéseken mintegy 1200 kõmûves és ács (helybõl és a szomszéd
megyékbõl), továbbá 10.000 helyi és környékbeli napszámos dolgozott.

„A várépítés azonnal munkába vétetett; a munka julius 2-ig folyt, midõn az
ellen gránátai zavarták a munkásokat, ezután kevesebb személylyel, úgy a hogy
történt az építés és sáncolás. A cölöp erõd meglehetõs védelmi karban volt és a
futóárkok is fatörzsekkel voltak körül szegélyezve. A mellvédeken kívül volt még
egy belsõ sánc is, ezen pedig 6 (db) 18 fontos ágyú elhelyezve az ellen méltó
fogadására.”

A rendszer a fõbb stratégiai pontokon emelt erõdökbõl, a köztük kiépített
sáncokból és védmûvekbõl és az egész vonalon állomásoztatott lövegekbõl állt.

A Homokhegyen, a tervezett négysaroktornyos, háromszintes kõépületnek
– melynek kazamatáiban 1000 fõt szándékoztak elhelyezni – csak az Ács felé
nézõ tornya épült meg. Feladata egy nyugatról jövõ támadás esetén a sánctábor
és ezáltal a vár és város védelme, továbbá az ácsi út és a dunai hajóforgalom
ellenõrzése, valamint a Duna túlsó partján lévõ Nádorvonal déli szakaszának
fedezése volt. Az ácsi út két oldalán az út lezárására egy-egy, a lövegek elhelye-
zésére szolgáló védmûvet alakítottak ki.

A sánctábor legdélebbi pontján, az Igmánd felé vezetõ út keleti oldalán
lévõ magaslaton az õrség számára kialakított blokkház az út ellenõrzését és vé-
delmét szolgálta.
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Komárom bombáztatása 1849 márciusában

Végül pedig a védelmi vonalat a Csillagsánc zárta le. Innen lehetett a
központi erõddel, az Öregvárral az április 25-26-a éjjelén újjáépített hajóhídon
keresztül a kapcsolatot tartani, illetve az utánpótlás útvonala is ez volt.

Felhasznált irodalom:

Csikány-Horváth-Szamódy: Komárom erõdváros. Komárom, 1998.
Görgey Artúr: Életem és mûködésem. Budapest, 1988.
Szinnyei József: Komárom 1848/49-ben. Komárom, 2000.

Készítette: Számadó Emese régész, múzeumvezetõ
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100 éves Komárom vízellátása*

Komárom város lakossága az 1880-as években a Dunából és a Vág folyó-
ból nyerte vízszükségletét, mert kevés ásott kút szolgált egészséges ivóvizet. A
helyõrség és a katonakórház számára lajtokban szállították a katonakincstár
tulajdonát képezõ második erõdbõl származó ivóvizet.

A családok homokkõvel szûrték meg, vagy timsóval tisztították a Dunából
nyert vizet.

Egy korabeli írás szerint: „A kávéházakban napirenden volt közvetlenül a
Dunából merített, némileg leülepedett víz kiszolgáltatása.”

A helybeli lapok 1884-ben foglalkoztak elõször a vízszolgáltatás kérdéseivel. 1886-
tól az ide vonatkozó tanulmány megjelenésével a vízszolgáltatás ügyével foglalkozó cik-
kek is sûrûsödtek. Az ügy buzgó harcosa Domány János városi fõjegyzõ volt.

Az elsõ fontos lépés 1893-ban történt, amikor RUMPEL és NIKLÁS cég
kiküldött mérnöke több helyen talajfúrást végzett, nevezetesen a „czigánymezõn”.
A fúrás eredménye vízmennyiség és minõségi szempontból egyaránt kedvezõ
volt. A víznyerõhely ellen aggályok merültek fel mélyebb fekvése miatt, ugyanis
a felszíni vizek gyûjtõhelye lett, másrészt a város lakott részéhez túlzott közelsége
miatt a víznyerõhelyet mellõzték.

A magasabb helyeken 1894-ben végzett fúrások vize is kifogástalannak bizo-
nyult, de ezt a talajviszonyok kedvezõtlen volta miatt tartották alkalmatlannak.

Ezután az I. és II. erõd közötti területen fúrtak egy próbakutat. A végleges
döntés elõtt a Honvédelmi Minisztériumtól geológus szakértõ kirendelését kérte a
város. A szakértõ a víznyerõ helyet a „temetõk és lakott helyek közelsége” miatt
víznyerési helyre alkalmatlannak tartotta. Felhívta azonban a figyelmet a Duna
jobb partján (Új-Szõny) lévõ területre.

Itt a fúrások eredményei kedvezõtlenek voltak.
További fúrásokat ezután a Duna bal partján az Erzsébet sziget különbözõ

részein végeztek, kedvezõ eredménnyel.
A vízkutatás ezután néhány évig szünetelt.
1899-ben a város hatósága a földmûvelési minisztériumhoz fordult és a

miniszter közegészségügyi mérnöki osztályától a próbafúrások végzéséhez szakér-
tõ kiküldését kérte.

A minisztérium Farkas Kálmán mûszaki tanácsost és Zarka Elemér kir. fõmér-
nököt bízta meg az elõmunkálatok végzésével és a költségvetés készítésével.

A szakértõk a korábbi elõmunkálatokat áttanulmányozták, a próbafúrá-
sok kútjainak vizét ismételten megvizsgáltatták.

A vizsgálódás eredményeként az Erzsébet-sziget csúcsán próbakutat telepí-
tettek. A Duna magas kavicsrétegének áttörése után a mélységbõl tiszta, egészsé-
ges vizet nyertek.
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1902. szeptemberében, – a víznyerõhely és a vezetékes ivóvízhálózat meg-
építésével, – megindult a vízszolgáltatás.

„A víz szolgáltatásának ügye 16 évi vajúdás után végre szerencsés megol-
dást nyert” írta a krónikás.

1903-ban, – Komárom Szabad Királyi Város Víz és Csatorna mûvének
ismertetése során, Dr. Farkas Benõ megyei fõorvos a következõket írja:

„A lakosság tiszta ívóvízzel való ellátása, valamint a szennyvíznek a lakott
helyekrõl való eltávolítása a legfõbb eszköze volt mindenkor a közegészségügy
elõmozdításának és érdekei megóvásának.

A rómaiak kulturális törekvéseirõl a vízvezetékek mai napig is meglévõ romjai
tanúskodnak … Az utóbbi években napfényre került alagútszerûen épült mind-
ama sok vízvezeték, melyekben a víz átfúrt kockaköveken folyt. A pergamono
ásatásoknál érdekesek ama vezetékek, melyek égetett és görög névbélyegzõvel
ellátott fél méter hosszú agyagcsövekbõl állanak.

A középkor szellemével, irányával és fejletlen technikájával a vízvezeték
ügyét elõbbre nem vihette. A gõzerõnek a gépek és szivattyúk szolgálatában való
mûködésének köszönhetõ, hogy a vízvezeték és csatornázás ügye oda fejlõdött,
hogy a közegészségügyi intézményeik sorában elsõ helyet foglal.

Más ivóvizet keresünk ma, mint aminõvel 20-25 év elõtt beértük, annak
tudatában, hogy számos betegség terjedését (bélhurut, tífusz,kolera) a szennye-

Szivattyúk munka közben
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zett folyók vize, vagy szennyezett kutak vize lakott területeken közvetíti a
fertõzményt.

Ma nem a szappan fogyasztás mérve szolgál mértékül a népek mûvelõdé-
sének megítélésében, hanem a
közegészségügyi állapot és mind
annak keretébe tartozó intézmé-
nyek létesítése. Rendes egészségi
viszonyok azonban jó ívóvíz nél-
kül nem képzelhetõk. Kétségtelen,
hogy a városok jó ívóvízzel való
ellátása rohamosan nem terjed.
Az ország legnépesebb és legmó-
dosabb városai még nem bírnak
vízvezetékkel és csatornázással. A
fõváros közegészségügyi törekvé-
se azonban buzdítólag hatott szá-
mos kisebb vidéki városra, melyek
a fõváros példáját követték.

A közegészségügyi mérnöki
osztály minden, a közegészség-
ügyi technika keretébe vágó ügy-
ben véleményt mond: közel tíz évi
mûködése alatt az osztály tervei
és ellenõrzése alatt számos ily mû
épült ki, amelyek közül a legje-
lentékenyebb:

Veszprémben, Pozsonyban,
Pápán, Szombathelyen, Iglón,
Lõcsén, Komáromban, Pécsett.

Csatornázás: Szombathe-
lyen és jelenleg Gyõrött.

Komárom városának nagy áldozatkészséggel létesített vízvezetéke és egyéb
egészségügyi intézményei kétségtelenül az egészségügyi viszonyok javulására ked-
vezõ eredménnyel lesznek. Kívánatos, hogy oly áldásosak legyenek, mint ami-
lyen remények a város jövõjének és felvirágzásához fûzõdnek.

Mindazok, akik a vízmû létesítésének eszméjét népszerûsítették, akik szakérte-
lemmel annak kivitelezéséhez járultak és a befolyásukat érvényesítették, elévülhe-
tetlen érdemeket szereztek, akár még életük korában nyújtja nekik a városlakossága
az elismerés koszorúját, akár a jövõ szentelje emléküknek az elismerést.

Falikút
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Legfõbb érdeme van az ügyben Domány Jánosnak, a város Polgármester-
ének, ki buzgóságával és fáradhatatlan munkásságával a vízvezeték kiépítését léte-
sítette.”

Komárom Szabad Királyi Városban az 1890. évi népszámlálás szerint 17.209
fõ lakott. Ebben a létszámban benne foglalt az Új-Szõny – azaz a Duna jobb
partján lévõ városrész is. Ezt a városrészt Komárom-Újvárosnak is nevezték.

Az Erzsébet-sziget a Duna árvízszintje alatt van, ezért a kút környékét két
méterrel az árvízszint fölé helyezték, feltöltötték, így az árvízveszélyt megszüntették.

A szivattyúk szívócsöveit a gyûjtõkútba helyezték el.
A 2 db Bánki rendszerû gázmotor egyenként 16 lóerõ (12KW)  teljesítmé-

nyûek voltak.
A szivattyúk pedig 18 liter/mp vízmennyiséget szállítottak, így napi kapaci-

tásuk meghaladta a 3000 köbmétert.
Az összes csõvezeték hossza az üzembehelyezéskor 29 km volt. Az utcák-

ban elhelyezett tûzcsapokat átlagban 100 m távolságban helyezték el. A csõhá-
lózathoz 18 db közkutat építettek.

A tûzcsapok KNUTH Károly üzemében készültek és Komárom város címe-
rével, valamint Komárom Szab. Kir. Város Vízmûve 1902 felirattal látták el. Az
épületekhez való bekötéseket a város két oldalán az üzembe helyezés után kezd-
ték meg városunk vállalkozói megépíteni (Városi Vízmûvek), Knuth Károly, Dosztál
József és Jakab, Prisner és Weisz, Gerõ és társa, Pollak és Taussing.

Komárom városa 1903. augusztus 5-én tartott rendkívüli közgyûlésén
kihírdette „Komárom Szab. Kir. Város Vízmûvének használatáról alkotott sza-
bályrendelete és vízszabályzatá”-t. Ez a rendelet korát megelõzve a vízszolgálta-
tásokkal fellépõ jogi, gazdasági és mûszaki problémákat, a víz használatát a
vízmû kezelését, oltalmát és felügyeletét szabályozta.
„Vízdíjszabályzat.
A vízmû vízének használatáért a következõ vízdíjak fizetendõk:
1. Minden egyes lakószoba és minden lakásnak egy konyhája után évenkint 7

korona.
Lakáshoz tartozó kamra, a háztartáshoz tartozó mosókonyhák, cseléd- és
elõszobák, árnyékszékek és általában hasonczélú mellékhelyiségek, amíg azon
lakások, melyeknek tartozékát képezik, az egy és két pont alatti díjakat fize-
tik, díjszabás tárgyát nem képezik.

2. Irodák, boltok és egyéb oly üzletek után, melyek külön vízfogyasztással össze-
kötve nincsenek, továbbá középületek, köz- és magánhivatalok és intézetek
helyiségei után, helyiségenkint és évenkint 5 korona.

3. Fürdõszoba után évenkint 10 korona.
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4. Vízzel öblített vizeldének minden egyes kagylójáért 6 korona.
5. Kagylónélküli vizeldének minden folyómétere után 10 korona.
6. Minden egyes ló és szarvasmarha után 2 korona. A mezõgazdasághoz tar-

tozó lovak és szarvasmarhák után 1 korona, mely vízdíj csak akkor fizeten-
dõ, ha a vízvezeték vizét használják.

7. Minden hintó, bér- és társaskocsi, általában minden rendszerint mosott
személyszállító jármû után 3 korona.

8. Egy -méter házi vagy mulatókert terület öntözése után évenkint 4 fillér.
9. Nagyobb fogyasztók, mint például: gyárak, fogadók, vendéglõk, ipartele-

pek, sütõdék, mosónék és mosóintézetek, kifõzdék, fürdõházak, szökõku-
tak, fûszerüzletek, mészárszékek, hentesek, gyógyszertárak, czukrászok, fod-
rászok, szatócsok, kávésok, korcsmák, konyhakertek, kádárok, bádogosok,
pálinkamérõk, borpinczék és a városi tanács által nagyfogyasztóknak meg-
jelöltek fogyasztási díja a fogyasztó és a városi hatóság közti szabad egyez-
kedés útján állapíttatik meg.
Az átalányösszeg nagysága felett a városi hatóság részérõl a mérnöki hiva-

tal elõterjesztésére a városi tanács határoz. Egyezség nem sikerülte esetén , víz-
óra alkalmazása mellett a vízfogyasztás díja köbméterenként, illetve hektolite-
renként fizetendõ.

Közárnyékszékek és pissoárok, középületek, nyilvános helyek, hivatalok és
intézetek árnyékszékei és pissoárjai után a vízfogyásztási díj szabad egyezkedés
után, vagy a fogyasztás mérvéhez  és a vízmérõ jelzéséhez képest köbméteren-
ként, illetve hektoliterenként állapíttatik meg.

Vízóra alkalmazása esetén a vízfogyasztási díj köbméterenként 30 fillér-
ben, illetve hektoliterenként 3 fillérben, az óradíj pedig:

13 mm átméretû  vízóránál évenkint 10 korona
20 „ „ „ „ 12 „
25 „ „ „ „ 16 „
40 „ „ „ „ 20 koronában állapíttatik meg.

A közkútak körzetébe esõ azon házak, melyek a lakrészenkénti vízdíjfizetés
alól fel vannak mentve, annálfogva, hogy azokba a vízvezeték bevezetve nincs,
akár használják a vízvezetéket akár nem, lakószobánként és boltonként évi 2
korona vízfogyasztási díjat tartoznak fizetni.

Komárom szab. kir. város törvényhatósági bizottságának 1903. évi május
hó 20-án és folytatólag május 22-én tartott rendes közgyûlésébõl.

Farkas
h. polgármester”
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A szennyvizek lakások közelébõl való elvezetése a legfontosabb és legnehe-
zebben megoldható feladat volt.

Nagy jelentõségû volt a fõváros csatornázási mûvének kiépítése 1895-ben.
Komárom város szennyvizének elvezetésére, – mint a legtöbb folyó melletti

városban – úsztató rendszerû csatornát, – mai szóhasználattal – egyesített rend-
szert építettek. Ez azt jelentette, hogy egy csatornába vezették le a csapadék és
szennyvizeket. A városnak a folyó melletti fekvése a csatorna folyadékának vég-
sõ elhelyezését megkönnyítette.

A meglévõ utcai csatornákat bekötötték a fõgyûjtõ csatornába, amely a
Duna partjával párhuzamosan vezetve, összegyûjtötte az utcai csatornák szenny-
vizét, a mechanikai szennyezõdéseit és a város alatt a Dunába bevezette.

„Az úsztató rendszer alkalmazása mellett döntõ befolyással bírt az a körül-
mény, hogy az utczák mélyedéseibõl a csapadékvizek nem tudnak lefolyni to-
vábbá, hogy a Duna árvizei alkalmával a csapadékvizek szabad kitorkolásai
elzárandók és levezetésük kizárólag zárt csatornahálózatban, – szivattyúzással
történhet.”

A csatornák teljes kiépítettsége a kutatások szerint 1910-es évek elejére
készült el.

* Forrás: Komárom város vízmûve és csatornázásának elsõ 100 éve
Rendelkezésünkre bocsátotta: Mihácsi István a VIZÁK Kft. igazgatója

Újjászületés

– Szakíts teljesen a múltaddal, és elnyered a megvilágosodást – mondta a Mes-
ter.
– Én fokozatosan szakítok a múltammal.
– A növekedés fokozatosan történik, de a megvilágosodás egy pillanat mûve.
Késõbb még hozzá tette:
– Vegyük például az ugrást. A szakadékon nem jutsz át kis szökkenésekkel.

(Anthoni de Mello)
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Száz éve épült a komáromi lenárugyár*

Már száz éve, hogy napirendre került az ipar fejlesztése Komáromban –
országos és helyi érdek is volt egyúttal az ipar térhódításának biztosítása, támo-
gatása. Ilyen körülmények között fordult Fiedler János beadványával 1902. au-
gusztusában a kereskedelemügyi miniszterhez, 1902 decemberében a város kép-
viselõtestületéhez – és lenárugyár létesítéséhez kért támogatást.

Beadványában többek között ezt írja :
,, A mély tisztelettel alulírott a hazai lentermelés elõmozdítása czéljából

évekkel ezelõtt a nagyméltóságú m. kir. földmívelésügyi Ministeriummal szerzõ-
dést kötött az ország különbözõ vidékein, névszerint Nagy-Tanyon, (Komárom-
megyében), Szepes-Olaszin (Szepes megyében), Székelykeresztúron (Erdélyben)
és Eszéken lenbeváltó és lentörõ telepeknek felállítására, melyek ezidõ szerint is
üzemben vannak és a mondott ministeriumtól évi segélyezésben részesülnek.

Minthogy pedig az ekként kikészített félgyártmány csak megfelelõ terjedel-
mû és berendezésû fonó, fehérítõ és szövõgyárak nélkül kellõen nem értékesíthe-
tõ, amennyiben a szálas lenkészletnek további feldolgozás czéljából külföldre,

A fonógyár fõépülete, 1905.
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névszerint az osztrák tartományokba kell kiszállíttatnia, ahonnan részint mint
fonál, részint mint szövött kelme kerül vissza: ennélfogva a magas m. kir. keres-
kedelemügyi minisztériumnál lépéseket tettem avégbõl, hogy engem mint szak-
embert a hazai lenipar fejlesztése és a belföldi munkaerõ fellhasználhatása
czéljából állami segélyezés mellett egy ilyen lenfonó, fehérítõ és szövõgyárnak
felállításával s üzembetartásával megbízni méltóztassék.

A magas kereskedelemügyi m. kir. Ministerium a fehérítõ és szövõgyárnak
felállítását ezidõ szerint szükségesnek nem találta, ellenben egy lenfonó gyárnak
létesítését kívánatosnak mondotta ki s késznek nyilatkozott – miként az ./. alatt
csatolt f.é. 56004.sz. leiratból meglátni méltóztatik – a gyárat, ha annak felállí-
tására vállalkozni hajlandó volnék, – több évre terjedõ állami segéllyel és a
törvényben elõrelátott kedvezmények megadásával gyámolítani.

A gyár felállításának helyéül – ha az tényleg létesülni fog – Komárom sz.
kir. város területét szemeltem ki –, oly alázatos kéréssel járulok a tekintetes kép-
viselõtestülethez, miszerint ezen, az országra nagy fontosságú iparügyet pártolá-
sába venni, és saját hatáskörében az alábbiakban körvonalazott kedvezmények-
ben részesíteni, illetve azokat részemre kilátásba helyezni méltóztassék.

A gyártelepnek mintegy 25-30 katasztrális holdnyi területre leend szüksége,
melynek a városi vagyonból való átengedését kérelmezném.

A gyári épületek és az összes berendezés költsége kerek számban 1 250 000
koronára rúg. Ennek legnagyobb részét saját tõkéimbõl és hitelem segítségével
fedezném, miként ezt a magas ministeriumhoz beterjesztett okirataimmal igazol-
tam. A további szükséglet a magas kormány által adandó évi segélybõl volna
pótlandó. De mivel ez, amint már érinteni bátor voltam, oly mérvû alig lesz,
hogy a gyárat egészében létesíteni lehessen, alázatos kérésem odajárulna, hogy
a tekintetes képviselõtestület ezen tervemet szintén egy jelentékenyebb pénzbeli
hozzájárulással – akár egyszer s mindenkorra, akár bizonyos éveken át – gyámo-
lítani kegyeskedjék.

A gyár, mely 5000 orsóval fogna berendeztetni és idõvel fehérítõ és szövõ-
gyárrá fogna kibõvíttetni – állandóan legalább 450-500 munkást foglalkoztat-
na, akiknek mind belföldieknek kell lenni, kivévén a gyár rendszeres
üzembehelyezése czéljából elsõ idõben alkalmazásba veendõ s a hazai munká-
sok betanítására szolgáló szakbeli egyéneket.

Maga ezen körülmény kiváló figyelmet és méltánylást érdemel, mert a gyár
mûködése sok száz családnak állandó foglalkozást, állandó kenyérkeresetet
biztosítand, kedvezõ visszahatással volna a helybeli kereskedelmi és iparforga-
lomra, s a közelben levõ munkásosztály erkölcsi fejlõdésére, amennyiben min-
den gyáripar a köznépben a munka becsülését és megkedvelését nemcsak elõ-
idézni, hanem megszilárdítani képes, miként ezt a külföld s különösen Németor-
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szág s a kis Belgium példája tanúsítja, ahol az ipar terén foglalkozó munkások
közt ritkán találni elégedetleneket, pedig a népesedési viszonyok sokkal kedve-
zõbbek, mint nálunk.

Budapesten, 1902. december hó.
mély tisztelettel:

Johann Fiedler s. k.”

Johann Fiedler további kedvezményeket kér a gyára számára:
– 15 évi mentességet a községi adók és egyéb községi terhek alól,
– a városi légneszvezeték ingyenes vagy kedvezményes igénybevételét,
– a gyárhoz vezetõ út kiépítését és fenntartását,
– 200 ezer korona kölcsönt – 15 évre, kamat nélkül.
A városi számvevõség 1903. február 2-i javaslatában a kért kedvezmény

összegét 225 ezer forintban állapítja meg – de az összeget nem tartja a város
teherbíró képességével arányban lévõnek. Hangsúlyozza, hogy a létesülõ gyár
450-500 munkást alkalmaz majd, de ezek nagy része nõ lesz, és az olcsó vidéki
munkaerõ miatt nem a komáromiak, hanem a környékbeliek vállalnak majd itt
munkát – a selyemgyár példájához hasonlóan. A nõk pedig ,,csekély keresmé-

A gépházban, 1930.
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nyük legnagyobb részét hazaviszik”, mert élelemmel is otthonról látják el magu-
kat. Hátrányként tüntetik fel továbbá azt is, hogy egy lenfonógyár a feldolgozás-
ra kerülõ nyersanyag miatt a város amúgy sem kedvezõ hírben álló közegészség-
ügyi viszonyait kedvezõtlenül befolyásolhatja.

Az 1903. február 5-én Domány János polgármester elnökletével ülést tar-
tott a városi pénzügyi és ellenõrzõ bizottság, s ,,Elõterjesztett Fiedler János gyá-
rosnak Komáromban felállítani tervezett lenfonógyár támogatás iránt beadott
kérelme”. Akadtak ellenzõi a kérelemnek. Follinus Árpád fõszámvevõ aggodal-
mának ad kifejezést, vajon kellõképpen prosperál-e a gyár. ,,Az általános köz-
gazdasági eszmék igen szép ideák, de itt a város érdeke az elsõ, mindenekelõtt
tehát a folyamodó felõl pontos informáciokat kell kérni.”

A bizottság végezetül ,,kimondja, hogy a lengyár felállítását elõnyösnek
tartja a városra és a város anyagi szükségleteihez  képest a legmesszebbmenõ
áldozatok meghozatalára is kész, azonban mielõtt a tárgyban javaslatot tenne,
a folyamodó felõl kimerítõ információk beszerzését óhajtja, továbbá kívánja az
ajánlat garantálását...”

A gyáralapítás elõkészítése ettõl a határozattól kezdve viszonylag gyorsan
halad elõre. 1903. augusztus 24-én pénzügyi és ellenõrzõ bizottság véglegesen dön-
tött a gyár alapításával kapcsolatos kedvezményekrõl. A cég számára korábban
felajánlott két telek (a Glanz-féle téglaházi telep és a báró Solymossi tulajdonában
lévõ terület) közül Fiedler 1903. augusztus 18-án kelt levelében a Glanz-féle telket
választotta. Mint írja: ,, ...dacára annak, hogy több mint fele igen mély agyaggöd-
rökbõl áll, s ezek feltöltése tetemes költségbe kerül – elfogadom, ha az összes rajta
lévõ épületek és berendezések jelenlegi állapotukban rendelkezésemre és korlátlan
tulajdonomba ingyen átadatnak. Ezzel is tanújelét kívánom adni annak, hogy a
gyártelep megszerzése körül a városnak minél kevesebb kiadásokat okozzak, s in-
kább magamra vállalom azon jelentékeny költségeket, amelyek az agyaggödrök
betöltésébõl származnak”. (A Glanz-féle telket a város 36 ezer koronáért vásárolta
meg – az épületekkel együtt, s adta át ingyenesen Fiedler Jánosnak. A Solymossi
báró tulajdonában lévõ területen – a mai gyárteleppel szemben, a jelenlegi Igmándi
út túlsó oldalán a Méntelep épületei kaptak helyet.)

A gyáralapítási szerzõdés kelte: 1903. augusztus 30. A Komárom szabad
királyi város és Fiedler János weckelsdorfi gyáros között kötött szerzõdés fõbb
pontjai a következõk: – ,,Fiedler János kötelezi magát arra, hogy azon fehérítõ-
vel kapcsolatos lenfonodát, melynek létesítésére neki a m. kir. kereskedelemügyi
minister a 13229/903 és 35570/903 számú rendeleteiben megállapított állami
segélyt véglegesen engedélyezte, Komárom város területén létesíti és ezen elhatá-
rozását a hivatkozott ministeri rendeleteknek megfelelõen a kir. kormánynál be-
jelenti.”
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Komárom város a következõ anyagi támogatást biztosítja: – Az ószõnyi
320. sz. tkv-ben szereplõ ingatlant, a rajta levõ épületekkel – ,,teljes tulajdoni
joggal  ingyen átadja Fiedler Jánosnak.

– A város a gyár üzembe helyezése napjától számítandó 20 évre 200 ezer
korona kölcsönt ad. Az összeg után Fiedler János 15 éven át 2 százalékos kama-
tot térít – a 15 év alatt a kölcsöntõke nem törlesztendõ, a 15 év letelte után
további 5 esztendõ alatt köteles a gyártulajdonos a kölcsönt 5 egyenlõ részletben
visszafizetni. 15 év letelte után a kamat 5 százalék lesz.

– E támogatás ellenében: Fiedler János a város területén egy fehérítõvel
kapcsolatos lenfonodát 1 250 000 korona lekötött tõkével, 500 000 korona
forgó tõkével létesítsen, azt az 1904. év folyamán üzembe helyezze, legalább
kétszázötven munkás folytonos foglalkoztatásával szakadatlanul üzemben tart-
ja, s ez által a hazai ipar elõmozdítása mellett a város közössége jólétének eme-
lésére is szolgáljon.”

A gyárépítési munkák tehát megkezdõdhettek – ehhez adottak voltak az
anyagi, a tárgyi és a személyi feltételek. Az építkezéshez szabad munkaerõ állt
rendelkezésre, hiszen a nagybirtok szorításában sok nincstelen földmunkás élt a

A 2-es fõépület gubózónak berendezett része az 1920-as években
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környezõ falvakban. A gyárépítés munkalehetõséget teremtett sok ember szá-
mára, akik közül jó néhányan a leendõ üzem munkásai is lettek. A szállítást
megkönnyítette a vasút, a közút találkozása – és az is, hogy Komáromban so-
kan éltek fuvarozásból még ebben az idõszakban is.

Városi határozat is kimondta 1903. október 19-én, hogy Fiedler János
,,köteles a gyár építésénél, berendezésénél és üzembe tartásánál elsõ sorban és
egyenlõ feltételek mellett Komárom városi iparosokat és munkásokat figyelembe
venni”. Így történhetett, hogy a gyárépület felhúzásához mindössze néhány hó-
napra – a termelés megkezdéséhez alig egy esztendõre volt szükség.

A gyári fõépület építési engedélyét 1903. november 2-án adták ki, s 1904
elején már jelenti is Fiedler János, hogy a gyár épületei tetõ alá kerültek és
,,tûzvész ellen is biztosítva vannak “. Egyúttal kéri a megszavazott 200 000
korona összeg elsõ felének, azaz 100 000 koronának a kiutalását 30 ezer korona
részletekben.

A város bizottságot küld ki annak megállapítására, hogy az épületek készen
állnak-e. Az 1904. március 23-i ,,becsü eljárásról felvett jegyzõkönyv” többek kö-
zött megállapítja: tetõ alatt áll: 1./ 91,8 m hosszú és 19,90 m széles fõépület, 2./
31,20 m hosszú és 16,20 m széles raktárépület, 3./ A 28 m hosszú és 13,75 m
széles lakóépület falai elkészültek és a tetõszerkezet felállítása folyamatban van –
,,az épületek tûzkár elleni biztosítása igazoltatott” –, a kölcsön folyósítható.

Hogy Komárom városa nem rendelkezett még gyárépítési tapasztalatok-
kal, az jelzi, hogy a vezetõ testület információt kért ebben az idõszakban Pápá-
ról, az ott létesített szövõgyárról, a gyártelepítéshez adott kedvezményekrõl, a
várható elõnyökrõl, anyagi haszonról. 1904. július 19-én viszont Szabadka sz.
kir. város polgármestere fordult információért Komárom polgármesteréhez. ,,Fel-
kérem, szíveskedjék velem mielõbb közölni, hogy Komárom város közönsége az
ott üzemben levõ lenfonógyár megalapításához milyen anyagi támogatással já-
rult hozzá, s vajjon a hozott áldozattal arányban van-e a gyár létesítésével elért
közgazdasági elõny?”

S bár a gyárépítés gyors ütemben haladt – a körülmények nem voltak
teljesen zavartalanok. A császári és királyi katonai kincstár például úgy vélte ,,az
országos véderõ érdekeit súlyosan sérti” a gyárépítés, mi szerint minden építke-
zés a város környékén a tilalmi körzeten belül csak úgy létesíthetõ, ha arra vo-
natkozó lerombolási térítvény állíttatik ki és az építkezéshez a nagyméltóságú cs.
és kir. közös hadügyminisztérium külön hozzájárul. Ez a kis ,,jogi közjáték” meg-
erõsíti, Komárom katonaváros, jelentõs szerepe és hatalma van itt a kincstár-
nak. A közigazgatási bizottság ennek ellenére úgy döntött, elutasítja a kincstár
kérését, és semmiféle jogi megkötést nem alkalmaz. Ez a konfliktus kis mérték-
ben tükrözõje a korabeli helyzetnek is – az ipartámogató politika gyakorlati meg-
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valósításának. Nevezetesen, hogy a kormányzatot támogató-képviselõ, az or-
szágos politikát helyben megvalósító hivatali apparátus az ipari fejlõdés szorgal-
mazója. S hozzátartozik a képhez, ami országosan is jellemzõ: a nagybirtokos-
ság viszont ellenzi, vagy éppen közömbösen szemléli az iparosító törekvéseket –
vagy legfeljebb csak a mezõgazdaságra (a nagybirtokra) épülõ ipar fejlesztését
támogatná.

A gyár gyorsan épül – s az elõírt határidõre a létesítmények készen állnak,
a termelés megkezdésének nincs akadálya. Fiedler János 1904. november 3-án
jelenti, hogy a lengyár megkezdte mûködését: ,,Hivatkozva a nagyméltóságú m.
kir. kereskedelemügyi Miniszter Úr 1903. év április hó 27-én kelt 13 229/IX.
számú, valamint ugyancsak 1903. év június hó 16-án kelt 35 570/IX., illetve f.
évi január hó 8-án kelt 78 021/IX. számú magas rendeletére, van szerencsém
tisztelettel jelenteni, hogy a mai napon Komárom-Újvárosi lenfonógyáramat
üzembe helyeztem.”

*Forrás: A komáromi lenárugyár története 1904 –1979
Az anyagot rendelkezésünkre bocsátotta:

Nemes Andrásné a HUNGARO-Len Rt. igazgatója.

Átalakulás

A tanítványnak, aki állandóan panaszkodott másokra, azt mondta a
Mester:
– Ha békét akarsz, keresd a változást magadban. Könnyebb a lábadat védeni
egy szandállal, mint szõnyeggel borítani az egész földet.

(Anthoni de Mello)
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110 éves a komáromi Erzsébet híd

A 19. század második felében Baross Gábor által elindított, majd utódai
idején kiteljesedõ nagyszabású  közlekedés-fejlesztési program végre lehetõvé tet-
te a Dunát átszelõ állandó átkelési lehetõségek, a közúti vashidak megépítését.
Ennek állomásai a pozsonyi Ferencz József közúti-vasúti ikerhíd (1889-1890), a
komáromi Erzsébet híd (1891-1892), Esztergom-párkányi Mária Valéria híd (1889-
1895), majd a további Duna- és Tisza-hidak építése voltak. Ezeknek a hidaknak
a helyét az évszázadok során kialakult átkelési pontok jelölték ki.

A komáromi Erzsébet híd megépítése több okból is szükséges volt és ezzel
széles körû kihatással volt a térség életére. Egyrészt biztosította a téli-nyári állandó
és folyamatos közlekedést a Duna két partja között, ami kereskedelmi és katonai
szempontból lényeges momentum volt; másrészt megteremtette az utolsó feltételét
a Duna két partján, az átkelés miatt kialakult, történelmileg már egybeforrt telepü-
lések, a bal parti Rév-Komárom és a jobb parti Új-Szõny egyesülésének.

Rév-Komáromnak az Új-Szõny területén kialakult vasútvonal és a vonzá-
saként alakuló ipar; Új-Szõnynek pedig a községi létbõl egy magasabb közigaz-
gatási egységbe, a számos elõnnyel és jogkörrel járó szabad királyi városi státusz-
ba való emelkedés jelentett vonzerõt.

A komáromi állandó híd építésének gondolata már az 1870-es években
felmerült. A felsorolt érdekek ellenére azonban a megvalósítás még mintegy két

Az Erzsébet híd építése
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évtizedig váratott magára az állam és a város közti megfelelõ konszenzus létre-
jötte hiányában.

A híd megépítésére elsõként a komáromi helyõrség mérnökkari ezredese,
Chiolich Herman tett konkrét javaslatot a városi hatósághoz 1875. február 22-i
átiratában, melyben azt tudakolja, hogy milyen áldozatra kész a város az állan-
dó Duna-híd megépítésében, tekintettel arra, hogy az elsõsorban a város érdeke-
it szolgálja. A Polgármesteri Hivatal válaszában közölte, hogy a hídépítést kész-
pénzzel nem tudja elõsegíteni, de a cél érdekében rév- és vámjogát hajlandó
feláldozni és kész minden rendelkezésre álló eszközt megragadni, „mert át van
hatva a tudattól, hogy a hídkiépítés által városunkra hatalmas lendület és emel-
kedés fog hátramaradni.”

Chiolich a közös hadügyminiszterhez intézett memorandumában tovább
fejtegette a kérdést, ezúttal hadászati szempontból: „a monarchai
védképességének ezen várrendszer egyik erõs bázisa, de mostani állapotában a
czélnak meg nem felelhet és azt a feladatot, melyet az emlékirat neki tulajdonít,
csak az esetben töltheti be, ha az erõdök közt levõ összeköttetés minden körül-
mények közt biztosítva van, tehát ha a két part egy szilárd szerkezetû híddal
összeköttetik.”

Mivel azonban a híd elsõsorban a város érdekeit szolgálná, az a katonai
kincstár terhére nem építhetõ meg, ezért az államnak, vagy a révtulajdonosnak
(ti. a városnak) kell az építését elvégeznie.

1878. május 30-án a Magyar Kir. Közmunka- és Közlekedési Minisztérium
Komárom városának küldött leiratában felszólította a város vezetését, hogy tár-
gyalja meg a Dunán építendõ állandó híd kérdését, mely a város és a katonaság
érdeke is, s amennyiben a város saját költségén nem tudja megépíteni a hidat,
határozza meg azokat a feltételeket, amelyek mellett lemondana vámszedési
jogáról a magyar állam, vagy a hidat építtetõ vállalkozó javára.

A téma megvizsgálására a városi közgyûlés Zuber József fõispán elnökleté-
vel bizottságot alakított. A bizottság munkáját az 1879. március 18-ra összehí-
vott rendkívüli közgyûlés tárgyalta. Ezen a város elöljárói kimondták, hogy a
város saját erõbõl nem képes a hidat megépíteni és 160.000 Ft kárpótlás ellené-
ben hajlandó lemondani az állam javára a rév- és partjogáról. Továbbá kikötöt-
ték, hogy amennyiben a hídba fektetett tõke megtérül, a jövedelem ötöde Ko-
márom városát illesse meg. A minisztérium válaszában közölte, elvárta volna a
várostól, vám- és révjogáról mindenféle kárpótlás nélkül mond le, s a hídépítés
költségeihez is hozzájárul.

1882 februárjában Samueli Ede újszõnyi vállalkozó egy bankház nevében
ajánlatot tett a híd megépítésére. A városi közgyûlés és a Lindheim és Társa
bécsi cég között azonban nem született megállapodás.
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1884-ben Mossig várparancsnok a Polgármesteri Hivatalhoz intézett átira-
tában szorgalmazta, hogy a város ezt az ügyet nagyobb áldozatkészséggel kezel-
je, de a közgyûlés tartotta magát a korábbi feltételekhez.

1887-ben újra Chiolich Herman lett a vár parancsnoka, aki 1888. január
25-én kelt átiratában kikérte a nagy-dunai hajóhíd  bruttó jövedelmének és keze-
lési költségének kimutatását. A kormány felszólította Komárom városát, hogy
ismételten tárgyalja meg a híd építésének feltételeit. A városi közgyûlés 5157/
888. sz. határozatával már tett némi engedményeket: a kárpótlás összegét 100.000
Ft-ban határozta meg, és igényt tartott a hajóhíd anyagára is. A minisztérium
azonban továbbra is soknak tartotta a város követeléseit, az azonban ennél
többet nem engedett.

Az állandó Duna-híd megépítését végül a miniszter 1891. április 22-én
hagyta jóvá. A beérkezett költségvetések közül Gregersen György és fiai vállalko-
zó cég ajánlatát fogadták el.

A szerzõdés értelmében az összes építmény kivitelezését 1.165.000 Ft-ban
határozták meg és egyben kötelezték a vállalkozót, 58.000 Ft óvadék befizetésé-
re az államkasszába. A késedelmi kamatot napi 150 Ft-ban határozták meg.

A híd általános terveit Feketeházy János MÁV fõmérnök, kiviteli terveit a
MÁVAG diósgyõri Vas- és Acélgyára készítette. A fõvállalkozó és egyúttal az
alépítmény készítõje a norvég származású ács, Guilbrand Gregersen, Gregersen.

Az Erzsébet híd 1903-ban
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G. és Fiai cége volt. Az acélszerkezetet a MÁVAG gyártotta és szerelte.
A Feketeházy János által tervezett híd sarlóalakú rácsos tartókkal épült.
A 4 X 100 m nyílású híd ún. hegesztett (kavart)vasból készült, mely tartós

építõanyagnak bizonyult. Ezt mutatja, hogy a híd eredeti két szélsõnyílása ma is
jó állapotban van.

Az acélszerkezetû hidat alvállalkozásban a M. Kir. Államvasút Gépgyára
gyártotta és állította össze a helyszínen. A szerelést facölöp-jármokra épített
munkaállványon végezték, sínen mozgó portáldaru segítségével.

A 414 m összhosszúságú acélszerkezetû hidat V pillér tartja. A komáromi
I. sz. és új-szõnyi V. sz. hídfõk alapozása süllyesztett vasbeton szekrénnyel tör-
tént. Az alap felmenõ falazatának látható felületeit faragott mészkõ burkolattal
látták el. A hídfõknél kétoldalt egy-egy terméskõ mellvédfal épült, továbbá itt
helyezték el a vámszedõ õrházakat is.

Az acélszerkezetû híd négy különálló kéttámaszú, parabolikus ívû rácsos,
szegecselt szerkezet. Az egyenként 12 mezõbõl álló, kétfõtartós szerkezet magas-
sága nyílásonként 12 m.

A hidat kétoldalt keresztrácsozatú idomacél hídkorlát határolja. A szege-
cseket mûvészi kidolgozású acélrózsák tartják.

Az acélrózsák az eredeti korlátokon, azaz a két szélsõ nyílásnál még ma is
megvannak, ellenben a második világháborúban felrobbantott két középsõ nyí-
lás újjáépítésekor már nem alkalmazták õket.

A hídon és a feljárón 61 db oszlopos, az V. hídfõ melletti vámszedõháznál
1 db karos lámpát helyeztek el.

A városi tanács a hidat Erzsébet királynéról tervezte elnevezni. E tárgyban
az 1892. július 15-én tartott rendkívüli közgyûlésen hoztak elõterjesztést:

„Tekintettel arra, hogy a Császári és apostoli Királyi Felségének legkegyel-
mesebben megengedni méltóztatott, miszerint a pozsonyi állami állandó dunai
híd Felséges nevérõl neveztessék el, tekintettel arra, hogy a városunkban épült
híd az elsõ, mely a pozsonyi állandó-híd után kiépült, tekintve továbbá, hogy
dunai szigetünk legfelsõbb engedély folytán Felséges Királynénk nevérõl nevezte-
tik, tekintve végre, hogy városunk közönsége körében azon egyhangú óhajtás
van elterjedve, hogy Felséges Királyunk és Királynénk iránti hódolatunk, hûsé-
günk és ragaszkodásunk, valamint a városunk jövõ fejlõdésére kiszámíthatatlan
elõnyökkel járó állandó híd kiépítésének legkegyelmesebb engedélyezéséért mély
hálánk kifejezésül az állandó híd Felséges Királynénk nevérõl neveztessék el, –
ennélfogva elhatároztatik, hogy városunk közönségének egyhangú óhajtása a
nagyméltóságú m. kir. kereskedelmi Minisztériumhoz intézendõ felterjesztésben
azon tiszteletteljes kérelemmel terjesztetik a magas kormány elé: hogy Komá-
rom-Új Szõnyt összekötõ állandó dunai hídnak Felséges Királynénk nevérõl –
Erzsébet Királyné hídjának – leendõ elnevezésére a legfelsõbb engedélyt õ Csá-



140

szári és apostoli Királyi Felségénél és Felséges Királynénknál kieszközölni kegyes-
kedjék.”

A híd ünnepélyes megnyitására 1892. szeptember 1. és 2. között került sor.
Szeptember 15-én a rév-komáromi és az új-szõnyi hídfõ méllvédfalán egy-

egy építési emléktáblát helyeztek el:

Az új-szõnyi oldalon ez áll:
„Czekelius Aurél mûszaki tanácsos vezetése alatt megépítették. Gregersen

G. és fiai vállalkozók- A vasszerkezetet a magyar királyi államvasutak gépgyára
készítette.”

A hídfõ jobboldali mellvédfalán ez áll:
„ERZSÉBET – HÍD létesíttetett I. Ferencz József ausztriai császári és Ma-

gyarországi apostoli királyának uralkodása alatt, gr. Szapáry Gyula miniszterel-
nök idején, Baross Gábos kereskedelemügyi miniszter által 1891-92.”

*Forrás: 110 éves a komáromi Erzsébet híd 1892. – 2002. november 26.
Rendelkezésünkre bocsátotta: Számadó Emese a Klapka György Múzeum

igazgatója.
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… - Nem gondolok semmit – vágott a szavamba, és megrázta hozzá a fejét–,
mert látod, én nem értek semmit a háborúhoz, meg a politikához. Én csak a
gabonához értek. A jó gabonához és a rossz gabonához. Ez itt a rossz gabona –
mondotta és fölvett az asztalról egy zacskót és megrázta az orrom elõtt –, rossz,
konkolyos, aszottszemû, nyomorult gabona, ebbõl se jó liszt, se jó vetés nem
lesz sohasem. Mármost ha kiöntöm ezt ide a mérleg tányérjára, látod, úgy ez
nagyon sok szem, rengeteg sok szem, és félrebillenti a mérleget. De ha a túlsó
serpenyõbe elkezdtem önteni a tiszta búzát, ezt ni, ezt a szép tiszta, becsületes
búzát, akkor lassan elkezd a mérleg nyelve visszafelé … látod? A jó búza lassan
legyõzi a rosszat. Már egyensúlyban áll a kettõ. Látod? És most figyelj ide, …
most csak egyetlen búzaszem kell, egyetlenegy. Ez, ni, amit itt a két ujjam között
látsz. Ezt most beteszem a többi közé, … így né, … látod ? Látod a mérleg
nyelvét? Ez az egy búzaszem elég volt, ez az egyetlenegy búzaszem, és a jó
gyõzött a rossz fölött. … Hát én csak ennyit tudok mondani, mert én csak ehhez
értek, fiam. …
 … - Látod az a baj, hogy kevés az igazi búzaszem, a tiszta búzaszem. Sok
nagyon a törött, az üszkös, az aszott, és sok nagyon közöttük a konkoly is. És ha
az ocsút elvetik a földbe és csírázni hagyják, akkor a gaz elnyomja a búzát, és
ilyen lesz a világ, amilyen most. …

(Wass Albert: Adjátok vissza hegyeimet)
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Még ma is álmodom a cselédsorssal!

Elmondta: Födemes Ferencné Kampós Manci

Újszálláson születtem1923-ban. Abban a házban, amit már lebontottak, most
a Szemerei Jánosék háza áll ott. Még az édesanyám is abban lakott. Négyen
voltunk testvérek, s mindannyian abból a családi fészekbõl indultunk el. Késõbb
aztán minden testvér épített magának, a szülõi házat pedig elhagytuk.

Ketten dolgoztunk a gróféknál. Az idõsebb
öcsém, õ kocsis volt, én pedig szobaleány.

Az iskolámat itt-ott végeztem el, mert –
bár Újszálláson laktunk – Monostorra nem vet-
tek fel iskolába. Így az elsõ osztályt Komárom-
ban végeztem a zárdában. Volt egy rokonom
kint Szõnyben, annál laktam addig. Onnan
jártam be. Nem volt ám könnyû onnan gyalog
bejárni.

Majd a másik két osztályt itt járhattam
Monostoron, de nem lakhattam Újszálláson.
Bent laktam egy rokonunknál, ott is volt hat
gyerek, úgyhogy még én is odakerültem a nya-
kukra. Csak hétvégeken jöttem haza.

A maradék három osztályt pedig
Nagyherkályon jártam ki. Már akkor is elõfor-
dult, hogy mire hazaértem az iskolából, édes-
anyám azzal fogadott:– Manci ne is egyél, eredj
fel a kastélyba, mert üzentek, hogy vacsora-
vendégek jönnek, krumplit kell pucolni! Azt
mondta a gróf, hogy hijják csak a Mancit pu-

colni, mert ha a Maris puculja, akkor két vödör köll, ha meg a Manci puculja,
akkor egy is ölég. Így segítkeztem már az iskolás éveim alatt is.

 Kimaradtam az iskolából, akkor még csak hat osztály volt. Utána talán
egy évet dolgoztam itt-ott a gazdaságban. Lovat vezettünk, gyümölcsöt szed-
tünk. Ott, ahol most a Bedecsné Mariska lakik, ott volt a grófék gyümölcsöse.
Mindenféle gyümölcs megtermett ott. Egyszer cseresnyét, vagy meggyet szed-
tünk. Minden gyerek felmászott a fára, persze én is. De én nem tudtam lejönni.
Emlékszem, hogy éppen akkor jött a gróf, majd megszakadt a nevetéstõl. Mond-
ta is: – Na gyere, majd én leveszlek. Aztán õ vett le. Olyan kis kuka voltam, hogy

Öcsémmel
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nem tudtam lemászni. Hiába mondták a többiek, hogy ide, meg oda lépj. Én
ugyan nem jöttem le.

No, talán egy év eltelte után felkerültem a kastélyba szobaleánynak. Nem
volt ám könnyû dolga akkor a szobaleányoknak. Reggel három, négy, esetleg öt
órakor keltem, úgy ahogy azt a munka megkívánta. Mindig attól függött, hogy
mikorra rendelték a reggelit, meg a fürdõt. Rengeteg vendég volt mindég, mert a
grófék hátaslovakat tartottak, s oda mindig jártak a vendégek. A kastélykert be
volt kerítve, ott voltak a lovak szabadon. Az istálló pedig ott volt, ahol most a
Tamasicsék laknak, azokon egy kicsit túl.

Visszatérve a szobalányi teendõkre, minden vendég megmondta, hogy reg-
gel mikorra kéri a fürdõt és a reggelit. A
fürdõben be kellet fûteni, mert akkor még
csak olyan vízmelegítõk voltak. A reggelit
is bevinni. Ha férfi volt a vendég, akkor a
nadrágját ki kellett pucolni és vasalni. A
cipõjét kibokszolni, majd mindent beké-
szíteni, hogy a fürdés után fel tudjon öl-
tözködni.

Volt olyan is, amikor volt inas is.
Akkor egy kicsit könnyebb volt. De amíg
én ott szolgáltam, csak kétszer volt inas.

Miután a reggelivel végeztem, akkor
intéztem a grófnénak az anyját, az öreg
Bárczynét. Még õ is itt lakott. Neki pon-
tos nyolc órára kellett vinni a reggelit.
Akkor még azt meg is köllött fürösztenem.
Amíg aztán õ reggelizett, akkor elszalad-
tam, s intéztem a többieket is.

Az öreg gróf, a Bárczy már akkor
nem élt, õt nem ismertem. Ott van elte-
metve Újszálláson a kis unokájával, Ni-
kolettel együtt. A Gyürky grófnak csak ez az egy gyereke volt. A felesége azon-
ban egy özvegyasszony volt, s az elsõ urától – aki banktisztviselõ volt, és öngyil-
kos lett – volt egy nagy fia is. Az öreg Gyürky grófné, a szõnyi kastély tulajdono-
sa nem is beszélt a menyével, mert rangon alulinak tartotta. Csak akkor békül-
tek ki, amikor a kisleány meghalt. Egy nagy fehér Merci autóval jött mindég.

No, a reggeli elmúltával a szobaleány feladata volt a takarítás is. Minden
szobát sorra ki kellett takarítani, az ágyruhát áthúzni. Még akkor is, ha csak egy
éjszakát aludtak benne.

Kastélykertben. Kötényben,
mint szobaleány
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Amikor végeztem a szobákkal, mentem a konyhára. A mosogatásnál segí-
tettem: törölgettem, edényeket, porcelánokat hordtam a helyére. Ebéd után is
folytatódott a munka, este tíz óránál elõbb nem kerültünk az ágyba.

Ahol most a Molnárné Vilma lakik, ott volt az ebédlõ, meg a konyha. A
lovászok, meg inasok is ott kosztoltak. Vacsora után ott beszélgettek az embe-
rek, azokat kértem meg mindig, hogy segítsenek az ezüstöt megpucolni. A 12
személyes ezüst, az mindig forgalomban volt. Ha azt egyedül magamnak kellett
volna megcsinálnom, reggelig sem végeztem volna vele. Ilyenkor beszélgettünk a
napi eseményekrõl is.

A kastélyban dolgozók
mind ott laktak Újszálláson,
ahol mi is. A Kátaiék-féle ház,
már cselédház volt. Több cse-
lédlakás nem is volt. Ott volt
még a grófék tehénistállója. A
magtár végén is volt még egy
istálló, más épület nem volt.

A kastélykert pedig ott
volt, ahol a sírok is vannak.
Egészen a Kiserdõ utcáig. Ott
volt a veteményes, s voltak gyü-
mölcsfák is. Volt egy kertész,

aki rendbetartotta, mi csak szedni jártunk. Már elõtte való nap meg volt mond-
va, hogy Manci holnap úgy iparkodj, hogy borsófejtés lesz. A kifejtett borsót
üvegekben rakták le a pincébe. A pince még most is ott van a kastély épülete
alatt. Ahol a Vörös Jancsiék laknak, ott csak egy kokszos pince volt.

Ahol a Vilma néni lakott, ott volt még egy mosókonyha, speiz, s szobák,
ahol a belsõ cselédek aludtak.

A kastély fõbejárata az volt, ahol a Barta Jolán néni lakott. Ott mindjárt
volt egy hall. A halltól balra nyílt egy ebédlõ, ahol 12 személyes  asztal, s két
támlás valami, ahová még lehetett teríteni, amikor többen voltak tizenkettõnél.
Itt volt még egy hosszú folyosó, ahonnan ki lehetett menni a konyhához. Volt
még két szoba és egy dolgozószoba.

A hallból nyílott a szalon, a szalonból pedig egy kis folyosó, ahonnan a
gróf és a grófné szobája, közöttük pedig a fürdõszoba. A grófné szobájából
lehetett kimenni a hátsó teraszra.

A hallból jobbra szintén folyosó nyílott, ami egy kisebb szalonba vezetett,
ahonnan szintén ki lehetett menni, ez volt az udvari bejáró. A kis szalonból nyílt
egy kis folyosó, ahonnan a vendégszobák, és a fürdõszobák.

A kastély bejárata
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A szobákban cserépkályhák voltak, a nagyobb helyiségeket pedig olyan
cserépkályha, amit a folyosókról lehetett fûteni. A fûtés is a szobaleány feladata
volt. Úgy nézett ki a kezem, hogy jobb is rá nem emlékezni.

A szobákban padló volt, a folyosón pedig kõ. Az olyan gyönyörû vörös
téglás kõ volt, hogy amikort felsúroltuk, csak úgy villogott. A falak pedig csak
egyszerûen fehérre meszelten álltak egy-egy festmény, vagy trófea dísszel.

Volt egyenruhánk is, de nem formaruha. A saját ruháinkban voltunk, mely-
hez fehér kötényt köllött kötni. Olyan kis fityula, amit a hajra tûztek, nekünk
nem volt. Karácsonyra mindig fehér kötényt kaptunk ajándékba. A karácsony
az szép volt. Minden személyzet, sõt még a cselédek is kaptak karácsonyfát. A
kastélyban fel lett díszítve, s úgy vitték
el. A cselédek gyerekei is mindig kaptak
ajándékot. A grófné összeírta, hogy ki-
nek mennyi gyereke van, és mennyi éve-
sek, s aszerint vásárolta meg az ajándé-
kokat. Karácsony este mindegyik föl lett
hívva a kastélyba. Ott a kis szalonban
volt nekik az ünnepség, onnét az udvar
felöli bejárón jöttek be, s ott aztán min-
den gyerek megtalálta a maga kis aján-
dékát a karácsonyfa alatt.

A gróf nagyon jó ember volt. Mi-
kor megszólított, a Manci után mindig
ott volt a fiam is. Manci fiam, így szólí-
tott. Az asszony az már egy kicsit hun-
cutabb volt, õ már tudott veszekedni is
az emberekkel.

A grófi élet igen mozgalmas volt.
Hol lovagoltak, hol a vendégekkel foglal-
koztak, hol pedig Komáromba mentek
vendégeskedni. Amikor nem volt nálunk
senki, – ami elég ritkán volt, – befogat-
tak a kocsiba, s mentek Komáromba,
vagy Túlkomáromba. Ám alig volt nap, hogy ne vendégeskedett volna itt valaki.
Az Eszterházy grófok, még egyszer a fiatalabb Horthy is itt járt, a Horthy István. Mi
még csak nem is láttuk. Mindent be kellett készítenünk, mi nem mehettünk már
oda be, amikor megérkeztek. Hidegtálat készítettünk, s a hidegen tartott italokért is
maga a gróf járt ki. A mosókonyhában lévõ teknõben volt bekészítve a pezsgõ,
akkora volt az a teknõ, hogy még négyen is elfértünk volna benne. No, mondta is a

Jobb szélén a Bedecsné
Mariska, bal szélén pedig én a

kastélykertben
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házvezetõnõ: – Most iszunk mi is pezsgõt! De nem úgy volt ám! Úgy tudta a gróf,
hogy mennyi pezsgõ van a jégben, hogy nem tudtuk megkóstolni mi azt.

Egyszer még repülõgéppel is érkezett valaki. Ott szállt le a gép, ahol maguk
laknak, ott a legelõn. Sajnos arra már nem emlékszem, hogy ki volt az, csak
arra, hogy ott kellett egyvalakinek mindég õriznie a gépet.

A grófnak volt egy nõvére, talán Alicének hívták. Õk ott laktak a Szúnyog-
várban és gyakran jártak ide, a Lipthay gróffal. Nagyon kedves, egyszerû embe-

rek voltak. Nagyon szerettek vendéges-
kedni, enni.

A grófnénak meg a nõtestvére lakott
a kocsmában, a Sorgné. Õk Pestrõl jöttek
ide lakni, a férje valami építész volt. Na,
ez a Sorgné megvásárolta a mostani Mik-
száth Kálmán utcától, a Vasvári Pál ut-
cán keresztül az Újszállási útig terjedõ részt.
Akik ott laktak, két család, azoknak épít-
tettek máshol házat, a régit pedig lebon-
tották. Így az egész terület az övéké lett.
Az asszony a gyerekekkel itt lakott. A férfi
meg hét végén jött csak haza. A Sorgék és
a Lipthayék cselédei nem voltak monos-
toriak, õket úgy hozták, innen-onnan.

A gróféknál is csak én voltam ide-
való, meg a Péter Panni. Õ volt a kony-
haleány. A Bedecsné, õ meg kézileány
volt. Na, a Mariska jó huncut volt ám.
Fõzött egyszer a személyzetnek egy bab-
levest. Hogy mit csinált, mit se, lekoz-
málta a rántást. Mondja is neki az egyik
kocsis: – Te, Maris! Milyen ez a leves? –

Milyen? Milyen? Sonkacsülkös. – Sonkacsülkös? – kérdi az ember.– S hol van
belõle a csülök? – Hát hol? Ott fönn a gróféknál. Azt õk is megeszik.

Említettem, hogy az öreg Bárczyné is itt lakott. Na, neki is megvoltak a
maga hepjei. Soha nem volt beteg, de minden nap be kellett készíteni a meleg
vizes palackot, meg a miegymást. A koszttal is megcsinálta a maga cirkuszát.
Azt mondta, hogy õ nem eheti meg azt az ennivalót, amit a többiek, mert fáj a
mája. De bezzeg másnap megfõzette ugyanazt magának. No, a Maris ezért úgy
szidta mint a bokrot. Akkoriban szuflénak hívták a pudingot. Kakaó nem volt,
csokoládét reszeltünk bele helyette. Mondta is a Maris, hogy meglátod kitolok én

Férjem (jobb szélen) a
Monostori erõdben.
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vele, elõbb lereszelem a vöröshagymát, s utána pedig a csokoládét. Meg is csi-
nálta. Na, az öregasszony jól le is szidott engem, pedig én nem is tehettem róla.
De a Maris nagyon haragudott rá, ezért.

No, dolgozott még itt a Rigó Istvánné, meg a Boriska is.
Egy héten egyszer mostunk, kefével. De akkor már hajnalban felkeltünk.

Csak én mostam, meg a konyhaleány. Egyszer volt, körülbelül egy évig, hogy
volt mosónõ is. No akkor én nem mostam, csak õ szerencsétlen egyedül. Teknõ-
ben, kézzel és kefével. Azt a rengeteg ágyruhát, amit a vendégek után lehúztunk.
Paplanlepedõk, meg nyolc helyen volt duplaágy, annak a lepedõi. S akkor még
a személyzetre is mi mostunk, meg hát a grófi család személyes ruhái. Éjszaká-
kon meg vasaltunk. Kétféle vasalónk volt, egy olyan, amit a sparhertra kellett
tenni melegedni, – no ezt nem szerettem, mert nyáron ki volt az, aki még begyúj-
totta evégett a sparhertot is – s a faszenes. Az se volt könnyebb, mert a belõle
kijövõ gázok, meg az egész napos fáradtság úgy megbolondították a fejem, hogy
néha azt se tudtam, hány óra van már. Nem volt könnyû dolgunk akkor.

Nagy esemény volt a disznóvágás is. Egyszerre általában csak egy disznót
vágtak, de az leginkább három mázsás volt már addigra. Nekem is meg volt
mindég a feladatom. A vért is mindég a Manci keverte. Nem mintha nem tud-
tam volna, de ott volt a konyhaleány is, neki lett volna a feladata. A bélmosás-
nál is ott köllött lennem. A pörzsölés alatt reggelit készíteni, meg hát utána
készülni a vacsoravendégekre. Mert ilyenkor mindég nagyon sok vendég volt.

Nem egyszer elõfordult, hogy az egyik ló elrúgta a másiknak a lábát, le
kellet vágni. Vágtak hozzá disznót, szépen feldolgozták. Jó is volt az. Ilyenkor a
cselédeknek is volt hús, jó fasírozott, meg miegymás.

A grófék leginkább a húsos ételeket kedvelték. Nem kellett nagyon különc
ételeket készíteni, de húsnak, annak mindég köllött lennie.

A személyzetre külön fõztek. Olyan, hogy bableves volt vacsorára, vagy
lecsó, de csak tojás nélkül. Én olyankor mindég lementem anyukámhoz tojásért,
s ütöttem hozzá, mert én ugyan csak úgy meg nem ettem a lecsót.  Reggelire,
meg uzsonnára tej volt általában.

Mire menekülniük kellett a gróféknak, addigra én már lenn voltam újra az
anyukámnál. Férjhez is mentem, kisbabát is vártam, tele lett németekkel is a ház,
s azután én azt mondtam, hogy én már nem dolgozom tovább. Bár az öregasszony
úgy ragaszkodott hozzám, hogy reggel és este még feljártam õt rendbe rakni.

A grófnénak volt egy magas rangú német katonatiszt barátja, na, annak a
leple alatt elõször Hegyfalura mentek ki. Kivitték innén szerencsére a lovászgyereke-
ket is. Ha nem, vitték volna el, kivitték volna a nyilasok, s talán sose jöttek volna
vissza. Elvitték az öcsémet, a Maszlavér gyerekeket, a Györe kocsmárosnak az
apósát, mind olyan fiatal gyerekeket. Mert vitte az összes lovát, az igás lovait is,
mindet. Köllöttek oda így a gondozók is.
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Hegyfalu után elõször Németországba mentek, majd késõbb pedig Ameri-
kába. Amit lehetett, azt elvittek innen. A kastélyból is, meg a jószágokat is.
Elvitték a teheneket is, de minden cselédnek hagytak itt egyet-egyet, a többit
elhajtották.

Amikor mentek el, a gróf leüzent nekem – addigra már meghalt a szegény
kisfiam, s a férjem is kinn volt a fronton, én pedig nem voltam a kastélyban
egész nap –, hogy ha akarok, kivisznek engem is magukkal, kimenekítenek. De
nem mentem velük.

A kastély azután az enyészeté lett. Ami mozgatható volt, azt mindent elvit-
tek, de elvitték a padlókat, cserépkályhákat is. Tudja fene, hogy kik voltak. Nem
itteniek, az biztos.

Késõbb pedig szépen beletelepedtek a más emberek.
Még ma is álmodom a cselédsorssal. Mindig azt álmodom, hogy elkések a

reggelivel, az öregasszony reggelijével. Érdekes asszony volt. Mindig mart vala-
miért. Egyszer azzal fogadott reggel, hogy nem vittem ki neki az éjjeli edényét.
Mondom neki, hogy bocsánat, nagyságos asszony, elfelejtettem. Másnap reggel
aztán nagyon figyeltem, s mindjárt a legelsõ dolgom az éjjeli edény volt. Hát
nem megint azzal fogadott, hogy miért nem vittem ki az edényét?! Erre aztán
sírva fakadtam, persze olyankor meg odajött, s hozott mindjárt egy csomag
cukrot. A többiek szokták is mondani: – Manci, mikor sírsz megint. Nem akarsz
sírni egy kicsit, mert úgy ennénk már egy kis cukrot! Hát ilyen asszony volt az. S
még ma is gyakran elkések a reggelijével...

Lejegyezte: Monostori Éva

Filozófia

Mielõtt a látogató beállt volna a Mester tanítványai közé, valami bizto-
sítékot akart szerezni a Mestertõl.
– Meg tudod mutatni az életünk célját?
– Nem.
– Legalább az életünk értelmét?
– Azt sem.
– Körvonalazni tudnád nekem a halál természetét és a síron túli életet?
– Nem.

A látogató gúnyolódva továbbállt. A tanítványok megdöbbentek és el-
csüggedtek, hogy Mesterük milyen rossz fényben s ennyire haszontalannak mu-
tatkozott. A Mester viszont békítõleg így szólt:
– Mi haszna, ha érted az élet értelmét és természetét, de sosem érezted és élted
azt? Inkább azon vagyok, hogy egyétek meg a pudingot, sem mint hogy speku-
láljatok rajta.

(Anthoni de Mello)
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Településünk felekezeti hitoktatási- és mise rendje:

Római Katolikus gyermekek részére:Római Katolikus gyermekek részére:Római Katolikus gyermekek részére:Római Katolikus gyermekek részére:Római Katolikus gyermekek részére:

Helyszín: Komárom, Szent Imre Katolikus Általános Iskola,
Bajcsy-Zsilinszky E. u. 15.  Tel.: 342 – 464

Minden héten kedden: 1. osztályosoknak: 14.00 – 14.30
2-3. osztályosoknak: 14.30 – 15.00

Minden héten csütörtökön: 5-6. osztályosoknak: 15.00 – 15.45
Hitoktató: Tóth Mónika

Helyszín: Római Katolikus Plébánia, Kállai Tivadar u. 15.  Tel.: 340 – 576
Minden héten csütörtökön: 7-8. osztályosoknak: 16.30 – 17.30
Minden héten pénteken: középiskolásoknak: 18.45-tõl
Hitoktató: Pados József fõesperes-helyettes, Koppánmonostor plébánosa

Koppánmonostoron:  minden hétfõn: 12.00-13.00
Helyszín: Koppánmonostor, Dózsa György Általános Iskola, Koppány vezér út 59.
Szentmise: vasárnaponként a koppánmonostori kápolnában 11.00 órától
Cím: Koppánmonostor, Arany ember u. 55.
Egyházfenntartási járulék:
Dolgozóknak: 1.500 Ft/év
Nyugdíjasoknak:   700 Ft/év

Református gyermekek részére:Református gyermekek részére:Református gyermekek részére:Református gyermekek részére:Református gyermekek részére:

Helyszín: Koppánmonostor, Dózsa György Általános Iskola,
Koppány vezér út 59.

Minden pénteken: elsõ csoportnak: 15.30-tól
második csoportnak: 16.00-tól

Hitoktató: Máté László református lelkipásztor
Istentisztelet: minden második vasárnap 15.00 órától
Cím: Koppánmonostor, Dózsa György Általános Iskola, Koppány vezér út 59.

Egyházfenntartási járulék:
2.400 Ft/év (ajánlott összeg), mely részletben is fizethetõ.
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Evangélikus gyermekek részére:

Helyszín: Komárom, Mártírok útja 10.  Tel.: 343 – 664

Minden hétfõn: 5-6. osztályosoknak: 13.45-14.30
7-8. osztályosoknak: 14.45-15.30
1-3. osztályosoknak: 15.45-16.30
4-5. osztályosoknak: 16.30-17.15

Minden csütörtök: vegyes csoportnak: 16.00-17.00
Hitoktató: Ihász Beatrix evangélikus lelkész

Istentisztelet: minden vasárnap 9.30 órától
Cím: Evangélikus Imaház, Komárom, Mártírok útja 10.

Egyházfenntartási járulék: nyugdíjasokank: 2.400 Ft/év (ajánlott összeg)
keresõknek: 6.000 Ft/év (ajánlott  összeg),

mely részletben is fizethetõ.

„…Jertek, jertek, világ kicsinyei,
Csendben az Istent dicsõíteni.
Jertek, ti szépek, hívek, boldogok,
Csengõm szavára elnémuljatok,
És meghajoljon valamennyi térd
Az Isten árnyékába didergõ nagyokért.”

                                     (Sík Sándor)
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Kosztolányi Dezsõ

A becsületes város

– Szóval velem tartasz?
– Örömmel – kiáltottam.
– Torkig vagyok ezzel a sok becstelenséggel.
Beleugrottam a repülõgépbe. Zúgtunk, keringtünk.
Oly örvénylõ gyorsasággal repültünk, hogy mellettünk a kõszáli sasok el-

szédültek, a fecskék vértódulást kaptak.
Hamarosan leszálltunk.
– Ez az – mondta.
– Ez? Hisz ez is épp olyan, mint amaz.
– Csak kívülrõl. Belülrõl más. Gyalogszerrel ballagtunk be a városba, hogy

mindent tüzetesen szemügyre vegyünk.
Elõször az tûnt fel nekem, hogy a járókelõk alig köszöntek egymásnak.
– Itt csak az üdvözli a másikat, – magyarázta a barátom – aki valóban

szereti is az illetõt.
Fekete szemüveges koldus kuporgott az aszfalton. Bádogtányér az ölében.

Mellén kartonlap:
„Nem vagyok vak. Csak nyáron viselek fekete szemüveget.”
– Hát ezt meg miért írta ki a koldus?
– Hogy meg ne tévessze az alamizsnálkodókat.
A sugárúton fényesnél fényesebb üzletek. Egy tükrös kirakatban ezt olvastam:
„Lábrontó cipõk. Tyúkszem, tályog szavatolva. Több vevõnk lábát ampu-

tálták.”
– Ez tréfa?
– Szó sincs róla.
– Aha. Törvényszéki ítélet kényszeríti a kereskedõt, hogy így bélyegezze

meg magát?
– Dehogy – legyintett vezetõm, megvetõen. – Ez az igazság. Értsd meg: ez

az igazság. Itt az igazságot senki sem rejti véka alá. Az önbírálat ebben a város-
ban oly magas fokra hágott, hogy ilyesmire nincs többé szükség.

Amint tovább haladtunk, az egyik bámulatból a másikba estem.
A ruhaházon ez a hirdetés lármázott:
„Drága és rossz ruhák. Tessék alkudni, mert becsapjuk.”
A vendéglõn:
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„Ehetetlen ételek, ihatatlan italok. Rosszabb, mint otthon.”
A cukrászdán:
„Margarinnal, tojáspótlóval készített, állott sütemények.”
– Õrültek ezek? – dadogtam. – Vagy öngyilkosjelöltek? Vagy szentek?
– Bölcsek – felelt barátom határozottan. – Sohase hazudnak.
– És nem mennek tönkre ebben a bölcsességben?
– Tekints az üzletükbe. Mind zsúfolva vannak. Mind virágzanak.
– Hogy lehetséges ez?
– Ide figyelj. Itt mindenki tudja magáról, – és felebarátjáról is –hogy be-

csületes, õszinte, szerény s inkább kisebbíti, mint nagyobbítja magát, inkább
lefelé licitál, mint fölfelé. Ennélfogva az itteniek nem veszik egészen készpénz-
nek, amit hallanak, vagy olvasnak, akárcsak ti, otthon. Közöttetek és közöttük
mindössze az a különbség, hogy tinálatok az emberek állításából mindig el kell
venni valamit, nagyon sokat, itt pedig mindig hozzá kell adni valamit, egy keve-
set. A ti portékáitok és embereitek nem olyan kitûnõek, mint ahogy állítják. Az
itteni portékák és emberek sem olyan csapnivalók, mint ahogy állítják. A kettõ
voltakép egyre megy. Nézetem szerint azonban az utóbbi módszer a becsülete-
sebb, az õszintébb, a szerényebb.

Egy könyvesbolt kirakatában az újdonságok színes papírszalagokkal átköt-
ve verték maguknak a hírt:

„Olvashatatlan szemét …” „Az agyalágyult öreg író utolsó mûve, mely eddig
egy példányban kelt el …” „Hörgõ Ervin legémelyítõbb, legmodorosabb versei.”

– Hihetetlen – hüledeztem. – És ezeket itt vásárolják?
– Hogy a csudába ne vásárolnák.
– És el is olvassák?
– Nálatok talán nem olvassák el az ilyesmiket?
– Igazad van. De ott legalább máskép tálalják föl.
– Ismétlem: ez az önismeret városa. Ha valaki tisztában van azzal, hogy

rossz az ízlése és szereti a dörgedelmes frázisokat, – azt, ami olcsó, üres és nyegle
– akkor megveszi Hörgõ Ervin költeményeit és csalatkozhat bennük, hiszen meg-
felel igényeinek. Az egész csak taktika kérdése.

Szédelegve kívánkoztam egy kávéházba, hogy föllocsoljam magam.
Vezetõm valami ízléstelen, aranycirádás kávéház elé vitt, mely „a szél-

hámosok és ingyenélõk kedvenc találkozóhelyének” volt jelezve s azzal csá-
bítgatta be vendégeit, hogy „árai megfizethetetlenek” és „pincérei gorom-
bák”.

Eleinte nem akartam belépni ide. Barátom tuszkolt be.
– Jó napot kívánok – köszöntem.
– Mit hazudsz? – rótt meg barátom. – Te itt nem jó napot kívánsz, ha-

nem egy jó kávét kívánnál, de azt nem kaphatsz, mert a kávét ezen a helyen
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cikóriával hamisíták és olyan az íze, mint a másodrangú fénymáznak. Csak az
újságokat akartam megmutatni.

Rengeteg újság volt itt. Ezúttal csak a Hazugság-ot, az Önérdek-et emelem ki.
A Bérenc elsõ oldalán kövér betûkkel ezt közli a nyilvánossággal, állandó

futófej gyanánt:
„Ennek az újságnak minden egyes betûjét megfizetik. Valamennyi kormány-

tól egyformán függ, sohase írja meg véleményét, csak akkor, ha személyes ha-
szonlesése követeli. Épp ezért figyelmeztetjük olvasóinkat, akiket egyenként és
együttesen mélységesen lenézünk és megvetünk, hogy ne vegyék komolyan cik-
keinket és bennünket is nézzenek le, vessenek meg annyira, amennyire megérde-
meljük, ha ugyan ez emberileg lehetséges.”

– Nagyszerû – lelkesedtem. – Lásd, ez már igazán tetszik nekem.
– Itt az igazmondás oly általános, – folytatta barátom – hogy mindenki

egyformán gyakorolja. Hallgasd például az alábbi apróhirdetéseket – és olvasni
kezdett különbözõ újságokból -: „Rovott múltú , többszörösen büntetett , fegyház-
viselt pénztáros állást keres …” „Idegbeteg nevelõnõ kisgyermekek mellé ajánlkozik
…” „Nyelvtanár, aki a francia nyelvet göcseji tájszólással beszéli s a helyes kiejtést
növendékeitõl óhajtaná elsajátítani, még néhány szabad órával rendelkezik …”

– És kapnak ezek állást? – kérdeztem dermedten.
– Természetesen – válaszolt bölcs kalauzom.
– Miért?
– Azért, – szólt vállát vonogatva – mert az élet ilyen.
Testes füzetekre bökött, melynek sötétszürke fedõlapján valami oda volt

nyomtatva, sötétszürke betûkkel:
– Ez itt a legkitûnõbb szépirodalmi szemle. Nagyon olvassák.
– Én még a címét se bírom elolvasni.
– Unalom – silabizálta ki barátom. – Ez a címe.
– Mi van ebben érdekes?
– Az, hogy Unalom a címe.
– És tényleg unalmas is?
– Nem akarlak befolyásolni. Lapozd át.
Elolvastam néhány közleményét.
– Na, – szóltam, ajkamat biggyesztve – nem is olyan unalmas.
– Szigorú vagy – intett le barátom. – Hiába, semmiféle várakozást se

lehet teljesen kielégíteni. A te várakozásodat a cím túlságosan lecsökkentette.
Biztosítalak, hogyha otthon olvasod el, éppen eléggé unalmasnak találod. Min-
den attól függ, milyen szemszögbõl nézzük a dolgokat.

– Ebben lehet valami – válaszoltam, mélyen eltûnõdve.
A parlament elõtti téren többezernyi fõbõl álló tömegnek szónokolt valaki:
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– Elég, ha egy pillantást vettek szûk homlokomra, állati kapzsiságtól el-
torzult arcomra s azonnal láthatjátok, kivel van dolgotok. Semmiféle mesterség-
hez, tudományhoz nem értek, a világon semmire sem vagyok alkalmas, legfel-
jebb arra, hogy az élet értelmét magyarázzam nektek s vezesselek benneteket a
cél felé. Hogy mi ez a cél, azt is elárulom. Egy-kettõ meg akarok gazdagodni,
pénzt harácsolni, hogy minél több legyen nekem s minél kevesebb nektek. Ezért
titeket még inkább el kell butítanom. Vagy talán azt hiszitek, hogy már elég
buták vagytok?

– Nem, nem – harsogta a tömeg fölháborodva.
– Tehát cselekedjetek lelkiismeretek szerint. Ellenjelöltemet mindnyájan

ismeritek. Nemes, önzetlen férfi, hatalmas koponya, világító elme. Van ebben a
városban olyan, ki melléje állna?

– Nincs – ordított a tömeg, mint egy ember.
– Nincs – és fenyegetõ öklök emelkedtek a levegõbe.
Besötétedett.
Bolyongtam az éjszakában. Egyszerre feltündöklött a fekete égbolt, mint-

ha a nap kelt volna föl, több nap, egy egész naprendszer. Lángbetûk szikráztak:
„Lopunk, csalunk, rabolunk.”
– Mi ez? – kérdeztem a barátomtól.
– Egy bank fényreklámja – szólt közönyösen.
Késõ éjszaka vetõdtünk haza. Úgy látszik, a rendkívüli élmények elcsigáz-

tak. Lázas voltam. Tüsszögtem, köhögtem is. Orvost kértem.
– Drága doktor úr, – panaszkodtam – kissé meghûltem, náthás vagyok.
– Náthás? – riadt föl az orvos s a szoba túlsó sarkába hátrált, zsebkendõ-

jével takarva el száját. – Akkor kérem, fordítsa el a fejét, mert még innen, öt
méterrõl is, megfertõzhet. Gyermekeim vannak.

– Meg se vizsgál?
– Fölösleges. Nátha ellen nincs orvosság. Gyógyíthatatlan betegség,

mint a rák.
– Ne izzadjak?
– Izzadhat. De ez se használ. Általában az a tudományos tapasztala-

tunk, hogyha a náthát kezeljük, akkor eltarthat egy hónapig is. Ha nem kezeljük,
akkor esetleg másnapra elmúlhat,

– Hátha tüdõgyulladásom lesz?
– Akkor meg fog halni – jelentette ki.
Elgondolkozott, majd így szólt:
– Nagy Frigyes egyszer az ütközet után a csatatéren sétálgatott. Egy hal-

dokló közvitéze siránkozva tárta felé a karját. A császár lovaglóostorával feléje
suhintott s így rivallt rá: „Gazember, hát örökké akarsz élni?” Ezt a kis történetet
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szoktam idézni betegeimnek. Mély bölcsesség van benne.
– Valóban – feleltem. – De nekem fáj a fejem. Úgy fáj, hogy majd szétreped.
– Magánügy – mondta az orvos. – Ez nem fontos. Tudja, mi a fontos?

Az a fontos, hogy nekem ebben a pillanatban nem fáj a fejem. Aztán ennél is
fontosabb, hogy ön éjszakai látogatásomért dupla tiszteletdíjat fizet. Ide vele
gyorsan, mert sietek.

Igaza volt. Másnap már föllábadtam. Frissen, vidáman siettem a város-
házára, hogy megszerezzem az illetékességet s végkép letelepedjek ebben a be-
csületes városban.

– Végtelen örvendek – rebegtem, mikor a polgármester színe elé kerültem.
– Hát én ezt nem mondhatnám – szólt a polgármester hidegen.
– Nem értem – hebegtem. – Éppen azért teszem tiszteletemet, hogy hûsé-

get  esküdjek. Nem értem.
– Az, hogy ön ezt nem érti, arra vall, hogy ostoba tökfilkó. Megmagyará-

zom, miért nem örvendek. Nem örvendek elõször azért, mert háborgat és azt se
tudom magáról, hogy kicsoda, micsoda. Nem örvendek másodszor, mert köz-
ügyben zaklat, holott én csak egyéni panamáimmal foglalkozom. Nem örven-
dek harmadszor, mert azt hazudja, hogy örvend, amibõl azt következtetem, hogy
képmutató fráter, nem méltó arra, hogy közénk jöjjön. Ezennel kitoloncoltatom.

Még abban az órában visszaszállítottak egy gyorsított tolonc-repülõgépen
abba a városba, ahonnan odamenekültem.

Azóta itten éldegélek. Sok minden rokonszenvesebb volt ottan. De be kell
vallanom, hogy itten mégis jobb. Mert ha az ottani emberek körülbelül egyfor-
mák, az itteniek javára sok mindent föl lehet hozni. Többek között azt, hogy
ezek néha legalább színesen, kellemesen hazudnak egymásnak.

– Igen, igen. Ez is valami.

Közvetítés

– Miért van szükséged Mesterre? -kérdezte a látogató az egyik tanítványtól.
– Ha a vizet fel akarod forralni, akkor szükséged van egy edényre, amely közvetít
a tûz és a víz között -hangzott a válasz.

(Anthoni de Mello)
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KESERÛ  MÉZ

nézd az ajkat
mely egykor
mézzel kecsegtetett
mára vékony
összepréselt s csak
annyit tud
szólni hogy
elmegyek
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Gárdonyi Géza

HARAGOSOK

A mi falunkban is vannak olyan történetek, aminõket regénynek szoktak
nevezni. Csakhogy a mi regényeink nem olyan karikásak, nem olyan formásan
megszabottak, mint a könyvregények. A mi regényeinknek többnyire csak eleje
van, meg közepe. A vége mindnek egyforma: csak egy fakereszt, amit letûznek a
földbe a regényhõsök feje fölé.

I.
Ezelõtt valami ötven esztendõvel Paizs János rossz számot húzott a község-

házán: elvitték katonának. Azt mondják, szép sudár legény volt. A határig elkí-
sérte az édesanyja, meg egy leány – persze sírva kísérték. Ma is látunk efféléket
tavaszonkint: egy öregasszonyt, meg egy fiatal leányt, amint sírva kísérik a soro-
zó bizottság utcáján a csoportosan daloló meg hujángató, nemzeti pántlikával
körülkötött kalapú legényeket.

Paizs János a határon megölelte, megcsókolta mind a kettõt. Az öreg-
asszonynak azt mondta:

– Hej, édösanyám, édös szülõanyám!
A leánynak meg azt mondta:
– Hej, Lidi, Lidi, édös kis galambom!
Jambusokban és körmondatokban csak a színpadon búcsúzó katonák be-

szélnek.
Hét esztendõ múlva hazatoppan János. Bizony alig lehet a nagy vitorlás

bajusz miatt megismerni. Az igaz, hogy a háromcsillagos õrmesteri ruha is sokat
másít rajta. A kocsin egy fekete szemû asszony is van, meg egy kis fekete szemû
gyerkõce.

– Hát ez a fehérnép? – kérdi az anyja.
– Ez a feleségem meg a gyerekem.
Az öregasszony leölelgeti azokat is a kocsiról.
– Isten hozta kedves menyem... unokám... ej nem is álmodtam...
– Beszélhet nekik – mondta nevetve a János –, nem értenek azok egy

kukkot se magyarul.
S a feleségéhez fordult: taljánul mondott neki valamit, amire az megcsókolta

a kezét a napának. Furcsa beszéd az a talján, egy szavát se lehet megérteni.
– Hát Lidi? – kérdi elmeredõ szemmel az öregasszony.
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– Lidi?
– Lidi.
Paizs János rábámult az anyjára.
– Leány még?
Az öregasszony a földre pillogott:
– Téged várt.
Paizs János megrázta a fejét, mint aki álomból ébred. De vállat vont.

Azután átölelte az olasz menyecske derekát az egyik kezével, a másik kezével
pedig megfogta a fia kezét, és bevezette õket a szobába.

II.

Mi lett az olasz menyecskébõl?
Azt is tudom.
Megtanult magyarul.
Hanem a hazai ruháját nem változtatta meg. Halála órájáig úgy járt. Nem

csúfolták érte, mert hiszen a Paizs János felesége volt. Senkit se csúfolnak, aki-
nek az ura hét csatában harcolt.

És mi lett Lidibõl?
János az elsõ vasárnapon szokatlanul kikeményítette a bajuszát. A három

ragyogó érdempénzen, ami a mellén volt, káprázott a falu szeme. Olyan méltó-
sággal vonult föl a nagymisére, hogy azt lehetett volna vélni: még a fák is kö-
szöntést bólintanak.

A nép szokás szerint a templom körül állt, várta a harangszót, no meg
ezúttal Jánost is.

– Jön már – kiáltották elõre a gyerekek.
És jött.
De miért jött egyedül?
El kellett volna hoznia a feleségét is.
Talán majd délután hozza el, a litániára. Meglehet, hogy külsõországban

ez a szokás.
Paizs János méltóságos leereszkedéssel köszönt jobbra, balra. Egyenesen a

leányok felé tartott. Ott a lépése bizonytalanná vált. Az arca elhalványult. A
Gedõ Lidi arca is olyan halvány volt, mint a fal.

– Lidi – szólott Paizs –, megismersz-e engem?
És a kezét nyújtotta a leánynak.
Az nem fogadta el. Végigmérte a szemével tetõtõl talpig.
– Eredj tõlem, te hitvány!
Ezek után: János meg a felesége soha nem látták meg a Lidit, se Lidi õket.
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Ha el is mentek egymás mellett az utakon, úgy mentek el, mintha nem látnák
egymást. Csak a János anyjával maradt Lidi némi barátságban. De õk se be-
szélgettek soha sokáig, mert az öregasszony nem tudott másról beszélni csak a
fiáról.

III.

Így nyáron minden reggel hat órakor van mise. Csak afféle rövid susogó
mise persze. A pap az oltárnál. Én a kóruson. Orgonálgatok, énekelgetek. A
hívek künn vannak most szanaszét, mindenfelé a határban. Aratnak.

A templomba csak két öreg jár: egy meggörnyedt anyóka, meg egy remegõ
fejû apóka. Az egyik az alvégrõl indult el, a második harangszókor, a másik meg
a felvégrõl ugyanakkor. Mikor az anyóka betotyog a templomba, az öreg apóká-
nak már ott remeg a feje a padok között. A subájába behúzodva szemelgeti az
olvasót. Mert nyáron is subában jár a templomba. Ha valaha a másvilágon
találkoznánk, el nem tudnám másképpen képzelni a szentek között az öreget,
csak ahogy a subájában ül egy fehér felhõbuckán, a bajusza lelóg hosszan a
melléig és az egypár fürt õsz haja körüllengi a nyakát.

Az öregasszony meg mindig rojtos, fekete kendõben jár. Elöl keresztbe haj-
tott, hátul csomóbakötött kendõben, hátul lelóg a rojtja. A fején meg fekete
selyemkendõ. Csak az arca fehér, mint a pergamen. Nyugodt, ráncos arc. Soha
nem haragvó, de nem is mosolygó. Nem minden öregasszony ilyen, csak ez az
egy. Mert ez nem is asszony, szegény, hanem leány. Hetvenesztendõs leány. Egy
legény miatt! Az a legény, azelõtt ötven esztendõvel, Paizs János volt, az az öreg,
remegõ fejû bácsi, aki az üres padokban közepett ül, a bajusza lelóg a melléig,
és az egypár fürt õsz haja körüllengi a nyakát.

Az öreg leány elõretotyog három paddal. Ott megáll. A fejét lehajtja és a
kezét a mellére emeli. Aztán beül a padba, az asszonyok helyére, balfelé. Elõve-
szi a hóna alól a nagy, kopott imádságos könyvet, amelynek Rózsakert a neve.

Több ember nem jön. Én csak az orgona lágyhangú fasípjait szólaltatom
meg, és csak úgy dúdolgatva énekelem azt az õsrégi szenténeket, amely ezzel a
nagy sóhajtással kezdõdik:

Menny, föld, tûz, víz, levegõ, ég
Gyöngy, arany és minden kincs
Mit háborgatjátok elmém?

Mondom, más nincs a templomban: csak mi négyen-öten a ministráns gyere-
kekkel, no meg a sánta Gál gyerek, aki az orgonaszíjat húzza egy krajcár napidíjért.
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De mintha a falon levõ szentek is hallgatnák a misét: a csillagkoszorús
Nepomuki, fehér gyóntatóingben, egy kis fakeresztet a szívére szorítva és az ég
felé tekintve, Szent Pál a pallosra támaszkodva, Szent István, amint a koronáját
szép piros bársonyvánkoson fölnyútja Máriának, a négy zord tekintetû evangelista,
meg a kegyes szemû Szent Anna, amint a kisleányát olvasni tanítja.

Milyen különös így nyári reggeleken a templom! Az oltár fölött csillogó
aranyozott háromszögbõl mintha csudálkozva nézne le, az óriási fakó szem. A
viaszgyertyák lángja mintha belefolyna a napsugárba, amely a magas templom-
ablakból aláereszkedik. Mikor az orgona elhallgat, a siket csendben hallom a
pap suttogását, amint átváltoztatja az ostyát Krisztus testévé. A ministráns gye-
rek háromszor zördít a repedt acélcsengõkkel. Aztán az újra beálló percnyi csönd-
ben beleköhint az öreg Paizs. A templom visszhangzik a köhintéstõl. Egy dongó
a hátam mögött zurmol az ablak üvegein, és visszahulltában belekeveredik a
száraz falevelekbe, amelyek még az úrnapi ünneprõl maradtak itt a templom-
ban, a jó szénaillattal együtt.

A két öreg csöndesen ül a helyén. Az öreg Paizs néha elmélázva nézi az
öreg nõt. A feje olyankor fölváltva igeneket és nemeket remeg, de az olvasó
szemei nem mozdulnak a kezében. Amaz persze nem látja õt. Mikor vége van a
misének, megcsókolja a könyve lapját és összekapcsolja. Elmennek egymás mellett
idegenül, köszönés nélkül. Egyik eltotyog a felvég felé, a másik elcsoszog az
alvég felé.

Menekülés

 A Mestert már életében legendák övezték. Azt tartották, hogy egyszer Isten is
tanácsért fordult hozzá:
– Bújócskázni akarok az emberekkel. Megkérdeztem az angyalaimat, hogy sze-
rintük melyik a legjobb búvóhely. Volt aki azt mondta, hogy az óceán feneke.
Mások a legmagasabb hegycsúcsot ajánlották. Megint mások a hold túlsó olda-
lát vagy egy távoli csillagot. Te mit ajánlasz?
– Rejtõzz el az emberi szívben -válaszolt a Mester. -Az lesz az utolsó hely, ahol
keresni fognak.

(Anthoni de Mello)
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MÁRIÁM-CIKLUS
(részletek)

I.
mit ér a szív
ha csak vérpumpaként
lüktet…

II.
miként bilincs zárja
kattan
szívére hetvenhét lakat
pántja pattan
bezárul
menekül
...
X.
az oszlopok között
zsizseg a drót
most nem visz híreket
áramot mûsorokat
zsizseg a drót az
oszlopok között
sebes röptû villásreggeli
készül
csivit csivit
vége már vége már
tûnt a nyár tûnt a nyár
az oszlopok között
a dróton
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Idestova négy órája dúlt a harc, s még nem dõlt el a csata sorsa. Ide-oda
hullámzott a tömeg, szegény Kocsis Gáspár most dõlt le a lováról vérbe borult
fejjel, Kisszabó Ferkó harsány “Jézus” kiáltással huzakodott egy törökkel balról, Tót
Ábris éppen fejbe kólintotta fokosával az egyik hatalmas termetû janicsár-agát,
akinek hatalmas strucctoll  díszelgett a turbánján, amikor Véri Jakab szablyája
eltörött. Hallani az õrült zajban nem lehetett a penge rekedt pendülését, de a
suhintás után  szegény Jakab már csak annyit látott, hogy a szpáhi a szablyacson-
kot kiüti a kezébõl, aztán már csak a rettenetes sötétségbe zuhant sebesen. A törött
penge kihullott a kezébõl, lovak tiportak rá, és sebesültek takarták el vérzõ testük-
kel. Az alkonyat vaksi szemével töménytelen véres, mozdulatlan alakot látott a
mezõn szerteszéjjel heverni, itt-ott jajkiáltás, nyöszörgés hallatszott, meg a fosztoga-
tók elégedetlen mormogása. Egy izzadt, sebhelyes arcú akinázsi, ahogy megfordí-
totta Szabó Kelemen mozdulatlan, véres testét, valami fémes csillanást látott a
földön, és mohón kapott utána azonnal. Véri Jakab törött pengéjû szablyája villant
az alkonyi nap utolsó sugarában, mint csábító, gazdag ékszer. Ahogy a török a
csonkot felismerte, hangosan mordult fel, és magas ívben hajította el az értéktelen
acélt. Suhogva szállt a pengedarab, és egy mélyedésben markolatig fúródott a
földbe mély döndüléssel, éppen egy zsombék tövénél.

Csöndes volt a hajnal, István gazda mélán lépdesett a harmatos fûben.
Szomjas volt, fájt a feje, és bûnbánóan gondolt arra a három liter borra, no meg
az ezüstre, amit a korcsmában tegnap a cigány mellesébe dugott. Katinka meg-
békül majd estére biztosan, de az ezüstbõl, amit már régóta dugdosott a lajbijá-
ban, megvehette volna azt a tajtékpipát, amire azóta fájt a foga, mióta a zsidó
megmutatta a tavalyi búcsúban. Valami régi pogányisten feje volt kifaragva a
habkõbõl, meggyfaszár volt a nyele, és csont a szopókája. Hej, de szép is az a
pipa, de hát elvitte az ördög meg a kocsányi prímás hegedûje, ámbár igen szé-
pen húzta tegnap, azt meg kell hagyni. Ahogy megcifrázta a csikósnótát..., majd
a könny csordult ki a szemébül. Hiába, tud ez az Aladár! Habár, ahogyan ki-
eresztette a hangját õ is, összesúgtak a népek, hiába no, Keresztes Pista tud, az
már szentigaz. Dehogy ebbõl aztán nem élünk meg, az biztos – gondolta keser-
vesen, meg azért legjobb gyógyszer a munka másnaposság ellen, így hát valami-
vel vidámabban kapta le a kaszát a válláról, négyszer-ötször végighúzta a fenõt
az élén, és “isten segedelmével” neki állt a sarjúnak. Suhintott, szisszent a fû,
ahogy eldõlt, és a tegnapi borgõzös fáradtság kezdett szökni a testébõl. Gyön-
gyös lett a homloka, vizes a háta és jó hangosan vette a levegõt. Suhintás,

Vörös József
A szablya
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szisszenés, suhintás, szisszenés, minden lépés után, nyugodt, kimért mozdula-
tokkal dolgozott. Ott egye meg a fene a pipát meg a zsidót, ha a Hajnal borját
jó áron veszi meg a tõzsér, még Katinkának is meg lesz a piros kaláris.... Hinnye
azt a jebuzeusát, ez meg mi volt? Nagyot pendült a kasza, és bánatosan nézte a
szerszám csorba élét. Nem tuskóba akadt el a penge, az már biztos. Ahogy
közelebb lépkedett, lábával tapogatva a földön, meglátta a kiálló rézszínû, bõr-
borításos dudort a talajban egy fûzsombék tövénél.

-Hát ez meg, mi a csuda? – gondolta, és erõs kézzel kirántotta a földbõl.
– Affene, valami jóféle acél lehet ez, ha már így csúffá tette a kaszámat!

Igaz, csorba, törött is, talán mégis tudom használni odahaza. Nádat vágni,
répát szelni pont ilyen kellene, oszt, ha Mihály komám megfeni, úgy vág majd,
mint az istennyila. Visszalépett a fûzfához, ahol a tarisznyát hagyta, és becsúsz-
tatta a kardot, visszacsapta a leffentyût, de meggondolta magát, ... hiszen meg-
érdemlem tán ezt a korty pálinkát, és jót húzott a butykosból. Ahogy lehajolt,
még homályosan érezte a bajt, aztán csak egy csattanás, iszonyú fájdalom a
fejében, tompán felnyögött és eldõlt.

A tarisznyát mohó kezek kutatták. Szalonna, kenyér, butykos. Éhes volt a
cigány, tömte magába az ételt, a hagymát héjastól harapta hozzá. Ahogy a
butykost lerakta a földre, valami halkan pendült. – Nini, mi van ebben a tarisz-
nyában? Tán csak nem a Jóisten segíti meg a szegény romát, oszt valami kin-
cset ád néki a sivár nincstelenségben? Hét pulya rí a koszos putriban, Ánya meg
csak civódik folyton: – Mit adjak az éhes szájaknak? Élhetetlen vagy te ostoba
more! Ládd-é, csak rongyokban szaladgálnak a purdék, ügyeskedni meg nem
tudsz, hogy a Devla vinne el...

No, de most, tán megsegít az Isten, majd talán valami aranyos-gyémántos
kincset rejteget a tarisznya. Hej, keserves pofát vágott, amikor meglátta a törött
kardot. Nem kincs ez, csak haszontalan vasdarab. Ámbár ahogy elnézem, acé-
los a vasa és a markolatát ha megdörzsölöm, vastag homokkal még aranynak is
elmenne, oszt a plébános úr adna érte egy kevés pénzt. Hóbortos az öregúr,
gyûjti az effajta kacatot.

Hirtelen jött a vihar, hipp-hopp besötétült az ég, suhogott a szél, levágott
az istennyila is néhányszor. Késõn vette észre a cigány, rémülten kapta fel a
tarisznyát a földrõl, és szaladt mint a veszedelem. Félt a villámlástól, meg az
Isten haragjától, ijedten villogott a szeme szurtos arcában, futás közben kereste,
merre rohanjon babonás félelmében. A folyó felé inalt, amikor nem messze
levágott a villám, és nyomban hatalmasat dördült az ég. Még gyorsabban vág-
tázott, amikor megbotlott a fûzfa kiálló, göcsörtös gyökerében. Rövid ideig re-
pült a lendülettõl a levegõben, aztán hatalmas csobbanással elmerült tarisz-
nyástól a széltõl korbácsolt folyó hullámaiban.
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Hajnal volt még, hangtalanul siklott a csónak, némán, összehúzott szemmel
fürkészte a vizet a legény: – Pedig én a harcsa nélkül haza nem megyek – gondolta,
– nem is mernék Ábris bátyám szeme elé kerülni. Mekkora egy bánatos ökör va-
gyok én – sóhajtott csendesen. Kellett nekem dölyfösködni, kevélykedni, hogy mennyi-
vel különb halász vagyok én, mint a Rigó Andris meg a Fekete Gábor, úgy ismerem
én a folyót, mint Ábris bátyó a tenyerét, oszt ha akarom, két mázsás harcsát hozok
minden áldott nap, nincs is hozzám fogható az egész halászbokorban... De meg is
mondta szegény édesanyám, hej te Pista, te Pista, a nagy szád visz majd téged a
vesztedbe, meglátod! No meg a rizling, amirõl köztudott, hogy nem jó tanácsadó,
mert csak addig barát, meg addig sugdos mindenféle okosságot, amíg le nem
fekszel aludni, másnapra már híre-hamva sincs. Ejnye no, álljunk csak meg, gyanú-
san örvénylik a víz ott az odvas fûzfa környékén.

Lassan csorog a csónak a vízen, kézben már a beretvaéles háromszálú
szigony is, amikor meglátja a legény az óriás bajuszos fejet. Megretten egy pilla-
natra, de a tegnap estére gondol, no, meg az Eszter gyönyörû, csillogó bogársze-
mére, ami olyan mély, mint a legmélyebb kút, bele kell abba szédülni az ember-
fiának... aztán Isten segíts, teljes erõvel belevágja a gyilkos szerszámot a halba.
Megijedni sem volt ideje, csak markolta görcsösen a nyélre erõsített kötelet, és
húzta, húzta, forrt a víz, ahogy kínjában hánykolódott a nagy test, kígyózott,
dobálta magát az óriás harcsa. Tenyerébe vágott a zsinór, a vére is kiserkent,
fröcsögött a víz, õ meg csak húzta, húzta tartotta keményen. Aztán egyre gyen-
gült a rángatózás, szelidült a mozgás, és  egyszer csak felfeküdt a vízre lassan a
szörnyeteg. Önfeledten fújta ki a levegõt. Aztán csak nézett bambán maga elé.
– Hát megvan – motyogta. Azt a keserves mindenségit, mekkora jószág! No, ezt
csinálja utánam az a girnyó Rigó Andris! – horgadt föl benne a kisördög egy
pillanatra, aztán hirtelen kijózanodva megrázta a fejét és hozzákötötte a kötelet
a csónak falához. Lassan evezni kezdett hazafelé, fáradt, megfontolt mozdula-
tokkal húzta a lapátot és csak nem múlt el a belsõjét rázó remegés.

Négyen húzták fel az ágasfára a harcsát, s ahogy Eszter szeme rávillant,
hát az megért minden fáradtságot.

-Ez meg mi az ördög? -dörmögte az öreg Ábris, ahogy felvágta az óriás hal
hasát, valami szõrös gubanc fordult ki belõle, s ahogy leesett a földre, a véres
csomókban megcsillant valami fényes. – Nofene, ilyent még nem láttam, – hök-
kent meg, és megbámulta alaposan a törött kardot. – Tudtam, hogy mohó a
harcsa, de eddig vasat még nem találtam egyikben sem, ámbár az ilyen kétmázsás
állat ki tudja, mit meg nem zabál, ha nagyon éhes, tán még a csónakot is elnyelné,
ha megéhülne.

Kézfejével törölte le a verítéket a kipirult arcú asszony és nagyot fújt, né-
hány incselkedõ hajtincs a homlokát csiklandozta. Kivágódott az ajtó, és han-
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gos kiabálással három szurtos arcú fiú csörtetett be a házba.
– Megsült már, édesanyám? Éhen halunk, édesanyám! Lekvárt kapunk,

édesanyám? De szép piros a héja, édesanyám....
Csacsogással és izgatott hangokkal telt meg a konyha, ahogy a három

ördögfióka ott tülekedett az asztal körül. Eszter büszkén nézte a vasgyúrókat.
Hiába, erõsek, mint az apjuk, nincs is olyan férfi hét faluban, mint a Csikós
Pista. Ilyen halászmestert csak száz évben egyszer terem ez a magyar föld, meg-
mondta ezt szegény édesapám is.

– Éhes vagyok, édesanyám, ennék már! – Csipogta a legkisebb fiú, és
Eszter párás szemmel simogatta meg a buksiját.

– Mindjárt no, kihûlt már a cipó, mindjárt megmetszem, legyetek már egy
kis türelemmel!

Patyolat ruhába fogta a kenyeret, és megáldotta, ahogy õsei tették ezt
minden alkalommal, amikor a frissen sült életet megszegték. Vigyázva vette kéz-
be a borotvaéles kést, keresztet karcolt a kenyérre, és óvatosan megvágta. Hal-
kan szisszent a penge, ahogy az elsõ karéj elvált a gömbölyû cipótól, a béke, az
élet illata szállt a levegõben.

Vidáman és teli szájjal robogtak ki a gyerekek játszani, nevetve nézett utá-
nuk az asszony, és még mosolyogva nyitotta ki az almáriumot, hogy elzárja a
kést.

Aranyosan csillant a nap sugára a kifényesített rézdíszítés bõrrel bevont
markolaton, ahogy az asszony betette a fiókba pihenni.

Erõszak mentesség

Egy kígyó már annyi ember megmart a faluban, hogy alig-alig mert valaki is
kimenni a földekre. A Mestert viszont annyira szentnek tartották, hogy  az a hír
járta róla, hogy megszelídítette a kígyót, és meggyõzte, hogy ne alkalmazzon
erõszakot.

A falubelieknek nem is tartott sok idõbe, míg felfedezték, hogy a kígyó
valóban ártalmatlan lett. Kõvel hajigálták és a farkát ráncigálták.

A jócskán megkínzott kígyó bekúszott egy éjjel a Mesterhez panaszkod-
ni. De a Mester azt mondta:
– Barátom, az a baj, hogy abbahagytad az emberek ijesztgetését!
– De hiszen te tanítottál arra, hogy gyakoroljam az erõszakmentességet!
– Én azt mondtam, hogy a marást hagyd abba, nem a sziszegést!

(Anthoni de Mello)
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Tüzek, árvizek, földrengés, katasztrófák*
(részlet)

Bennünket közelrõl érintõ hajókatasztrófa történt a Dunán. A csöndesen
hömpölygõ Duna a halál nagy aratása idején már másodszor kéri ki a maga
részét a hátán hordott utasokból. Míg az elsõ esetben egy óbudai csavargõzös
változott halálhajóvá, most kevéssel Budapest alatt a nagytétényi kanyarodó-
ban a Dunagõzhajózási Társaság „Zrínyi” személyszállító gõzöse ütközött össze
egy vontatóhajóval, a Ferenc Csatorna Társaság „Viktória” nevû hajójával. A
„Zrínyi” gõzös eleje néhány perc alatt süllyedni kezdett, ezalatt az utasok közül
többen vízbe fúltak. Az áldozatok számáról az elsõ pillanatban nem tudtak meg-
közelítõt, mert a „Zrínyi” elsõ részét elöntötte a Dunának a hajó mély sebén át
beömlõ vize s az áldozatokat a hullám-elzárta koporsóban meg sem lehetett
közelíteni, amíg a kiemelt hajótestbõl ki nem szivattyúzták a vizet. A mentési
munkálatok azonnal megindultak. A „Zrínyi” személyszállító gõzös 480 utasa
indult el Budapestrõl. Az elsõ nap azt jelentették, hogy csak 25 ember vesztette
életét, késõbb, amikor a hajótestet sikerült kiemelni, kiderült, hogy az áldozatok
száma sokkal több, 144 ember halt meg a dunai hajókatasztrófánál.

Forrás: Pesti Hírlap 1936 évi nagy naptára

A nagytétényi hajóösszeütközés: a félig elsüllyedt „Zrínyi” gõzös orra
víz alatt. Az alig kiemelkedõ párkány alatt fekszik a II. osztály a szeren-
csétlenség áldozataival
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Tonomár István

SZÍVÁLDOZAT

parttalan viták
meg ne hallgassátok
nem úgy ahogy rég
ezek most már mások
nincsen már megértés
csak vádak és bántások

keserû szívbõl
keserû szó szakad

és csak sértegetnek
véredig bántanak
mintha szörny-nagy
monstrum rajtad áthalad
földbe vagy döngölve
bele vagy taposva

föl kellene állni
se erõ se készség

csak rémség dereng föl
sehol semmi szépség
szerelem ám ez is
de mennyire kút-mély
szenvedély-szenvedés
lánc-csörgetõ válás

Isten szeme most sír
de a Sátán hálás
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Három ember, akik
,,majdnem nem születtek meg”*

Az ember élete a fogantatás pillanatával kezdõdik és nem a világrajöttével.
Sokan kétségbe vonják ezt manapság, s ennek eredményeként, csak Magyaror-
szágon évente 60 ezer magzatgyilkosságot követnek el. Kb. annyit, ahányan
Egerben laknak. A történelem számtalanszor hitet tett a magzat életjoga mellett
és bebizonyította, hogy a hit és a szeretet olykor csodákra képes. Az alábbiak-
ban három olyan ember történetét ismertetjük, akik, ,,majdnem nem születtek
meg”. Ha így történt volna, az emberiség sokkal szegényebb lenne ma.

Ha torz lesz, akkor is az enyém

Több száz évvel ezelõtt egy nyugat-európai kisvárosban boldog házasság-
ban élt egy pár. Több gyermekük is született, közöttük, sajnos sérült apróságok
is. Amikor az édesanya ismét áldott állapotba került, nagy volt az öröm. Együtt
adtak hálát a Mindenhatónak, hogy családjukba kis jövevény érkezik. Hanem
aztán egyik reggel, mikor az édesanya a közeli kápolnába indult a hajnali misé-
re, megbotlott egy kõben, és elesett. Nagyon megütötte a hasát, elájult, s csak
az ágyban tért magához. Az orvosi vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy az
ütés következtében nagy valószínûséggel megsérült a gyermek, s kicsi az esély
arra, hogy egészségesen szülessen meg. Nagy lett a szomorúság a hír hallatán.
Az anyát mind az apa, mind pedig a környezete próbálta rábeszélni, hogy szakí-
tassa meg a terhességét a bábaasszonnyal. Szegény édesanya sokat sírt, gondol-
kodott, míg végül engedett a sok beszédnek. Elment a bábához, de amint meg-
látta a fényes eszközöket, megérezte a gyógyfüvek nehézkes illatát, elhagyta
minden bátorsága, és rosszul lett. Imádkozni kezdett, s mire az ima végére ért,
megérlelõdött szívében a helyes döntés. Nem adhatja a gyermekét! Ha torz lesz,
ha egészséges, akkor is az övé! Neki kell védeni, gondoznia, nevelnie! Sietõsen
vette fel a kabátját, szinte köszönés nélkül rohant haza a bábától, mintha mene-
külne egy súlyos árny elõl.

Így történhetett meg, hogy néhány hónap múlva, 1564 tavaszán az angliai
Stradfordban aprócska, ám egészséges és élénk tekintetû gyermeknek adott életet,
aki a keresztségben a William nevet kapta. Családi neve pedig Shakespeare...

Egy gyerekkel több vagy kevesebb...

A középkorban élt egy szegény család Ravennában. Szegények is voltak,
kenyeret is soknak kellett szegni már a családban. Egyszóval: nem volt már
újabb kenyérpusztító érkezése kívánatos a család számára. El is követtek a szü-
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lõk mindent, hogy annyi gyermek után az új kisbaba ne érkezhessék meg. Mégis
megérkezett. Ekkor az édesanya elhatározta, hogy nem táplálja gyermekét.

– Ugyan, ugyan, szomszédasszony – jött át a szomszédságból egy istenfélõ
hölgy, hogy kioktassa a mamát.

– Gondoljon arra, hogy egy gyerekkel több vagy kevesebb, már nem szá-
mít. Gondoljon arra is, hogy az Isten majd csak ad legelõt, ha adott báránykát.
Meg aztán, ki tudja, mi lesz még ebbõl a csemetébõl?!

A jóslat bevált. Ebbõl a már majdnem eldobott gyermekbõl lett Damjáni
Szent Péter, a késõbbi jeles egyháztanító, akinek oly sok érdeme van az egyház
békéjének megteremtésében Közép-Európában. 1072-ben halt meg remeteként,
miután lemondott bíborosi méltóságáról. (Ünnepe február 23.)

Hogyan döntöttek volna az orvosok?

Az egyik amerikai elõadáson a professzor a következõ kérdést tette fel
orvoshallgatóinak:

– Hogyan döntenének a következõ esetben, ha az illetõ az önök páciense
lenne? A várandós anya már jócskán benne van a korban, s korábban több
vetélése és abortusza is volt. Emellett alkoholista, tüdõbeteg és szifiliszes, ráadá-
sul a férje is ugyanezekben a betegségekben szenved. Mit tennének önök, a
terhesség kezdeti szakaszában?

A válasz mindenki részérõl ugyanaz volt: a magzatot el kell vetetni.
A professzor végignézett hallgatóin, s csak ennyit mondott:
– Uraim, önök megölték volna a világ legnagyobb zeneszerzõjét, Beetho-

vent...

Isten áldása elöl elzárkozó szülõk: sohasem tudjátok, ki elõtt csukjá-
tok be a kaput!

* Forrás: Katolikus Kalendárium 2001.
Lejegyezte: Ifj. Simon Istvánné
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A tyúk és a megszólás*

Fülöp atya gyónói között volt egy olyan asszony is, aki meglehetõsen sok-
szor és sokakat szólt meg és akinek sehogyan nem sikerült elhagynia ezt a rossz
szokást. Lelkiatya már többször figyelmeztette arra a rosszra, amit így embertár-
sainak okoz, de látva, hogy semmire sem megy, elhatározta, hogy más korrekci-
ót alkalmaz.

Egyik gyónáskor azt kérdezte tõle:
– Gyakran esik ebbe a hibába?
– Nagyon gyakran, atyám! Annyira hozzászoktam, hogy már észre sem

veszem.
Az ilyen nyílt, õszinte önvád hallatán a gyakorlott lelki vezetõ megértette,

hogy e szokás immár megrögzötté vált, tehát vissza kellene nyúlni valami súlyo-
sabb elégtételi formához, penitenciához. Olyanhoz, ami megérteti vele vétkének
ijesztõ hatását.

– Lányom, botlása súlyos, de az Úr irgalma még nagyobb. Most kézzelfog-
hatóvá akarom tenni, hogy megszólásaival mit idéz elõ.  Az elsõ piaci napon
vásároljon egy már nem élõ, de még tollas tyúkot.

– De atyám – szakította félbe az asszony – , hogyan függ össze a tyúkvá-
sárlás az én penitenciámmal?

– Hallgasson meg, nem fejeztem még be. Tehát a tyúkkal járja körbe a
várost és minden sarkon tépjen ki a tollából egy keveset. Ha már jól megtisztítot-
ta, jöjjön el hozzám és akkor majd megmondom, hogy az elégtétel, azaz a
penitencia fejében mit kell tennie.

A bûnbánó asszony pontosan követte az utasítást és jelentkezett a megko-
pasztott tyúkkal.

– Most pedig – szólt a lelkiatya –, miután elvégezte ezt a feladatot, fordul-
jon vissza, és pontosan azon az útvonalon, amelyet egyszer már végigjárt, szede-
gesse fel az elhullatott tollakat, egyet sem hagyva elkallódni.

– De atyám, lehetetlent kíván tõlem! Azóta a mindenfelé fújdogáló szél, ki
tudja merre hordta már el azokat a tollakat!

– Ezt én is tudom. De ezzel akartam bemutatni, hogy megszólásai a tollak-
hoz hasonlóak. Mások hibáinak kibeszélése, ártalmas, káros szavai éppúgy szer-
teszéjjel szálltak, utóbb már nem lehet visszavenni õket. Hogyan kívánja helyre-
hozni mindazt, amit embertársai jó hírének rossz nyelvével ártott?

*Forrás: Katolikus Kalendárium 2000.
Lejegyezte: Ifj. Simon Istvánné
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Gyermeksarok
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Ingrid Sjöstrand

A felnõttek furcsák néha

A felnõttek
furcsák néha.

Azt hiszik,
elég összeterelni
két „alkalmas korú” gyereket,
és a két gyerek
automatikusan jó haver lesz.

Szeretném összeterelni
papát
találomra egy „alkalmas korú”
bácsival
és megnézni, összehaverkodnak-e
- biztos nem akarna
engem se többé összeterelni
Ulla-Gullával például.
Sokkal szívesebben játszom
Lill-Pärával,
pedig Lill-Pära kis tökmag,
de ugyanazt szereti
és ugyanazt utálja, mint én
- Ulla-Gullát például.
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Könyvajánló!
Icinke-picinke, népmesék óvodásoknak (Móra)

NÉPMESÉK, ÁLLATHANGUTÁNZÓK,
MESEMONDÓKÁK

ÓVODÁSOK SZÁMÁRA

Népmese- és gyermekjáték-gyûjtemé-
nyeinkbõl válogattam össze a kötet anya-
gát, gyûjtõi tapasztalatok alapján, óvodás
korú gyermekek részére, pontosabban, azok
számára, akik három-hat éves gyermekek-
nek mesélnek : óvónõknek, szülõknek,
nagyszülõknek, az olvasásban már jártas
nagyobb testvéreknek. Téved azonban, aki
azt hiszi, hogy az olvasni tudás, a szöve-
gek puszta reprodukálása teljes értékû
meseélményt nyújt a kicsinyeknek.

A néprajzgyûjtõk ismert élménye,
hogy egy-egy mese a felolvasónak vagy
élõszóval elmondónak, esetleg maguknak
a hallgatóknak is alkalmat nyújt a fantá-
ziát megmozgató színészkedésre, állatok
hangjának az utánzására, emberek király-
kisasszonyok, boszorkányok, kalandkere-
sõ szegény fiúk – beszédmodorának, viselkedésének az érzékeltetésére.

A kisgyerekek ezt különösen élvezik. Maguk is szeretnek színészkedni. Köz-
ismert az óvodás korú gyerek szó-hangutánzás szeretete, a beszédritmus szerepe
a gyerek beszédalakulásában. Éppen ezért talál az olvasó kötetünkben annyi
állathangutánzó mesét, párbeszédes mondókát, párbeszédet, dramatikus részt a
tündérmesékben is. …

Leghelyesebb, ha – akárcsak a paraszti mesemondók – elõre elolvassuk,
végiggondoljuk mesénket, eldöntjük nemcsak azt, hogy hogyan fogjuk elmonda-
ni, hanem azt is, hogy a cselekmény segítségével mit akarunk bemutatni, mire
akarunk nevelni. A szövegekben a gyermekek által ismert tárgyakra, színhelyekre
történõ utalás meg fogja könnyíteni abbeli törekvésünket, hogy a gyerekek minél

Reich Károly
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jobban beleéljék magukat a mesébe, minél jobban magukévá tegyék a benne
elmondottakat.

Az öreg Kokas papó Ketesden, Kalotaszegen így mesélt az unokáinak: “Egy-
szer volt, hol volt egy kisfiú, éppen olyan, mint a mi Ferink, annak volt egy
tarisznyája, olyan ni, mint amilyen a szegen lóg...”. A mesehõs vándorútja so-
rán a faluból az erdõ felé vezetõ úton haladt végig, a “Dillõnél” (a jószágok
delelõhelyénél), a csordakútnál, kiért oda, ahol a gyerekek õsszel papóval rõzsét
gyûjtöttek, ott szalonnát sütött, a forrásból friss vizet ivott rá, s így megerõsítve
magát indult tündérországbeli kalandokra.

A fentiekbõl nyilvánvaló, hogy a mesék elmondása élõszóval, a hallgató-
ság bevonása, ismert tárgyak, helyek említése, a mese szereplõire jellemzõ hang,
beszédmodor, mimika, gesztikuláció olyan mesemondói fogások, amelyekrõl már
a legkisebbeknek mesét mondó felnõttnek sem szabad lemondania, ha a kívánt
hatást el akarja érni. …

Megtaláljuk a válogatásban a tündérmesék paródiáját is (Az égig érõ pa-
szuly, A három kívánság stb.), amelyek a csodás eseményeket a tündérmesék
megszokott eszközeivel a visszájukra fordítják, s ezáltal mesei (“hazugság”) vol-
tukra még inkább rámutatnak.

Találunk itt nagyobb számmal ún. reális meséket is, melyek egyes káros
emberi vonásokra hívják fel a figyelmet ( A fiatal pár és a kotlós – a légvárépítés
káros és nevetséges volta), valamint különféle tréfás csalimeséket, mondókákat
és meséket is. …

Kovács Ágnes
néprajzkutató

„A világot nem szabad szebbnek, jobbnak hinnünk, gondolnunk, hazudnunk,
mint amilyen, csak meg kell próbálni ezen felülemelkedni.

(Schubert Éva)
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Miért haragszik a kutya a macskára s a macska
az egérre?

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt egy kutya. Ezt a
kutyát besorozták katonának, el kellett menjen három évre. Volt neki egy kicsi
ügyes háza, s nem volt, akire hagyja. Ott törte a fejét, ott búsult, hogy mármost
mi is lesz abból, ha õ elmegy katonának. Ha õ nem lesz otthon három évig,
addig romlik a háza, elrontódik, vagy ki tudja, mi baj éri.

Hát mit gondolt a kutya? Kigondolta, hogy õ eladja a házát, s aztán mikor
hazajön a katonaságból, csinál abból a pénzbõl, amit kap érte, egy másikat.

Kezdte hirdetni, hogy eladó a háza, de nem került rá vevõ. Egyszer nagy
késõre került egy, de csak olyan, akinek nem volt elég pénze, csak adóslevélre
tudta megvenni a házat.

Azt gondolt a kutya, hogy úgy is jobb, mintha otthagyja magára, mert
mikor hazajön, akkor megadja az ember azt a pénz neki, s csak fel tudja építeni
magának a házat.

Megcsinálják ügyesen az adóslevelet, átadta a kutyának az ember, s elfog-
lalja házát.

Eljött az idõ kellett
menjen a kutya katoná-
nak. Most már azon kezd-
te törni a fejét, hogy mit
csináljon õ az adóslevél-
lel. Hogyha elviszi a ka-
tonaságba, elvész vagy
elrongyolódik, nem lesz
jó, hogy magával vigye.

Hát mit talált ki a
kutya? Neki addig a
macska volt a legjobb
barátja, elment a macskához, s azt mondta neki:

– Te komám, nézz ide, eladtam a házamat, de a csak adóslevélért tudtam
eladni. Gondolkoztam rajta, hogy mit csináljak az adóslevéllel, s eszembe jutot-
tál te. Tudom, hogy téged nem visznek katonának, itthon maradsz, megõrzöd-e
nekem ezt az adóslevlelet?

– Meg – mondta a macska.
– Na, ha meg, hát itt van – mondta a kutya –, tedd el jól, vigyázz reá,

hogy mikor én hazajövök, elõ tudd nekem adni.

Reich Károly
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– A régi falusi házak akkoriban deszkával voltak lepadolva, a gerenda és a
deszka között volt egy kis hely. A macska a kutya elõtt összehajtotta ügyesen az
iratot, a falon felmászott, s azt mondta a kutyának:

– Látod komám, olyan helyre teszem, ahova senki nem tud még csak
lépni sem – azzal bedugta a gerenda és a deszka közé.

A kutya ügyesen elment katonának. Nyugodt volt, hogy õ jó kézben hagyta az
adóslevelet, biztos helyen van. Letelt a három esztendõ, nem történt semmi baj, s a
katonaságból is hazajött jó egészségben. Mikor hazajött, egyenesen a macskához
ment.

– Na komám, megjöttem– azt mondta –, légy szíves, az adóslevelet add
ide, hadd menjek és kérjem el a pénzt, csináljak magamnak házat.

Akkor a macska nagy büszkén felkapaszkodott a falra, onnan a gerendá-
ra, s az elsõ lábát bedugta abba hézagba. Hát ahogy bedugta, érezte, hogy
csupa por lett az egész papír. Egy egér odakapott, s három év alatt ellakmározta
az egész adóslevelet.

Akkor a macska kihúzta a port, s azt mondja:
– Hát ide nézz, komám, mi lett belõle!

Akkor a kutya megharagudott.
– Ejnye– azt mondja –, de jó kézbe adtam!
– Mit csináljak? Hát nem én vagyok a hibás!

– Hát dehogynem vagy te a hibás! Miért nem õrizted egy kicsit, miért nem
vigyáztál rá jobban?

Úgy összeveszett akkor a kutya a macskával, hogy többet azótától soha-
soha nem tudnak megbékülni.

Na de akkor azt gondolta a macska:
„No, hadd el, egér! Ha te nekem ekkora bosszúságot csináltál, elbánok én

veled úgy, hogy megemlegeti az egész nemzetséged!”
Azótától fogva, ahol lát egy macska egy egeret, nem hagy neki békét,

kergeti, megfogja, megeszi.
A kutya, szegény, elment az emberhez adóslevél nélkül, s kérte a pénzt a

házáért.
Azt mondja az ember:

– Hol az adóslevél?
Hát a szegény kutya bevallotta, hogy mi történt, az adóslevelet a macská-

nak adta, az egér megrágta, most nincs sehol.
Az az ember pedig rosszféle volt, s azt mondta erre:
– Hát akkor nem is igaz, hogy megvettem a házadat, hisz nem is volt a

tiéd! Le is út, fel is út!
Ott maradt szegény kutya ház nélkül, s azóta egy-egy kicsi szalmával, egy-

egy kicsi ronggyal, ezzel-azzal kell beérnie.
Azótától fogva nincsen a kutyának háza, s emiatt a kutya a macskával s a

macska az egérrel halálos haragban vannak.
De azért máig is élnek, ha meg nem haltak.
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A szállást kérõ róka

Egyszer egy vén róka nagyon megéhezett egy kis pecsenyére. Fogott hát egy
üres zsákot, a hóna alá csapta, és elindult vele világgá.

Ment, mendegélt, míg estére egy gazdaember házához nem ért. Bekopo-
gott, és amikor megkérdezték, hogy ki az, hát így felelt:

– Szegény utasember vagyok, s éjjeli szállást kérnék, hogyha megszánnának.
Jószívû ember volt a gazda is meg a felesége is. Megszánták a szegény

utast, beengedték, vacsorával is megkínálták. A róka megköszönte, szerényen a
padra kuporodott, a zsákját pedig a pad alá tette.

Mielõtt lefeküdtek, azt mondja a gazdának:
– Jaj, gazduram, nem jár itt a ház körül valami tolvaj? Ebben a zsákban egy

szép nagy kakas van, nem
szeretném, ha elveszne!

– Sose búsulj, róka
koma, az én házamból
még nem veszett el sem-
mi! Csak aludj nyugodtan!
– biztatta a gazda, s még
mosolygott is, hogy a róka
félti a kakasát.

Persze hogy a zsák-
ban semmi sem volt! Ha-
nem azért mikor felébred-
tek, a róka jajgatni kezdett:

– Jaj, jaj, jaj, valaki
ellopta az én drága kaka-
somat!

Csitították, hogy de-
hogy lopták el, már ugyan ki lophatta volna el? Talán elbújt a szobában valaho-
va. Keresték mindenfelé, de sehol nem találták. Szörnyen szégyellte magát a
gazda, hogy éppen az õ házában tûnt el a rókának valamije, de meg sajnálta is
szegényt, hogy olyan keservesen siránkozott. Mi mást tehetett volna, adott egy
szép nagy kakast a rókának, hogy ne sírjon úgy, s most már menjen békével.

El is ment a róka nagy örömmel.
Ment a kakassal egész nap, este pedig megint bekopogtatott valahova. Itt is

jó emberek laktak, akik szívesen látták. Amikor le akartak feküdni, a róka ismét
körülnézett a szobában, mintha tolvajok után kutatna, majd így szólt a gazdához:

– Tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér lúd van a zsákomban. Jaj,
ha azt ellopná valaki!

Reich Károly
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– Nem lopja azt el nálam senki. Csak feküdj le, és aludj nyugodtan! –
mondta a gazda.

Hanem a róka csak azt várta, hogy mind elaludjanak. Akkor szépen kivet-
te a zsákból… No, ugyan mi is volt a zsákban? Hát bizony a kakas volt, semmi
más. Kivette a kakast, és úgy megette, hogy még egy tolla sem maradt. Hej, de
aztán rá is kezdett megint a siránkozásra:

– Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága szép ludamat!
Keresték ezt is mindenfelé, s mikor végül nem találták sehol, a gazda adott

neki egy jó kövér ludat, csak ne sírjon és ne panaszkodjon, hogy nála elveszett
valamije.

Ment tovább a róka a kövér lúddal, és úgy örült, hogy majd kiugrott a
bõrébõl. Az úton tízszer is kibontotta a zsákot, hogy megnézze, benne van-e még
a lúd.

Így ment, mendegélt, míg estére ismét egy házhoz ért. Itt is kopogtatott,
beeresztették, de mielõtt lefeküdtek, megint így szólt:

– Idetettem a zsákot a pad alá, mégse merek nyugodtan aludni, mert
tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér malacom van benne!

– Csak aludj nyugodtan – biztatta a gazda –, akármi is van a zsákodban.
Az én házamban nem lesz semmi baja!

Hát a gazda nem jól gondolta, mert alighogy elaludtak, a róka úgy felfalta
a kövér ludat, hogy se tolla, se csontja, se egy darabkája nem maradt. Hanem
rá is kezdte már hajnalban a nagy siránkozást:

– Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága szép malacomat!
Hiába csitították, hiába vigasztalták, s hiába is keresték a malacot min-

denfelé. Itt sem maradt más hátra, a gazda végül is adott a rókának egy szép
kövér malacot.

No, most volt csak nagy örömben a róka, mikor kiért az országútra, s a
zsákot kibontotta! Sohasem látott még ilyen szép malacot. Ebbõl lesz ám csak
a jóízû pecsenye!

Ment, mendegélt egész nap, s estére megint csak bekopogtatott egy gazda
házához. Beeresztették, s itt is ugyanazt mondta, mielõtt lefeküdtek:

– Gazduram, jól vigyázzon ám este a tolvajokra, hogy el ne lophassák az
én szép kövér disznómat, ami ebben a zsákban van!

Odanéz a gazda, hát látja, hogy a zsákban nem férne el egy kövér disznó,
de még hallotta is, kismalac visít ki belõle. No de azért nem szólt semmit, csak
elaludt szépen.

De nem aludt ám el a róka! Megette a malacot szõröstül-bõröstül, s alig-
hogy pitymallott, már el is kezdte a jajgatást:

– Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága szép disznómat!



179

A gazda mindjárt rájött a turpisságra, de azért tette magát, mintha sajnál-
koznék. Így szólt a rókához:

– Jaj, csak ne búsulj, és ne kiabáld tele az egész falut, inkább kettõt adok
az egy kövér disznód helyett. Add ide a zsákot, hogy odakinn tegyem bele õket!

Kiment a gazda a róka zsákjával. Volt neki két mérges kopókutyája, éppen
jó éhesek voltak. Ezeket bedugta a róka zsákjába, jól be is kötötte, azután a
rókának adta, hogy igyekezzék a faluból kifelé.

Nem kellett a rókának sem kétszer mondani, most vitte csak nagy öröm-
mel a zsákot, s már elõre nyalta a száját a jó zsíros lakomára! Alig várta, hogy
kijusson a faluból az országútra.

Kibontotta a zsákot, hogy megnézze a két disznót, hát amint bontja, ugyan
mi ugrik ki belõle? A kopókutyák! Nosza, szaladóra fogta róka koma a dolgot!
Nem kellett már neki disznópecsenye, csak a bõrét megmenthesse!

Hanem hiába szaladt, mert a két kopókutya utolérte és szétszaggatta.
Ha a rókát a kutyák szét nem tépték volna, az én mesém is tovább tartott

volna.

Ajánlotta: Monostori János

Ingrid Sjöstrand

Van hozzá közöd?

Van hozzá közöd,
mit csinálok?
És hogy mit gondolok?
Van hozzá közöm,
mit csinálsz?
És hogy mit gondolsz?
Van közünk egymáshoz?
Hozzám, hozzád, mindenkihez,
aki véletlenül épp itt él
épp most, és akitõl függ,
hogy mi lesz a világból?
Van közünk egymáshoz,
talán, igen.
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Könyvajánló!

Móra Ferenc: Dióbél királyfi (Móra Könyvkiadó)

Ismeretes, a pályakezdõ Móra egykor nemcsak a Szegedi Napló szerkesztõsé-
gében telepedik Mikszáth és Gárdonyi hajdani íróasztala mellé, hanem

irodalomfelfogásban is. Késõbb nem csupán
a városi könyvtár és múzeum igazgatói szé-
kében váltja Tömörkény Istvánt, hanem író-
ilag is több mindenben folytatja az õ gyakor-
latát. A hazai literatúra már jó néhány sike-
res kísérlettel megújult, mikor Móra mindvé-
gig ragaszkodik a magyar próza hagyomá-
nyos beszélgetõ-anekdotázó modorához.
Mindez jellemzõ a gyerekeknek írt mûveire is.

Az Öreg diófák alatt címmel és a Dió-
bél királyfi címmel megjelent könyve valóság-
gal keretet ad Móra ifjúsági munkáinak. A
két kötetrõl felületesen azt is mondhatjuk, hogy
voltaképpen azonosak. Mindkettõ ugyanazon
mesék füzére, csak az utóbbi valamivel gaz-
dagabb, néhány idõközben megálmodott
történettel egészül ki. A szerzõ utólag neveket
cserél ki, újabb népmesei fordulatokat emel
a szövegbe. Az alcímben definiált alaphely-
zet azonban marad: „Egy öreg ember emlé-
kei fiatal gyerekeknek.” Az emlékezés közép-

pontjában 1848 áll, sokat segíthet a kisiskolások történelemszemléletének formálá-
sában, a reformkor, a szabadságharc, az önkényuralom lényegének megértésében.

Ugyanakkor a családi kötelék fontosságára, az idõsebb generációk, valamint az
Úrjézus tiszteletére hívja fel a figyelmet. Népmesei fordulatokban sem szûkölködõ
gyermekirodalom még a mára felnõtt szülõknek is kedves esti olvasmányt jelenthet.

Történetében egy kisfiúról szól. Mikor Dióbél megszületett, nagyon kicsi
volt. Apját azzal csúfolták a szomszédok, hogy nem lesz gondja bölcsõre, meg-
teszi egy dióhéj is. Így lett a kisfiú neve Dióbél.

Minthogy szülei nagyon szegények voltak, Dióbél a kastélyba került kisinas-
nak. Innen a falusi kastélyból indult kalandos útjára, aki kicsi termete ellenére is
Kossuth katonája lett.

Kristóf fiam két kedvenc meséjével kívánok mindenkinek kellemes idõtöl-
tést és jó meseolvasást!

Monostori Éva

Reich Károly
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Mindennapi kenyerünk

Szegény ember dolgát boldog Isten bírja. Voltunk olyan módban is, hogy a
koldus is mákos rétest evett nálunk, de járt ránk olyan világ is, hogy még a koldus
is nagy úr volt hozzánk képest. Mert annak minden rendes háznál terítettek, de
mink bizony csak az éhkoppot nyeltük. Hosszú volt az asztal, rövid a vacsora. De
még ha azt kérdeztem is, hogy hát ebédre mit eszünk, az volt rá a felelet:

– Háromfélét: kenyeret, haját, a bélét.
Én bizony jobban

szerettem volna, ha csak
kétfélét ettünk volna. In-
kább ettem volna a kenyér-
rel szalonnácskát, mint ha-
ját, meg bélét.

– Jaj, cselédem – si-
mogatta ki édesanyám a
szemembõl a kócos haja-
mat –, nagy úr ám a sza-
lonna, csak ünnepnap jár
az ilyen szegény helyre.
Örüljünk neki, hogy a min-
dennapi kenyerünket meg-
adja a Jóisten.

Együgyû eszemmel
föl nem tudtam érni, mi
azon az örülnivaló. Annál
jobban örültem annak,
mikor a Jóisten elõször fe-
lejtette el megadni a mindennapi kenyeret.

– Kertészpecsenye lesz a vacsoránk – újságolta édesanyám.
Azám, csakhogy ahhoz a pecsenyéhez nem kellett bicska. Kertészpecse-

nyének a sült tököt csúfolja a szegény ember. Jó étel az annak, aki szereti, de én
hamarosan felmondtam neki a barátságot. Visszakívántam a mindennapi ke-
nyeret.

– Jaj, lelkecském – sóhajtott édesanyám –, most már a kenyér is nagy úr
lett, elszokott a házunktól.

Rossz esztendõ járt, mostohán hozta a föld a termést. Amit meghagyott a
fagy, elverte a jégesõ, leégette a forróság.

– Az idén aszalt almát termettek az almafák – hajította esténként édes-
apám sarokba a csíkos tarisznyát.

Az is jó volt nekünk már akkor, a fonnyadt alma. Olyan szûkös volt nálunk
a kenyér, hogy egyszer három napig színét se láttuk.

Reich Károly
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Éhesen õdöngtem az utcánk gyepes árokpartján, mikor a gazdag Hamar
Heverné rámkiáltott a muskátlis ablakukból:

– Te fiúcska, szaggass a malackámnak egy kis papsajtfüvet ott az árokparton.
Szép, kövér levelû papsajtok bodorodtak ott, a levelüket megszedtem a

malackának, én magam meg teleraktam a zsebemet szép kerek papsajtocská-
val, abból lesz énnekem jó vacsorácskám.

Gazdag Hamar Heverné nagyon meg volt elégedve a munkámmal. Nagy
karaj fehér kenyeret adott napszámba.

– Szeretnél-e mézet a lágy kenyérhez, Dióbél? – kérdezte tõlem.
De én már nem vártam a mézet. Szaladtam kifelé a kenyérrel, s már a

kisajtóban beleharaptam. De abban a percben eszembe jutott édesanyám, s a
falat nem ment le a torkomon.

„Lesz öröm, ha hazaviszem neki” – gondoltam magamban, s belemarkol-
tam a papsajtba. Most már sokkal ízesebb volt, mint azelõtt.

Édesanyám azonban nem örült meg a kenyérnek. Inkább sírva fakadt, s
visszakínálta az ajándékot.

– Én már megettem a másik karajt – mondtam fülig elvörösödve. Anyám
meg azon erõsködött, hogy õ is vacsorázott már. Mégpedig bundás gombócot.
Az pedig a hajában fõtt krumplinak az ünneplõs neve; nem rossz étel az, ha jól
megsózza az ember.

– Hanem tudod mit? – törülgette meg a szemét édesanyám.
– Eltesszük a kenyeret édesapádnak. Jólesik neki, ha hazajön a szõlõbõl.
Hanem azt már nem értem ébren. Hamar elnyomott az álom a dús vacso-

ra után. Csak hajnalban ébredtem föl arra, hogy édesapám ellenkezett édes-
anyámmal.

– Nem viszem ki a kenyeret, fiam. Egyétek meg magatok. Engem ellát
odakint ebéddel az öreg eperfa.

– Minket se kell félteni, apja! – erõsködött édesanyám, s beletette a kenye-
ret a tarisznyába. – Jó az Isten, ma is ád az annyit, mint tegnap.

Hát éppen annyit adott. Papsajtocskát, sárgarépácskát, krumplicskát, de még
egy darab sajtocskát is találtunk a láda fenekén. Olyan száraz volt már az, hogy a
kés nem fogta. Örült is annak édesanyám nagyon, mert így nekem adhatta.

– Nekem nem mén bele az öreg fogam, fiacskám.
Még akkor is a sajtot majszoltam, mikor az édesapám hazaért a szõlõbõl.

Vígan csóválta meg a tarisznyáját:
– Találd ki, cselédem, mit hoztam neked!
– Mit ugyan? Tán fürjecskét? – ugrottam elé lelkendezve.
– Többet ér ez annál, nagyobb ritkaság is – ragyogott a szeme édesapámnak,

s kiszedte a tarisznya csücskébõl a nagy kincset. – Nézd e, madárlátta kenyér!
Tulajdon az a karaj kenyér volt, amit én adtam az édesanyámnak, az

édesanyám meg neki. Hármunknak mindennapi kenyere.
Akkor tanultam meg igazán, mi az a mindennapi kenyér, amiért az Úris-

tenhez imádkozunk.



183

Angyalok, kertje

Sohase felejtem el azt a nyári estét, amikor Gáspár úr megmondta Matykónak,
hogy búcsúzzon el tõlünk, mert a kastélyban nincs tovább helye a csintalanságai miatt.

– A városba adlak iskolába a Biczók mester keze alá, aki fûzfavesszõvel
szelídíti a rakoncátlan gyereket. Megmondtam neki, hogy ne sajnálja tõled a virgá-
csot, ha te se sajnálsz engem, és szégyent hozol a nevemre a rosszaságoddal.

Matykó elsápadt, de nem szólt egy szót se, csak összeszorította dacosan a
száját.

Õhelyette Petykó szólalt
meg:

– Hát énvelem mi lesz,
édesapám?

– Te itt maradsz mellet-
tem, mert te vagy minden örö-
möm és büszkeségem. Teneked
meg Dióbélnek tanítót hozatok
a kastélyba.

Matykó még sápadtabb
lett, Petykó azonban elvörösö-
dött a füle hegyéig. A szelíd,
félénk gyerek kihúzta magát, és
odaállt apja elé:

– Édesapám, tessék ne-
kem megengedni, hogy én is
Matykóval mehessek – csengett
a hangja bátran. – Édesapám,
én nem válok el a testvéremtõl.

Már akkor ott is állt mel-
lette, és akármilyen durcásan
vonogatta a vállát Matykó, átölelte a két karjával. Én is odalopództam hozzá-
juk, de én csak álltam szerényen a kis uraságaim mellett, mint a vadalmahajtás
a rózsabokrok közt.

– Nekem mindegy – vont vállat Gáspár úr komoran –, akkor elmehettek
mind a hárman.

Aztán magunkra hagyott bennünket, de elõbb olyan melegen szorította
szívére Petykót, mintha ki se akarná többet ereszteni a karjából.

- Drága jó fiam – csókolgatta a kipirult orcáját –, maradj mindig ilyennek.
Nekem is nyomott egy barackot a fejem búbjára: – Álmodj szépeket, kis

Reich Károly
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Dióbél – hanem Matykóhoz nem volt egy szava se. Úgy tett, mintha nem is látná.
Ahogy kifelé indult a szobából, Matykó rántott egyet magán, mintha utá-

na akarna szaladni, de aztán fölvágta a fejét, mint a dacos csikó, és bement a
gyerekszobába. Kisvártatva már olyan vígan fütyürészett, mintha sárgarigók is-
kolájába készülne.

Hanem azért nehezen ment az elalvás azon az éjszakán mind a hár-
munknak. A két testvér valahogy mégiscsak álomba forgolódta magát, de
én akármilyen szorosan is lefogtam a szememet, csak kipattant az mindig.
Forgattam elõre-hátra, odabújtam a jó hideg falhoz, fejemre húztam a ván-
kos sarkát: mind nem ért semmit.

„Hátha odakint röpködnek az álomtündérek” – gondoltam magamban, s
a nyitott ablakon kihajoltam a kertbe.

Csodaszép nyáréj volt, csöndes és meleg. Nem hallatszott semmi nesz. A
fülemülék már aludtak, a fecskék még nem ébredtek föl. A szellõ oly halkan
ringatta az ágakat, hogy az alvó levelek meg se zördültek bele. Csak a jázmin-
bokrok virágai libegtek szelíden, ezer meg ezer fehér pille gyanánt.

Ahogy így nézelõdök az ablakpárkányra bókolva, mintha csak aludnék,
egyszer csak valami világosság kezd derengeni a kert közepén.

„Szentjánosbogarak” – gondoltam magamban.
De olyan erõs lett a világosság, hogy millió szentjánosbogártól se telne olyan,

és csöndes muzsikaszó kezdett zsongani a levegõben. Olyan halk, mintha a csilla-
gok közül jönne, s mégis olyan csodálatos erejû, hogy táncolni kezdtek rája a füvek
és virágok. Az öreg birsek lassan ringatták koronájukat, a rózsák gallyai gyorsabban
verõdtek össze, s az álmukból fölriadt pillék vidáman csapongták körül a liliomok
bókoló kelyhét. Még a szökõkút vize is szinte ütemre szökött a magasba, s én
magam is táncra illegtem a titkos muzsika dallama szerint.

Egyszerre olyan kápráztató lett a világosság, hogy be kellett hunyni a sze-
mem. Mire kinyitottam, tele volt a kert angyalkákkal.

Virágok kelyhébõl nõttek-e, csillagok sugarán szálltak-e, én nem tudom, de
annyian voltak, hogy nem gyõztem õket megolvasni. Azt hiszem, a Jóisten en-
gedte meg nekik, hogy ezen a gyönyörû éjszakán leszálljanak a földre, s kimulas-
sák magukat idelent jó gyerekek módjára.

Szó ki nem mondhatja, milyen szépen játszadoztak. A jegenyék hajlós
sudarán hintáztak, a liliomok tölcséreibõl mézet szörpöltek, a pillangókkal
cicamacáztak. A fûszál nem hajolt meg apró lábacskáik alatt, ha jártak.
Nevetésük csengett, mint az ezüstcsengettyû. Utoljára bújócskát játszottak
a tuják közt, csakúgy, mint a földi gyerekek szoktak. A legkisebbiküknek,
aranyhajú, kék szemû angyalkának csíkos pántlikafûvel bekötötték a sze-
mét, s odaállították hunyni az ezüst levelû olajfa alá.
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Ebben a percben megszólalt az eresz alatt a fecske:
– Dicsértessék, csicseri, aki megnyugasztott, dicsértessék, ficseri, aki felvirrasztott!
– Pittypalatty, pittypalatty, szõke hajnal, felvirradj! – felelte rá a másik

sarokból a fürjecskénk.
Egyszerre elsötétült a kert, elhallgatott a muzsika, s egy szempillantásra

úgy elrepültek az angyalkák, mint az álom. Nem maradt ott közülük, csak a
bekötött szemû. Azt hitte szegényke, azért lett olyan nagy csend, mert elbújtak a
pajtásai, s várta türelmesen, mikor kiáltják: „Szabad!”

Egyszer aztán elfogyott a türelme, lekapta a szemérõl a pántlikafüvet, s
egyszerre elpityeredett, mikor észrevette, hogy itt hagyták a többiek.

Mi lesz most már õvele? Ki mutatja meg neki az utat az égbe? Ki vezeti
vissza a Jóisten térdire?

– Virág testvérkéim, mutassátok meg az utat az égbe! – tördelte lecsüggedt
szárnnyal kezecskéjét.

A virág testvérkék azonban már megint elszunnyadtak. Rózsák kelyhe, lili-
omok tölcsére, jázminok csillaga összeborult, úgyis keveset aludtak az éjszaka.

Az angyalka a nyárfához fordult sírva és jajgatva:
– Te olyan nagy vagy, olyan messze látsz, te mond meg, hogy merre kell a

Jóistenhez menni!
– Fölfelé, fölfelé! – felelte ezüst levelei zörgésével, karcsú orma ingásával a

jegenye.
– Istenkém, az ég olyan nagy, a csillag olyan töméntelen sok; melyik mel-

lett visz el a sok közül  a mennyek útja?
Nem tudta senki, senki. Pedig már kezdett mosolyogni a hajnal, tülkölt az

utcán a csordás, ébredezett a falu. A hátam mögött pedig hirtelen fölcsendült a
Matykó hangja, aki térdepelve imádkozott az ágyban:

– Édes jó Istenkém, én úgy szeretlek téged, szeress te is engem, és engedd,
hogy édesapám engem is úgy szeressen, mint Petykó testvérkémet szereti.

Az imádság szállt, szállt mellette kifelé az ablakon, és aranynyíl módjára
futott fel a mennybe.

Az itt felejtett angyalka pedig nevetve csattantotta össze a szárnyát:
– A tiszta szívû gyermekek imádsága egyenesen az Úristenhez száll. Tudom

már az utat a mennybe!
S azzal repült az imádság nyomában, hasadó hajnal rózsafelhõin keresz-

tül, halványuló csillagok között fel a Jóistenhez.
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Ajánló!
Nagy magyar mesemondók
Felvidéki magyar népmesék

(Unikornis Kiadó)
Oroszlánkõ

A mesesorozat szerzõk és té-
makörök szerinti kötetei mellett az
elsõ területi válogatásban erdélyi
mesék kerültek bemutatásra. Most
a Felvidék következik. Mindenekelõtt
arra kellene feleletet adnunk, mit is
értünk Felvidék alatt. Ebben a te-
kintetben ugyanis nem egészen egy-
értelmû, ahogyan vélekednek a köz-
tudatban e nagy tájegységrõl.

Jelen válogatásunkban Felvi-
déknek tekintettük a Dunától észak-
ra elterülõ, egészen Erdélyig nyúló
jórészt hegyes vidéket. Azaz hozzá szá-
mítottuk Kárpátalját is, amelyet jó fél

évszázada választ el mesterséges határ a vele összefüggõ tájegységektõl
Arra törekedtünk, hogy a mesék valóban a Felvidék hangulatát hozzák közel

a Kedves Olvasóhoz, tehát ne olyan történetek kerüljenek a kötetbe, amelyek más
tájakról az utóbbi egy-két évtizedben megjelent kötetekben is helyet kaptak.

Ha a Kedves Olvasó belelapoz a kötetbe, akkor azonnal szemébe tûnik, hogy
nem csak klasszikus értelemben vett „valódi meséket” tartalmaz. Továbbá nem csak
prózában írott, hanem verses szövegeket is. Tudatosan vállaltuk a sokszínûséget.

A „valódi mesék” mellett találunk benne mondákat-regéket is. Ez utóbbia-
kat ugyanis csak a tudományos megközelítés igyekszik kissé mereven különvá-
lasztani a meséktõl. A Felvidék egyik jellegzetessége éppen az, hogy a mondák és
a mesék keverednek egymással. S a mondák elhagyásával éppen e táj „sûrû,
történelmi levegõje” veszne el.

Utaltunk arra, hogy kötetünk nem tudományos kiadvány, hanem elsõsor-
ban szórakoztatni akar, kellemes, könnyû olvasmányt adni mind a tizenévesek,
mind a meséket „örök gyermekként” kedvelõ, illetve az azokat éppen saját gyer-
mekeinek felolvasó felnõttek számára.

Keresztes Dóra
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A meseszövegek közlésénél Illyés Gyula klasszikus gyûjteményének, a „Het-
venhét magyar népmesének” utószavában írottakat tekintettük zsinórmértéknek:
’Ahogy a zenész a népdalhoz, melyet feldolgoz, olyasféleképpen nyúltam én
ezekhez a népmesékhez, már kezdetben , az elsõ kiadáskor. Nem megváltoztatni
– ellenkezõleg, lényegükben megerõsíteni akartam õket. Ami keveset szerkezetü-
kön igazítottam, ezért igazítottam. A magam képzelete és ízlése szerint nem
tettem többet hozzájuk, mint amennyihez a magyar nép egy tagjaként van jo-
gom. Célom az volt, mintha az eddigi, mondjuk, száz elmesélõjük után még egy
százegyedik is elõállna; de az is a népbõl. De valamiképp mégis több igénnyel…

Szomorúan kell leírnunk, hogy bizony az eddig fel nem jegyzett mesék,
mondák igazán szép, kiérlelt változatának tudói már nemigen élnek közöttünk.
Töredékekbõl, forgácsokból újra alkotni a régit pedig igen nehéz, és nemigen
kecsegtet látványos eredményekkel.

Reméljük, hogy válogatásunk megnyeri Kedves Olvasók tetszését. Megsze-
retik a mesehõsöket csakúgy, mint a felvidéki várakat-városokat, amelyek erede-
tébõl, históriájáról képet kaphatunk. Természetesen a közölt gyûjtés csak szerény
töredéke az egész felvidéki mese– és mondakincsnek. Csupán ízelítõt nyújthat-
tunk. Talán kedvet kapnak ezeket a sorokat böngészgetve arra, hogy elutazzanak
a Felvidék varázslatosan szép tájaira, s felfigyelnek azokra a régibb és újabb
kiadványokra, amelyek további meséinket-mondáinkat ismertetik meg.

Csorba Csaba

Ingrid Sjöstrand
A hajam a derekamig ér

A hajam a derekamig ér,
ha nyújtom egy kicsit.

Anya haja olyan, mint egy fiúé
– mint a fiúké volt régen.

A bátyám haja olyan, mint egy lányé
– mint a lányoké volt régen.

A nõvéremnek parókája van
– ez egy másvalakinek a haja.

Apának nincs haja.
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A gonosz bíró

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl volt egy város.
Nem volt nagyobb, mint más város, de mégis mindenki ismerte, mert ott egy
nagyon gonosz bíró lakott.

Volt ennek a gonosz bírónak egy szérûskertje, szép háza, nagy családja. A
bíró családját mindenki szerette, mert azok nem voltak gonoszak, és mindenkin
segítettek, akin csak tudtak. Különösen a bíró felesége volt áldott jó asszony.
Mikor szérûskertbõl vitték haza a sok jót, minden gyerek kapott, ha egyebet
nem, hát a fejére egy jó nagy barackot. No, persze, néha mást is.

Õszre járt az idõ, amikor az történt, amirõl most mesélni fogok. Éppen
szüretelni kellett az almát. Kidoboltatta hát a bíró, hogy mindenki jöjjön almát
szedni, de úgy készüljön, hogy kosztot senkinek sem ad.

Gondolták az emberek, nem is olyan nagy baj a bíró fösvénysége, hiszen
lesz ott annyi alma, hogy abból bármennyit is esznek meg szedés közben, az
bizony nem látszik majd meg.

Kiment tehát a sok nép a bíró kertjébe. A kapuban állt maga a gonosz
bíró, s nézte, hogyan mennek be egymás után az emberek. Mihelyt beértek,

Rajzolta:  Kovács Brigitta 2. oszt.
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hozzáfogtak volna almaszedés helyett az almaevésnek. De akkor vették csak
észre, hogy mindegyikük mellett ott áll egy õrzõ strázsa.

Mi mást tehettek, szedték hát az almát. Früstökig ki is állták valahogy,
hogy ne egyenek közben az ízletes gyümölcsbõl. De akkor aztán már olyan éhe-
sek lettek, hogy szinte egyszerre haraptak bele egy-egy almába. De a strázsák
igencsak figyeltek ám! S nem is voltak restek, azonnal ütlegelni kezdték a bírót
megkárosító népeket.

No, ennek fele sem tréfa, gondolták az emberek. Ha nem ehetünk most
almát, akkor elvisszük haza – gondolták. Így aztán alattomban ki-ki kebelébe
(az inge alá) meg a gatyaszárba be-becsúsztatott egy-egy különösen szép almát.

Addig-addig dolgoztak, hogy valahára csak este lett. Töménytelen almát
szedtek le egész nap a fákról. Mikor kijött a bíró, hogy szerbe-számba vegye, mit
végeztek, valósággal ugrált a szeme örömében, látva az alma hegyeket. De azt is
észrevette, hogy az egyik lánynak feltûnõen kövér a dereka. Aztán látta, hogy a
többié is olyan.

No, gondolta, mindjárt kiderítjük az igazságot! Elõvétette a botozót. Ráfek-
tették az egyik „kövér” embert, s a bíró ráparancsolt a fogdmegjeire, hogy addig
üssék, míg annak a nadrágja le nem lohad. Azok derekasan elverték a szegény
embert, s lám, az almalé csak úgy folyt ki a nadrágjából a pad alá. Bizony fel
sem bírt állni a szerencsétlen a sok veréstõl.

De a verés közben hogy-hogy nem, mindenki kebelébõl, nadrágszárából el-
tûntek az almák. Amikor a második kiválasztott emberre került volna a sor, annak
már csak úgy lógott a lába a szûk nadrágjában. Nem volt bizony abban már
egyetlen alma sem. Ugyanis míg az elsõt ütötték, a bíróné megsúgta a többi ember-
nek, hogy lökjék ki gyorsan az almáikat, s akkor nem lesz aztán semmi bajuk.

A legszebbek közül válogatott almák – halljatok csodát – ott, ahová
pottyantak, mind kõvé változtak. Látja ám a bíró, hogy milyen sok egyforma
nagyságú kõ borítja a kertjét. – Nincs még sötét – mondta az embereknek. – Azt
a sok rossz követ, amit magatok körül láttok, szedjétek hát össze, s vigyétek ki a
kertbõl. Hazafelé menet dobjátok bele õket mind az árokba, az sem baj, ha
megtelik velük.

Mit tehettek az emberek, fölszedegették a kõvé vált almákat. Ám azok a
kezükben hirtelen ismét jószagú, friss, mosolygós gyümölcsökké változtak. Vihet-
ték haza õket a családjuknak. Így aztán lett mit enni otthon is. A gonosz bíró
meg azt hitte, hogy sikerült túljárnia az emberek eszén.

Másnap aztán azt hirdette ki a bíró, hogy mindenki menjen hozzá szüretel-
ni. De úgy menjenek, hogy senki ne feledje otthon a teli elemózsiás tarisznyáját,
mivel a szõlõ drága csemege, abból nem ehetnek.

Mentek hát szüretelni a bíróhoz a szegény emberek. Mentek, mert tudták,
ha nem mennének, akkor erõvel is vinnék õket.
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A szõlõben aztán látják, hogy ott várja õket a gonosz bíró. Látták ám a
pompás szõlõfürtöket is. Csakhogy a bíró parancsára mindenkinek fütyülni kellett
szedés közben. Csak a puttonyosoknak nem kellett. Azoknak legalább annyi örö-
mük lehetett, hogy suttyomban meg-megdézsmálták a puttonyt. De vesztükre tet-
ték, mert a bírónak a hátán is volt szeme, s nem sajnálta az emberek hátától a
nádpálcáját!

Így aztán nem sikeredett valami vidámra a szüret. Egyszer csak hirtelen
sûrû, sötét felhõ kerekedett. Majd elmosta az esõ az embereket is a szõlõtõkék
mellett. De a bíró csak ott maradt, kitartott a szakadó esõben is! Legalább
szenvedett õ is egy kicsit – gondolták magukban az emberek.

Eljött az este. A gonosz bíró szemügyre vett mindenkit, lesve, nem visz-e
magának titokban egy kis szõlõt. Az emberek szedés közben nem ehettek, mert
fütyülniük kellett. Így hát a kebelükbe rakták azt a szõlõt, amit maguknak szán-
tak. Csakhogy a fürtök a sok hajlongás közben összetörtek, a lé kifolyt, nem
maradt meg a fürtökbõl csak a gerezd. A bíró nagyon megdühödött, mikor
látta, hogy pocsékba ment a sok drága szõlõ.

Az elkeseredett emberek éhesen, napszám és szõlõ nélkül mehettek haza.
Elhatározták hát, hogy panaszra mennek a vicispánhoz, hogy tegye el felõlük a
gonosz bírót. Három embert választottak ki küldöttnek. Ketten olyanok voltak,
akiket megveretett a bíró. Az elkeseredett emberek várták, milyen hírrel térnek
majd vissza.

A vicispán meghallgatta a panaszokat. Ez mégiscsak sok, válaszolta a
küldötteknek. Megígérte, hogy kimegy a helyszínre, s kivizsgálja, mi az igazság.

Történt ezután, hogy ismét almát szedni rendelte ki az embereket a gonosz
bíró. Ám halljatok csodát: früstökre mindenki kenyeret, szalonnát kapott. Még
biztatta is õket jóságosan a bíró: – Egyetek, fiaim, hisz van mibõl! Jut is, marad is!

Az emberek el nem tudták képzelni, mi lehetett ennek a hirtelen változás-
nak az oka. Hát az volt, hogy a gonosz bírónak a komája volt a vicispán. Azt
mondta a bírónak, hogy máskor vigyázzon, mert ha még egyszer panaszkodni
fognak rá, akkor bizony le kell tenni õt a város élérõl.

Este, mikor az almaszüret után hazafelé mentek az emberek, mindenki
kapott annyi almát a bírótól az egész napi munkáért, amennyit csak elbírt a
kebelében.

Az emberek erre megbocsátottak a bírónak. De a bíró bezzeg nem feledte
el, hogy bepanaszolták! Azon törte a fejét, hogyan törjön borsot a szegény em-
berek orra alá.

Hogy behozza az õt ért veszteséget, kidoboltatta a kisbíróval: mindenki
jöjjön és ássa fel a bíró szérûskertjét. Aki nem jön, azzal fenyegette meg, hogy
botot kap a hátára.

No, gondolták az emberek, majd csak kibírják ezt a munkát is. Titokban
azt tervezgették, hogy engedjék csak be õket abba a kertbe, a fákhoz meg a
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szõlõbe, nem lesz abban köszönet, amit mûvelnek majd velük! Mentek hát ásó-
val, kapával, ki mivel tudott. A kertajtóban – várta õket a gonosz bíró, és azt
mondta: jó mélyen kapálják és ássák fel a földet, mert ha nem végeznek alapos
munkát, akkor bajuk lesz!

No, majd nekiesnek õk a fáknak, szõlõnek, villant össze az emberek szeme.
Ahogy aztán elment a bíró, a jólelkû bíróné früstököt adott az embereknek.
Azok aztán erre igen megjámborodtak, s derekasan nekiláttak a munkának.
Dolgoztak már szívesen.

Délre járt már az idõ, amikor az egyik ember hirtelen elkiáltotta magát:
Ide, hé, mindenki! A mélyen fölásott földbõl nagy üst pénz fordult ki. Ott nyom-
ban el is osztották egymás között a talált kincset igazságosan.

Alighogy megosztoztak, már jött is a gonosz bíró. Mindent alaposan végig-
nézett. Nem lelt azonban hibát a munkában. Ám mivel gonosz volt, nem is
dicsérte. Az áldott jó felesége azonban nem fukarkodott a dicsérõ szavakkal.

Ám az emberek nem is igen figyeltek oda. Boldogok voltak, hisz tele lett a
zsebük aranypénzzel. Derûs arccal mentek el. Vásárolt mindegyikük házat, vett
lovat, egyszóval meggazdagodtak.

A bíró nem tudta kideríteni, mitõl lettek olyan tehetõsek városának lakói.
Ölte a méreg, mert azt hitte, õt lopták meg, onnan a gazdagság. Pedig nem így
volt, mert ki mit lel, azé.

Eddig volt a mese. Minden jó benne volt. Ha ügyes volt, aki hallgatta,
közben egy-egy almát is ehetett. Hej, de jó volna most nekem is egy! Ha újra
mesélek, majd eszünk valamit.

Rajzolta: Tokodi Zsófia 4. oszt.
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A hazug és a szót szóra mondó

Volt egyszer egy szegény ember s ennek egy dologkerülõ fia. Vén volt
már a szegény ember, de azért a fia még keresztül szalmát se tett a házba,
ha mindjárt fölesett is volna benne – pedig már embernyi kort ért el, pedig
már harmincéves is volt –, hanem mindig ott kotnyeleskedett a fazekak
körül, s egyebet sem tett, mint örökkön örökké  kétkrajcáros cseréppipáját
szítta. Ha kiégett, újra megtömte, de ezt is oly ímmel-ámmal tette, hogy egy
álló óráig is elmotyogott vele.

Itt a vén ember mindaddig szót se szólt, míg a dolgot bírta, csendesen
szántogatott, vetegetett, s ha megért az istenáldása, learatta, kévébe kötözte,
keresztbe rakta, majd hazavitte, kicsépelte, felszeletelte, s a mi dologkerülõnk
csak a készhez ült – de mikor az öregember már egyáltalában nem bírta a
dolgot, azt mondja a fiának:

– Ugyan édes fiam, hát mire nézed te a napot, mért nem dolgozol, mert
mibõl tartasz el engem öregségemben, második gyermekkoromban?!

– Hahó, apámuram – felelt a dologkerülõ –, eltartom én kigyelmedet ha-
zugságból is! Azért, hogy szavamat beváltsam, most mindjárt elindulok ország-

Rajzolta: Czita Viktória 2. oszt.
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világszerte hazugsággal keresni kenyeremet, majd meglátja kelmed, hogy ez ám
csak a jó mesterség.

No, jól van, a dologkerülõ elindult országszerte; a hátára vette a tarisznyáját,
kezébe vette a botját, s ment-mendegélt hetedhét ország ellen, túlonnan túl, innenen
innen, egyszer elõtalál egy magaszõrû embert, szóba állt vele, s azt kérdi tõle:

– Hej, atyafi, tudsz-e szót szóra mondani?
– Tudok – válaszolt az a bizonyos ember.
– No, ha tudsz, úgy jöszte velem.
Mentek-mendegéltek aztán hetedhét ország ellen, túlonnan túl, innenen in-

nen, egyszer elõtalálják a szolgabírót, ki négylovas kocsin elvágtatott mellettük.
A szolgabírónak igen gyanúsnak tetszett a két ember, azért megállította a

kocsiját, s azt mondja a hajdújának:
– Hallod-e, Jancsi! Nézd, amott megyen két bojnyik-forma ember, azok

bizonyosan zsiványok lesznek: azért parancsold meg nekik, hogy tüstént, ebben
a szempillantásban itt teremjenek a szemem elõtt, különben mindjárt vasra ve-
retem a gazembereket!

Itt a hajdú leugrik a bakról, odaszalad a két emberhez, s tudtukra adja,
hogy rögtön jelenjenek meg a tekintetes szolgabíró elõtt, mert különben lesz
nemulass.

Mit volt mit tenni a két embernek, ott voltam, ahol mondták, úgy láttam,
mint most, kalaplevéve odasompolyogtak a kocsihoz.

– Hát, gazemberek, mert a szemetekbõl látom, hogy azok vagytok, hogy
hínak?

A két ember elmondja, hogy ennek meg ennek .
– Honnan jöttök?
– Pestrõl – felelte a hazug.
– Hazudsz, gazember, hisz Pest felé mentek!
– Jaj, kérem alássan, valamit ott felejtettünk, hát azért megyünk – felelt a

másik.
– Hát mi újság Pesten? – kérdi tovább a szolgabíró.
– Ott bizony, instállom alássan, nincs egyéb – felelt a hazug –, mint akko-

ra madarat mutogatnak, hogyha kiereszti a két szárnyát, az egyik vége Pesten
van, a másik pedig Budán.

– Ejnye, kánisz tota máter, hát te még engem lóvá akarsz tenni?!… Hej,
Jancsi, hegedülj csak huszonötöt ennek a gazembernek a farára!

Itt a mi hazugunkat lekapják a tíz körmérõl, s olyan huszonötöt hegedül-
nek el rajta, mint a peták.

Mikor a hazug kikapta a maga porcióját, amint dukál, odalép a kocsihoz,
s azt mondja a szolgabírónak:
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– Megkövetem alássan a tekintetes urat, de én ezt abba nem hagyhatom,
hanem a királyhoz apellálok, hogy a tekintetes úr engem minden igaz ok nélkül
huszonötig veretett.

No, erre a szolgabíró nem szólt semmit, hanem a másikhoz fordult, mondván:
– Hát, te, gazember, igaz-e az, hogy Pesten olyan nagy madarat mutogat-

nak, hogyha kiereszti a két szárnyát, az egyik vége Pesten, a másik pedig Budán,
he, felelj rögtön erre a kérdésemre?!

– Megkövetem alássan a tekintetes szolgabíró urat – felelt a szót szóra
mondó  –, én Pesten akkora madarat nem láttam, mely ha kiereszti a két szár-
nyát, az egyik vége Pesten, a másik pedig Budán, hanem láttam akkora madár-
tojást, hogy huszonnégy ember hétöles vasrúddal kergeti.

Itt a szolgabíró gondolkozóba esik, s mondja magában: oly nagy ma-
dártojás és olyan nagy madár, hát ki tojta volna azt a nagy tojást, ha nem
az a nagy madár, már igaz… Mondom, alighogy ezt elgondolta magában,
azt mondja a hazugnak:

– Édes jó barátom, lehet, hogy igazad van, lehet hogy nincs, hanem ha
elállsz attól, hogy a királyhoz apellálsz, ne, itt van, adok 100 forintot kongóban.

A hazug elvette a 100 forintot, s feleközepét a szót szóra mondónak adta,
a szolgabíró pedig továbbment.

Itt volt már a hazugnak 25 mogyorófapálcája a farán és 50 forintja a
zsebben, s azzal továbbmentek.

Csak mennek, csak mendegélnek túlonnan túl, innenen innen, egyszer elöl-
utol találja õket a vicispán. Ennek is igen gyanúsnak tetszett a két ember, azért
megállítja a hintót, s azt mondja a huszárjainak, szót szólván:

– Hallod-e, Jancsi – mert így hítták a huszárt –, nézd csak, amott megyen
két bojnyik-forma ember! Azok alkalmasint zsiványok lesznek: azért fogd fülön
õket, s hozd a szemem elé.

Itt a huszár leugrik a bakról, szalad a két ember után, hogy álljanak meg,
mert a nagyságos vicispán úr hívatja.

Mit volt mit tenni a hazugnak és a szót szóra mondónak, odasompolyog-
tak a hintóhoz levett kalappal.

– Hát, gazemberek – kezdé beszédét a vicispán –, mert a szemetekbõl
olvasom ki, hogy azok vagytok, hát hogy hínak titeket?

– A hazug és a szót szóra mondó mondja, hogy ennek meg ennek.
– Hát honnan jöttök? – kérdi a vicispán.
– Pestrõl – felelt a hazug.
– Hazudsz, gazember, hisz Pest felé mentek!
– Jaj, kérem alássan – felelt a szót szóra mondó –, valamit ott hagytunk,

most azért megyünk.
– Hát mi újság Pesten? – kérdé tovább a vicispán.
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– Ott bizony, megkövetem alássan a tekintetes és nagyságos vicispán urat,
nincs egyéb, hanem a Duna lángba borult és fenékig kiégett.

– Ejnye, kánisz tóta máter, hát te még engem lóvá akarsz tenni?!… Hej,
Jancsi, állj elõ!

Elõáll Jancsi.
– Hegedülj csak ennek a semmirekellõnek a farára huszonötöt!… még õ

engem bolonddá akar tenni!…
Itt lekapják a tíz körmérõl a hazugot, Jancsi pedig olyan huszonötöt sózott

a farára, hogy tudom, míg él, se felejti el, hanem mindig a szájában lesz az íze.
Mikor a hazug kikapta a maga porcióját, föláll, odamegyen a hintóhoz, s

azt mondja a vicispánnak:
– Már megkövetem a nagyságos vicispán urat, de én ezt abba nem hagy-

hatom, hanem egyenesen a királyhoz apellálok; mert engem a nagyságos vicis-
pán úr minden törvény és minden igaz ok nélkül veretett meg.

No, erre a vicispán nem szólt semmit, azt is lassan mondta, hanem oda-
fordult a szót szóra mondóhoz s azt kérdi tõle:

– Hát gazember, igaz-e az, hogy Pesten a Duna lángba borult és fenékig
kiégett?

– Megkövetem alássan nagyságos vicispán urat – felelt a szót szóra mondó–, én
azt egész bizonyossággal nem merem állítani, hogy a Duna lángba borult volna és
fenékig kiégett volna, mert nem láttam; hanem azt láttam, hogy a pesti és budai
piacokon annyi a sült hal, hogy azokat az irdatlan nagy házakat tetézi.

A vicispán gondolkodóba esik, s elgondolta magában: annyi a sült hal a
házakat tetézi, hát honnan volna az, ha nem onnan, hogy a Duna csakugyan
lángba borult és fenékig kiégett… már igaz… Mondom, alighogy ezt elgondolta,
azt mondja a hazugnak:

– No, édes fiam, lehet, hogy igazad van, lehet, hogy nincs, hanem azt
mondom én neked: hogyha elállsz attól, hogy a királyhoz apellálsz, ne, itt van
200 forint.

A hazug megkapta a 200 forintot, s feleközepét a szót szóra mondónak
adta, a vicispán pedig tovább hajtatott.

Így volt már a hazugnak 150 forintja és 50 mogyorófapálcája. S azzal
továbbmentek.

Csak mennek, csak mendegélnek hetedhét ország ellen, túlonnan túl, innenen
innen, egyszer látnak feléjük közeledni egy hatlovas hintót, melyben maga a fõis-
pán ült. Elöl inas, hátul hajdú, a hintó mellett pedig hat lovashuszár nyargalt.

A fõispán elhajtat a hazug és a szót szóra mondó mellett. Ennek is igen
gyanúsnak tetszett a hazug, meg a szót szóra mondó azért megállította a hintó-
ját, s azt mondja a Jancsinak:

– Hallod-e, Jancsi – mert közbe légyen mondva, így híták az egyik huszárt
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–, hallod-e, Jancsi, nézd csak, amott megyen két bojnyik-forma ember, kik al-
kalmasint hamarább mint nem, zsiványok lesznek: nosza, fogd csak fülön, hozd
ide az én szemem elé.

Itt a huszár utána rúgat a két jómadárnak, s csakhamar beérte õket, kik-
nek aztán azt találja mondani:

– Hej, atyafiak, megálljanak csak kendtek, mert a méltóságos fõispán úr
hívatja!

Mit volt mit tenni a hazugnak és a szót szóra mondónak, odaállítanak a
fõispán elé kalaplevéve, kiknek az aztán azt mondja:

– Hát, gazemberek, mert a szemetekbõl látom, hogy azok vagytok, hogy
hínak?

A hazug meg a szót szóra mondó megfeleltek a kérdésre, hogy ennek, meg
ennek.

– Hát honnan jöttök, gazemberek? – kérdé tovább a fõispán.
– Pestrõl – felelte a hazug.
– Hazudsz, gazember, hisz Pest felé mentek.
– Jaj, kérem alássan – felelt a szót szóra mondó –, ott felejtettünk valamit,

most azért megyünk.
– Hát mi újság van Pesten?
– Ott bizony, megkövetem alássan a méltóságos fõispán urat, nincs egyéb,

mint meghalt a Jézus Krisztus: azért az egész város gyásszal, feketével van be-
vonva.

– Ejnye, kánisz tota máter, hát te még engem lóvá akarsz tenni?!… Nosza,
fogjátok meg s hegedüljetek csak a farára huszonötöt.

Itt a mi hazugunkat lekapják a tíz körmérõl, s olyan huszonötöt sóztak a
farára, hogy míg él sem felejti el, hiszem azt az egyet!

Mikor a hazug kikapta a maga porcióját, amint dukál, fölállt s odamegyen
a fõispánhoz, s azt mondja neki:

– Megkövetem alássan a méltóságos fõispán urat, de én ezt abba nem
hagyhatom, hanem egyenesen a királyhoz apellálok; mert engem minden tör-
vény és minden igaz ok nélkül veretett meg.

No, erre a fõispán nem szólt semmit, azt is lassan mondta, hanem a szót
szóra mondóhoz fordult, s azt mondja neki:

– No, te gazember, hát igaz-e az, hogy Pesten meghalt a Jézus Krisztus?!
– Megkövetem alássan a méltóságos fõispán urat, én azt egész bizonyos-

sággal nem merem állítani, hogy Pesten a Jézus Krisztus meghalt volna, mert
nem láttam; hanem azt láttam, hogy ott a földtõl kezdve egész a magas égig
mennyei lajtorják vannak alátámasztva, melyeken feketébe öltözött angyalkák
járnak le s fel.
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Itt a fõispán gondolkozóba esik, s elgondolta, hogy minek volnának a
földtõl az égig támasztott lajtorják, ha csakugyan a Krisztus nem halt volna
meg. Mondom, mikor ezt mind elgondolta, azt mondja a hazugnak:

– Hallod-e, barátom, lehet, hogy igazad van, lehet, hogy nincs, azért ez
szóm és mondásom, hogyha elállasz attól, hogy a királyhoz apellálsz, ne, itt
van, adok 300 forintot kongóban.

A hazugmondó a 300 forintot szépen fölvette, s feleközepét, 150 forintot a
szót szóra mondónak adta. Így volt már a hazugmondónak 300 forintja és 75
mogyorófapálcája a farán. Aztán elváltak egymástól, az egyik jobbra, a másik
pedig balra ment, s mindegyik szerencsésen hazajutott.

– No, apámuram – szólt a hazugmondó –, itt van, 300 forintot szereztem
össze – hazugsággal, hanem a dolog végén egy kis csombók van, mármint 75
darab mogyorófapálca, melyeket én tanulság okáért magamnak tartok meg, a 300
forintot pedig átadom kigyelmednek, hogy legyen mibõl istápolni.

A hazugmondó aztán hozzálátott a munkához, megfogta az ekeszarvát, s
ezt mégis könnyebbnek találta, mint azt a 75 mogyorófapálcát.

Eddig volt, mese volt, talán igaz se volt.

Rajzolta: Boldov Eszter 2. oszt.
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A munkácsi vár kútja

A Kárpátok lábánál, a rónaságból kiemelkedõ magányos sziklakúpon áll
Munkács harci dicsõséggel övezett vára. Korjatovics Tódor herceg alakíttatta át
a XIV. század végén. Õ építtette a lakótornyot, melyet aztán késõbb „öreg to-
ronynak” neveztek. Az öreg torony alatt egy mély kutat vájatott a sziklába em-
berfeletti munkával. A herceg azonban el volt keseredve, mert a vájárok már
átvájták az egész várhegyet, a csúcsától egészen az aljáig, de víz még mindig
nem volt a kút aljában.

Elkeseredésében a herceg egyszer így kiáltott fel: ”Egy zsák aranyat adok
annak, aki vizet varázsol a kútba!”

Hirtelen csak elébe toppan egy kis sötét bõrû, mokány emberke.
– Ha jól hallottam, herceg, egy zsák aranyat ígértél annak, aki megcsinál-

ja, hogy legyen a várkútban víz.
– Úgy is van – felelte Tódor herceg.
A kis mokány ember a kútba ugrott. A mélybõl moraj hallatszott és kéngáz

csapott ki, utána pedig megcsillant a víz.
A kis ember kibújt a kútból, s azzal búcsúzott el a hercegtõl, hogy másnap

eljön a zsák aranyért, addig készítse elõ.
Tódor herceg csak most döbbent rá, hogy elhamarkodott ígéretet tett.

Honnan vegyen õ most hirtelen annyi temérdek aranyat?
A herceg udvari bolondja látta, hogy gazdája teljesen odavan. Odasom-

polygott hozzá és megkérdezte:
– Miért vagy annyira elszomorodva, komám?
– Még kérdezed? Hát honnan vegyem azt a sok aranyat, amit meggondo-

latlanul megígértem.
– És te kikötötted, milyen nagy legyen az a zsák? Nem? Hát akkor nincs

baj. Lökj neki oda egy kis zsákocskát.
A herceg úgy is tett. Amikor a kis emberke másnap eljött az aranyért,

odalökött neki egy apró kis zsákocskát.
A kis emberke méltatlankodni kezdett, de a herceg kioktatta, hogy hát az

alkuban nem volt meghatározva, milyen nagy lesz a zsák.
Pedig a kis emberke maga volt Belzebub, és dühében, hogy õt, a vén

ördögöt, így becsapták, belevetette magát a kútba, s még most is lehet hallani
néha, amint ott a kút mélyében dühöng.

Magyar népmese
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A pomléi kincs

Pomlé Somorjához tartozó kis parkerdõ.
Azt beszélik róla, hogy itt Pomléban minden év karácsonyának éjjelén kinõ

a földbõl egy domb. Mikor az éjféli mise alatt a pap kiteszi az oltári-szentséget,
megnyílik ez a domb, és látni, hogy a belseje kincsekkel van teli.

Meghallotta ezt egy szegény asszony. Kiballagott oda karácsony éjjelén,
megvárta az éjfélt, amikor a kincsesdomb szája megnyílt, gyorsan leszaladt, s
hozott is föl a drágaságokból egy keveset a kötényében. Alig várta a következõ
év karácsonyát. Mikor elérkezett, kézen fogta a kislányát, és õt is kivitte magá-
val. Amikor éjfélkor megnyílt a domb, a leánykával együtt lesietett a résen a
kincsekért. Egy zsákot színültig tömött drágaságokkal. Kínnal-keservvel föl is ci-
pelte az asszony. Akkor vette észre, hogy a lánya odalent maradt a kincsek
között. Gyorsan indult, hogy lefut érte, de már elkésett, mert lejárt a csoda ideje,
a domb bezárult és visszasüllyedt a földbe, nyoma sem maradt. Véle az asszony
lánya is. A szerencsétlen anya hiába jajveszékelt, hiába ásott a domb helyén,
nem találta a dombot sem, így nyoma veszett a lányának is. Nem tehetett mást,
meg kellett várnia a következõ karácsony éjjelét.

El is érkezett végre a nap. Reménykedve sietett ki az asszony Pomléba, s
mikor éjfélkor kiemelkedett a domb és feltárult, az anya lélekszakadva futott le a

Rajzolta:
Toma Izabella 5. oszt.
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mélybe. De csodálkozására, öröme akkor lett teljes, amikor a gyerekét meglátta
viruló egészségben, hogy egy kincseshordó tetején ül és egy szép piros almát
hersegtet. Az anya nem törõdött most a kincsekkel! Fölkapta leánykáját, haza-
szaladt vele, azután többet feléje sem nézett a dombnak.

(Somorja)

Rajzolta: Fülöp Gábor 5. oszt.
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János, a tudós pásztor

Volt a faluban egy János nevû pásztor, akit a boszorkányság, ördöngösség
híre kísért. Tudálékosnak hívta az egész falu. Az emberek, bár tartottak egy kicsit
tõle, mégis hozzá fordultak ügyes-bajos dolgaikban. A legtöbbször segített is
rajtuk. Szerette a nótát, ügyesen játszott a dudáján. Sokszor felfújva ledobta az
ágya alá, dudanótákat parancsolt neki, s ezeket az ágy alatti duda sorra elját-
szotta. Tulipános ládája is volt, ebben tartotta a bankóit. Ezek többnyire húszfo-
rintosok voltak, s mindig annyi volt belõlük, amennyit János akart. Akkoriban a
gabonát még lovakkal nyomtatták. Vagyis a szétterített gabona szemét lóval
tapostatták ki. Ez volt a cséplés. Estefelé a lovakat mindig kivitték a rétre pihen-
ni, s csak reggel hozták vissza õket a munkára. Ha János pásztor valamilyen ok
miatt nem lehetett kint a legelõn, a lovak a bojtároknak nem fogadtak szót. Ha
viszont megjelent János, a lovak máris kezes bárányokká változtak. Csendesen
pihentek, talán szunyókáltak is, mert János botját a legelõ szélére szúrta, ez
õrizte a lovakat.

János pásztor is megöregedett egyszer. Érezte halála közeledtét, ezért elha-
tározta, hogy egyik kedvelt bajtársát, Vendelt megtanítja ördögi tudományára.
Vendel eleinte félt, szabódott, de János addig-addig gyõzködte õt, míg végül is

Rajzolta: Szemerei Nóra 5. oszt.
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rászánta magát a tanulásra. A pásztor azt tanácsolta neki, hogy pontban éjfél-
kor menjen ki a keresztútra, itt rajzoljon maga köré egy nagy bottal kört, majd
álljon ennek közepébe és várjon. Attól azonban ne ijedjen meg, amit látni fog.
Elõször egy megvadult bika érkezik bömbölve, fújtatva, hogy nekirohanjon az
elõtte állónak. Hanem várjon csak nyugodtan, a bika megtorpan a kör elõtt,
áttörni nem tud, nem fogja összetaposni. A bika után egy tüzes hintó jön robog-
va, benne maga az ördög. Õ is megáll a kör szélén, nem lépi át, ha látja, hogy
a várakozó bátor ember, nem fél. Ezután a hintóban ülõ pokolfia egy darazsat
bocsát ki kezébõl, ez a darázs a kör közepén állónak a szájába repül, mert aki ott
áll, nagy csodálkozásában biztosan eltátja a száját. Ha a darázs belerepül, vele
a bûbájos titkok is az emberbe kerülnek, így aztán boszorkánnyá változik. Majd
az ördög kiszáll a hintóból, lólábán bemegy a körbe, kézzel megsebzi a boszor-
kányjelölt egyik ujját, a kicsorduló vérébe lúdtollat márt, s aláíratja a szerzõdést,
hogy a jelölt testét-lelkét eladja az ördögnek.

(Kisudvarnok)

Rajzolta: Paréj Csaba 5. oszt.
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Levágta aranyhaját

Pozsonypüspöki határában van egy Macskarév nevû dûlõrész. Valamikor
régen sokat meséltek róla az öregek. Amikor még tündérek éltek a csallóközi
szigeteken, itt keltek át a tündérlányok a mogyorósi uraság rétjére. Csoda szép
hely volt ez, erdõ övezte selymes füvû tisztás, szinte csábította ide az embereket.
Ez volt a tündérek kedvenc tartózkodási helye. Egy öreg botlófûz alatt terítettek.
Ettek, ittak, mulatoztak, táncra is perdültek, csengõ hangjukat messzire hordta
a szél. Tánc közben aranypor pergett a sarujukból. Az arra járó pákászok, arany-
ászok felcsipegették, begyûjtötték dobozkáikba.

Az egyik tündérlakoma éjjelén ott ólálkodott egy aranyászlegény is. Elbújt
egy fa odvában, onnan lesett ki a tündérlányok felé. Észrevették õt és odahívták
maguk közé. Megkínálták minden jóval, és együtt mulatoztak vele. A legény
nem gyõzött csodálkozni, álmélkodott a sok arany, ezüst, drága kincsek láttán.
Feltámadt benne a kapzsiság: milyen jó lenne, gondolta, ha mindezt megszerez-
hetné. Nem kellene többet fárasztó munkával aranyat keresgélnie. Egy óvatlan
pillanatban levágta a vele táncoló tündérlány hosszú aranyhaját. A lány felsikol-
tott, és tüstént megakadt a mulatozás.

Rajzolta: Felner Tímea 5. oszt.
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– Szeretettel fogadtunk, legény – mondta neki Tündér Ilona –, te pedig
meglopnál bennünket! Ha ilyen kapzsi, gonosz ember vagy, változzon szalmává
kezedben az aranyhaj!

Úgy is történt. Abban a pillanatban szalmává változott a tündérlány levá-
gott haja. A tündérek is eltûntek. Nem mentek többé a Macskarév felé. De
gondoltak õk a szegény, becsületes aranyászokra, eldugtak a révben egy szépsé-
ges aranypatkót. Egy szerencsefia aranymosó meg is találta és a helyén is igen
sok aranyat mostak ki az aranyászok.

Nincs már ott arany, emléke is alig.

(Csallóköz)

Ingrid Sjöstrand

Ha volna apukám

Ha volna apukám,
õ lenne a legerõsebb.
Kocsival járna,
és a kocsiajtó hangosan becsapódna,
mikor hazajön.
Pipázna,
és benzinszaga volna,
és minden este hancúrozna velem.
Aztán újságot olvasna,
vagy kiabálna velem: Mi lesz így

belõled, te kölyök?
Volna egy hatalmas télikabátja,
és abban elbújnék elõle.
Ha volna apukám.



205

Vajk királyfi

Még idesapámtól hallottam, hogyan lett Vajka a mi falunk neve. Szent
István királyt Pogány nevin Vajknak hívták. Szép deli legény volt, kalandos ked-
vû, és igen szeretett vadászni errefelé is, az Öreg-Duna erdeiben. Egyszer ittjártában
megpillantott egy csodaszép szarvast a vízparton. Óvatosan becserkelte és meg-
lõtte nyilával. A szarvas fájdalmában, ijedtében még egy nagyot szökkent, egye-
nesen a vízbe huppant bele a magas partról. Nagy volt a víz, mindjárt el is
kapta, sodorta befelé. Vajk meg szaladt a parton utána, sajnálta igen, hogy
elsodorja a víz tõle a szép szarvast. Futtában látja ám, hogy a sziget sarkában
két ember halászik. Odakiáltotta nekik, hogy vegyék be ladikjukba, és kövessék
csak a sodródó szarvast. A halászok úgy is tettek. Már éppen beérték a szarvast,
a királyfi nyúlna utána, hogy elkapja az agancsát, hogy megfogja. Óvták a
halászok, mondván: ne hajoljon ki annyira, mert fölbillen a ladik. Mert az olyan
ladik volt, egy fatörzsbõl kifaragva, könnyen belefordult a vízbe. Hanem úgy is
lett. Alig kimondták, beleforogtak a vízbe mindannyian. Vajk a szarvas agancsá-
ba kapaszkodott, a halászok meg a ladikba. Elkapta õket a sodrás.

– Segítség! – kiáltotta a királyfi, mert már egyszer lehúzta az örvény.
Az egyik halász odaúszott hozzá, elkapta nyakánál fogva, és úszott vele

kifelé a partra. Ki is mentette szerencsésen. A másik is partot fogott a felforgott
ladikkal. Ott volt nem messze a kunyhójuk, megszárogatták a ruhájukat. Miköz-
ben melegedtek, Vajk elmondta nekik, hogy õ a király fia, és meghálálja nekik,
hogy megmentették az életét. Azt a határrészt, ahol a kunyhójuk állt, nekik
adta, ráadásul az egész határt a szigetekkel együtt. A halászok meg hálából azt
a kis falut, ami itt keletkezett, Vajkának nevezték el róla. De késõbb se feledke-
zett meg a halászokról. Amikor már király lett Vajk, írást adott az adományról.
Vajka nemes község volt, és innen ered a nemesi közbirtokosság is.

(Vajka)

Ajánlotta: Monostori Éva
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Ingrid Sjöstrand

Meg ne próbáld!

Meg ne próbáld!
mondja apa,
és nagyon szigorúan néz rám.
És egész testem reszket,
és már úgy érzem, gyáva vagyok,
ha meg nem próbálom.
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A játékról

A modern technika csodái már a gyerekszobába is bevonultak: a vonat,
villanymozdony, a telefon, a transzformer, a repülõgépek és a tankok kicsinyített
másai a gyerekek játékaivá lettek. Minden, ami nem régen még a felnõttek sze-
mében csodálatos vívmány volt, ma a gyerekek  megszokott játéka.

A kislányok számára egész berendezett kis házakat készítenek a játékgyá-
rak valódi ablakokkal, kis konyhával, fürdõszobával, apró világító lámpákkal. S
érdekes, hogy a sok drága és remekbe szabott játékot elég gyorsan megunják a
gyerekek. Addig örülnek, míg új. Ám az elsõ csodálat elmúlik és a játék elveszti
érdekességét. Egy magakészítette kis kocsi, vesszõparipa vagy gumipuska sok-
szor jobban foglalkoztatja a gyereket, mint a modern játéktechnika legdrágább,
és legszebb csodája.

Az igazi jó gyerekjátékok azok, amelyeket maga csinál a gyerek. A játék:
maga az elkészítés. Mikor készen van már, nem olyan érdekes. Amíg készül,
addig foglalkoztatja a fantáziát, a cselekvési vágyat, ébren tartja az érdeklõdést,
fejleszti az ügyességet. A saját maguk készítette játékokra sokkal jobban is vi-
gyáznak a gyerekek és jobban szeretik is õket. A gyerek, aki mindent kérdez,
mindennek az eredetét kutatja, maga elõtt látja a gyártás érdekes folyamatát és
õ maga is részt vesz benne. Érdeklõdése így természetesen kielégül s még jobban
fokozódik a munka folyamán. Ugyanezzel az érdeklõdéssel és munkakedvvel fog
hozzá a kész bolti játékokhoz is, hogy – széjjelszedje azokat. Ilyenkor mi, szülõk
joggal botránkozunk meg: nem sajnálod ezt a szép játékot tönkretenni? Pedig ez
nem is „tönkretevés”. Ez maga a játék. A magukcsinálta játékot nem szedik szét
még egyszer a gyerekek. Ma már nagyon sok összeállítható játékot gyártanak.
Apró alkatrészekbõl a gyerekek maguk rakják össze a kocsit, a hidat, a vonatot.
A várat maguk építik. (Pl. LEGO)

A kislányok örök játékszere a baba. A baba a kislány számára élõ, valódi
kis ember. Úgy beszél róla, mint a saját gyermekérõl, akit sétálni visz, etet, meg-
szid, megbüntet és megpuszil. De ne gondoljuk, hogy minél jobban hasonlít a
baba egy valódi gyermekre, annál jobb játék. A bájos és megdöbbentõen élethû
karakterbabák a mamák csodálatát kivívják, de játéknak a szerényebb, maga
készített kis figura is ép oly jó lehet. A gyerek nem mindig a legszebb babáját
szereti legjobban és az, hogy egy baba kopott s talán kissé törött, azzal nem is
igen veszít értékébõl.

A játék készítése is nagyon érdekes lehet a gyerek számára. Elõtte alakul ki
egy-egy test bonyolult és érdekes formája. Érdekes mindez a szülõk és a gyerekek
számára egyaránt. Veszélye csupán annyi lehet, hogy a szülõt elfogja az alkotás
öröme és túl szépet, túl komplikáltat készít. Figyeljünk arra, hogy egyszerûen
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dolgozzunk, a gyerekek értelmét és ügyességét ne haladjuk túl. A munkában a
gyerek is aktívan vegyen részt, mert csak így lesz számára igazán érdekes. Ne is
legyen túl precíz a munka, mert a túl hosszadalmas és bonyolult dolgok már
nem érdeklik a gyerekeket. Elvesztik a munka fonalát, ha a sok részletben az
egész képét nem látja maga elõtt. Azért persze igyekezzünk szépet és kedveset
csinálni. A bonyolult , sok munkát igénylõ megoldások helyett igyekezzünk ked-
ves ötletekkel dolgozni. Készítés közben is játsszunk a gyerekekkel és a munkada-
rabbal, így folyamatosan fenntarthatjuk a kicsik figyelmét.

A következõkben néhány egyszerûbb játék- és ajándékkészítési ötletet mu-
tatunk be, melyet különbözõ helyekrõl gyûjtöttünk össze. Amennyiben van Önök-
nek is jó ötletük, kérjük, osszák meg velünk, hadd gazdagodjon a település minél
több, minél színesebb, egyedi ötletekkel.

Munkáikhoz sok sikert kívánunk, és ne feledjék, a játékkészítés sikerélmé-
nye mellett a legfontosabb: a gyermekünkkel való közös játék.

Monostori Éva

Ingrid Sjöstrand

Anyuban azt nem bírom

Anyuban azt nem bírom,
hogy mindenre tud mondani
valami okosat.
Ha azt mondom,
hogy minden olyan unalmas,
hogy semmi kedvem suliba menni,
hogy utálom a Kerstint,
hogy szorít az új trikóm,
õ már mondja is,
hogy majd megjön a kedvem,
hogy tegnap még szerettem Kerstint,
és hogy vegyél fel másik trikót!
Az ember még csak nem is unatkozhat nyugodtan.
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Játsszunk együtt a természet kincseivel!

Az õszi természet bõségesen kínálja terméseit, nagyszerû alapanyaggal szolgálva
gyerekjátékokhoz. A legjobb felfedezõk maguk a gyerekek.
A közös játékban mindig csodás ötletekkel rukkolnak elõ.

Raffia angyal: (szalvétatartó, ajándékkísérõ vagy karácsonyfadísz)

Hozzávalók:
raffia,
vékony rézdrót,
dió,
vékony csomagolópapír
(fehér vagy arany),
filctoll.

Elkészítés: Félbehajtunk egy köteg raffiát, és közé helyezzük a diót. Rögzít-
jük a nyakát és a szoknyáját raffiával. Kötünk rá kezet karikás-
ra, s bele gyertyát, trombitát vagy szalvétát helyezünk. Vékony
dróttal hosszú hajat illesztünk rá és egyben glóriát is. Szemet,
szájat filctollal rajzolunk. Szárnyait papírból szabjuk és a raffia
közé bújtatjuk. A drótot a raffiatestbe fûzve (áttekerve) hajlít-
hatjuk a „szárnyaló angyalra”.

Raffia madár:

Hozzávalók: raffia,
csomagolópapír,
cellux.

Elkészítés: Kezünkre hurkoljuk a raffiát, s ha kellõ vastagságú, megkötjük
a nyakát.  Testébe átfûzve papírszárny kerül, a fejébe pedig
papírcsõr, amit celluxszal rögzítünk.
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Molnárné Deák Anikó

Szellemlurkó

Markoló jár, markoló jár
dióban lakó kopogó,
szellemlurkó
félvállról veszi a feddést
a kemény dió.

Markoló jár, markoló jár
beletalál
dióba lakó, kopogó
szellemlurkó

Ez az árok roppant hupás
diófoga vacogva vár,
ez a futam sebes már
félõ mi lesz
az eleven
szellem lurkó gyerekkel

Megígéri lesz õ dejó
ágyúból dörög a dió
s kilõ egy kiló
csillaggolyó

Égbolt alatt patika
meggyógyul a sok seb rajta
szívdió gyógyszer
jön a segítség göncölszekéren

Csontkovács, csontkovács
doki-doki, kop-kodács
csiri bá, csiri bá
héjja láza ha megáll
összeforr a rosszcsont
dióba lakó
kopogó szellemlurkó

S álmában a tejútnál
a markoló már messze jár.
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Diócsörgõ:

Hozzávalók: fagyöngy,
damil,
dió,
ragasztó
vékonyabb faág.

Elkészítés: Elõször egy szem fagyöngyöt fûzünk a damilra és áthurkoljuk,
majd még egy csomóval is rögzítjük.
A láncot a következõ sorrendben fûzzük föl: 5 szem gyöngy, 5
db fél dió – felülre kerül a peremük–, majd ismét 5 szem gyöngy.
A faágra az egyik végétõl 2-3 cm-re körben kis vájatokat vé-
sünk és a damilszállal szorosan odakötözzük a füzéreket.
Összesen 5 füzért készítünk. Végül a bot végét vékonyan bera-
gasztózzuk és körbetekerjük spárgával.
Hangszerként is remekül üzemel, de akár „Erre csörög a dió”-t
is játszhatnak vele a gyerekek.

Kitalálta, írta és összeállította: Molnárné Deák Anikó
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Szomjasoknak:
dekorált szívószálak*

– különbözõ színû selyempapír,
– pauszpapír,
– ceruza,
– olló,
– barkácsragasztó,
– fehér vagy színes tónuspapír,
– lyukasztó,
– pipatisztító,
– öntapadó névcédulák,
– szívószálak.
A szülinapi asztal olyan lesz, mint
egy nyári rét, sok színes pillangóval,
ha ilyen szívószálakkal díszítjük
Ha a felsõ szélükre rátesszük a neve-
ket is, semmiféle nézeteltérés nem lesz
az elcserélt poharak miatt.
1. A mellékelt rajzon található
szárny két részét kétszer átmásoljuk a selyempapírra, és kivágjuk.
2. A szárny felsõ és alsó részét összeragasztjuk.
3. Ezt a szárnyat most harmonikaszerûen összehajtjuk, úgy, hogy a papírt kb. 0,5
cm szélességben behajtjuk, aztán megfordítjuk, ugyanilyen szélességben ismét be-
hajtjuk, ismét megfordítjuk, és így tovább. A második szárnnyal ugyanezt tesszük.
4. A minták szerint tónuspapírra lemásoljuk a test 2 részét és a névcédulát, s
ezeket kivágjuk.
5. Lyukasztóval lyukat fúrunk a szívószálnak és a tapogatóknak a két vastag
részbe.
6. A két részt csupán félig ragasztjuk össze, hogy az elülsõ rész a lyukakkal
nyitható legyen.
7. A pipatisztítókból meghajlítjuk a tapogatókat. Ehhez középen egyszer össze-
hajtjuk õket, és úgy dugjuk át a lyukon, hogy alul egy hurok maradjon. Ezen
áthúzzuk a két végét, amelyeket kissé kihajlítunk.
8. A szárnyharmonikát az egyenes oldalon összefogjuk, majd balról és jobbról
ráragasztjuk a testre. A névcédulának kis helyet hagyunk.
9. Végül a névcédulát feliratozzuk, és a szárnyak közé ragasztjuk. A szívószálat a
pillangó fején lévõ lyukba toljuk.
Máris készen vagyunk, és egy pohárban az asztalra tehetjük.

* Forrás: Ursula Barff – Inge Burkhard: Nagy színes barkácskönyv gyerekeknek 2.
(Magyar Könyvklub)
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Képkeret*

– 7 falapocska (spatula),
– ragasztó,
– hegyes olló vagy szög,
– 1 kép (kb. levelezõlap nagyságú).

Ennek az ajándéknak mindenki örül, különösen  az,
aki kórházban fekszik – egy saját készítésû festmény,
vagy egy fénykép otthonos légkört teremt a kórteremben.

Az 1-4. ábrán láthatod, hogyan készítheted el 7 falapocskából a keretet, amely-
ben cserélheted a képeket. Rajzolj egy vidám képet, és told be oldalról a keretbe!
Mivel ez ilyen egyszerû, a képeket kedved szerint cserélheted.

11111. . . . . Fektess egymás mellé párhuzamosan két lapocskát!
22222. . . . . Ragassz rájuk keresztben két másikat úgy, hogy négyzetet alkossanak!
3. 3. 3. 3. 3. Most ragassz két újabb lapocskát az elsõ kettõre, nyomd rá jól, és várj, míg
teljesen megszárad!
4. 4. 4. 4. 4. Hegyes ollóval vagy szöggel fúrj lyukat az utolsó lapocskába, és ragaszd fel
ezt is a keretre – így lehet felfüggeszteni.

* Forrás: Száz új ötlet, száz új játék óvodásoknak, iskolásoknak. Játékos
barkácskönyv (Falukönyv-CICERO Kft.)
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Világítótornyok*

– fehér kartonpapír,
– selyempapír,
   különbözõ színekben,
– olló, ragasztó.

Most az egész család részt vehet a bar-
kácsolásban. Ugyanis minél több a tor-
nyocska, annál  szebb a látvány.

Vágjatok le különbözõ hosszúságú és
szélességû csíkokat a fehér kartonpa-
pírból!
Az egyik hosszú oldalukba vágjátok be
az oromzatot!

A különbözõ formájú ablakokat és ajtókat elõször rajzoljátok fel ceruzával, utá-
na vágjátok ki! Különösen szép, ha néhány ablaknak kis ablakkeresztje is lesz.
A kivágott részek mögé ragasszatok színes selyempapírt. Végül ragasszátok össze
a tornyokat, és állítsatok mindegyikbe egy-egy égõ mécsest – így lesznek igazi
világítótornyok!

* Forrás: Száz új ötlet, száz új játék
óvodásoknak, iskolásoknak. Játékos
barkácskönyv (Falukönyv-CICERO
Kft.)
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A következõ ajánlatunk is az egész családnak szól. Apuka elkészíti a bábpara-
vánt, anyuka megvarrja hozzá a függönyt és egy-két kesztyûbábot, a gyerekek
pedig készíthetnek egészen egyszerû fakanálbábokat, illetve díszletet hozzá.

Bábszínház*

A képen látható paraván hagyomá-
nyos bábokhoz is megfelel, de fej-
jel lefelé fordítva marionettbábok-
hoz is kiváló. Tervezése olyan, hogy
egykettõre átalakítható, akár kesz-
tyûbábokkal, akár marionettekkel
rendezünk elõadást.

A színház mérete
Színházunk megépítése elõtt két
dolgot kell megfontolnunk: az egyik,
a bábokat mozgató “színész” ma-
gassága (az itt bemutatott színház
méretei egy kisgyereknek felelnek
meg), a másik, a bábok nagysága,
mert ezek határozzák meg a szín-
pad nyílásának méreteit. Ha a bá-
bokat felnõttek mozgatják, nagyít-
suk meg a méreteket!

A fa méretre szabása
A legnagyobb rétegelt lemezbõl vágjuk ki a színpad elejét, a két oldalát és a
hátlapját! A munkához megfelel rókafarkú fûrész, elektromos kör- vagy szúrófû-
rész!
Készítsünk sablont a színpad támasztókonzolaihoz. Egy másik lemezbõl vágjuk
ki a marionettbábok mozgatásához a színpadot! Ha eddig még nem tettük meg,
most vágjuk méretre a szegélyléceket.
Jelöljük be a színpad tartókonzolainak helyét a színfal hátsó oldalán, és a kon-
zolon készítsünk 10 cm hosszú bevágásokat a színfal vastagságának megfelelõ
mérettel!
Jelöljük ki a színpad nézõtér felõli nyílását, fúrjunk lyukat a nyílás négy sarkánál,
majd vágjuk ki a nyílást rókafarkú fûrésszel vagy szúrófûrésszel! Összeállítás elõtt
csiszoljuk le az összes darab élét!
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A paraván összeállítása
Elõször a paraván elejét és oldalait rakjuk össze.
1. Mielõtt a darabokat összecsavaroznánk, jelöljük be a zsanérok helyét ceruzá-
val, majd metsszük be a fát a körvonalak mentén, a zsanér fél mélységéig!
Véssük ki a fát, és egyengessük le a széleket!
2. Illesszük az elsõ lapot az oldalsóhoz, és süllyesszük be elõrõl a csavarokat,
ügyelve arra, hogy a zsanérok mélyedései pontosan illeszkedjenek! Végezzük el a
felcsavarozást!
3. A paravánra szerelés elõtt csavarozzuk össze a keresztrögzítõt a tartókonzolok
oldalaival, közel a színpadnyíláshoz! A színpad lapját ragasszuk a konzolok felsõ
részére, és erõsítsük meg a kapcsolatot apró szegekkel!
4. A ragasztás száradása után csavarjunk be a színpad alsó felületébe apró
horgokat! Ezeken tartjuk majd a bábokat a “fellépésükig”!
5. Ezután összeállíthatjuk a marionettfigurák tartóállványát is. Ragasszuk és
csavarozzuk össze a darabokat úgy, mint a színpadnál (3. lépés). Fúrjunk mélye-

dést a tartórúd csapo-
láshoz, és ragasszuk
be a rudat!

Befejezés és festés
6. A finom kidolgozás
elõtt minden fûrészelt
élet le kell csiszolni
csiszolópapírral! El-
lenõrizzük, nehogy
szögvégek álljanak ki,
és minden egyenet-
lenséget tömítsünk
glettelõ anyaggal!
7. Kezeljük a fafelüle-
tet vizes alapú alapo-
zóval! Száradás után
minden darabot – ki-
véve a hátsó színfalat
– fessünk be fehér
emulzióval! Vigyünk
fel a színpadra és a
marionettfogasra még
egy réteg fehér festé-
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ket! A hátsó színfalat fessük tetszõleges színre, de a látvány fokozása érdekében
külön is díszíthetjük! Hogy az oldalak csíkozása egyenletes és szép legyen, ra-
gasztószalagra van szükség. Ragasszunk egymástól egyenlõ távolságra 1,22 m
hosszú ragasztószalag csíkokat a színpad oldalaira és elejére, hosszanti irány-
ban! Hordjunk fel egy réteg festéket, majd húzzuk le a szalagokat! Így a csíkok-
nak határozott szélük lesz.
8. Végezetül az egészet fedjük egy réteg színtelen lakkal!

A függöny elkészítése
9. Az anyag beszegése után az egyik hosszanti szélére varrjuk fel a függönykari-
kákat, majd fûzzük fel egy rúdra! Ha a függönyt filcbõl készítjük, nincs szükség
szegésre.
10. A paraván nyílásának sarkainál a belsõ oldalra csavarozzunk be egy-egy
horgot! Erre akasztjuk majd a függönyt attól függõen, hogy melyik oldala kerül
felülre színházunknak, aszerint, hogy kesztyû- vagy marionettbábokkal játszunk.

A színház felállítása kesztyûbábokhoz
A paravánt úgy kell felállítani, hogy a bábozónak maradjon elég helye, és beül-
hessen a színházba. A színpadot kell a nyílásra szerelni úgy, hogy “polcosan”
elõre ugorjon ki! A bábokat akasszuk  a színpad alsó horgaira, hogy  könnyen
hozzáférhetõek legyenek!

A színház felállítása marionettbábokhoz
Ekkor a színpad nyílásának az alsó oldalra kell kerülnie, a színpadul szolgáló
polcnak befelé kell néznie, és mögötte kell becsúsztatni a hátsó színfalat az
oldallapok közepében lévõ nyílásba.
Helyezzük el a bábufogast az egyik oldalra!

ANYAGOK Rétegelt lemez:
1 db 10x1220x2400 mm-es
1 db 10x200x610 mm-es
1 db 10x280x1020 mm-es
Puhafa:
1 db 25x25x1220 mm-es
1 db 25x50x600 mm-es
1 db 25x50x200 mm-es
Egyéb:
horgok
4 db zsanér rögzítõcsavarokkal
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32 mm-es hosszú facsavarok
emulziós festék (fehér és egyéb színben)
A függönyhöz:
4 db nagy horog
függönykarikák
70 cm-es rúd
1 db 99x53 cm-es vászon vagy filc

ESZKÖZÖKESZKÖZÖKESZKÖZÖKESZKÖZÖKESZKÖZÖK Rókafarkú fûrész, elektromos szúrófûrész, kézi fúrógép
vagy elektromos fúró, vésõk, ár, illesztõfûrész, csavarhúzó,
vonalzó, ragasztószalag.

* Forrás: Pamela Peake: Hogyan készítsünk játékot? Rongyból, fából és más
anyagokból. Több mint harminc ötletes terv (Magyar Könyvklub)

Összeállította: Markóné Tóth Ágnes és Oplaznik Gabriella

Tégy engem…

Ó, Istenem, aki oly nagy vagy, hogy elszenvedsz minket, minden földi atyánál
könyörületesebb Atya, tégy engem
engedelmessé – ellentmondás nélkül,
szegénnyé – lealacsonyítás nélkül,
türelmessé – zúgolódás nélkül,
alázatossá – képmutatás nélkül,
igazzá – kétszínûség nélkül,
vidámmá – kicsapongás nélkül!
Se a jó–, se a balsors ne ártson nekem: emebben el ne bizakodjam, amabban el
ne csüggedjek!

(Aquinói Szent Tamás)
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„Az asztal örömeit mindegyik életkorban,minden társadalmi helyzetben, min-
den országban és minden nap lehet élvezni, az élvezet társa lehet minden egyéb
gyönyörûségünkben, s az utolsó, mely megmarad és vígasztal akkor, mikor a
többi örömünket már elvesztettük.”

VENDÉGVÁRÓ ÜNNEPI EGYTÁLÉTELEK

József Attila 1930-ban a húsvét nagyszombatját sógoránál töltötte, s az ott
felszolgált étkek ihlették az alábbi tréfás verset:

„ Hé, vendégek, a begyetek,
  Nehogy mindent megegyetek!

Ne feledd, hogy régi zabál:
Csak mértékkel egyél, igyál,
Kövérség korai vénség,
Tehát móddal, óh vendégség.
Az angyalok sose esznek,
Mégis gyönyörûek lesznek.
Messzirõl jött jámbor vendég,
Hallgasd meg a bölcs intelmét.”

Háziasszonyok, vendégváró ételeinek
elkészítéséhez adok egy-két ötletet álta-
lam kipróbált ételrecepttel.

ELÕÉTEL:

Tojástekercs
Hozzávalók: 8 tojás, 1 púpozott evõkanál liszt, 1,5 dl tejföl, vágott petre-

zselyem, só, a töltelékhez: 35 dkg füstölt sajt, 20 dkg gépsonka.
A hozzávalókat habverõvel csomómentesre keverjük. Közepes tepsit alufóliá-

val kibélelünk úgy, hogy a két végén lelógjon. Zsiradékkal kikenjük, meleg sütõbe
tesszük, hogy átmelegedjen. Beleöntjük a tojásmasszát és 10-12 perc alatt készre
sütjük. A fóliával együtt kiemeljük, megszórjuk reszelt sajttal, sonkaszeleteket te-
szünk rá, majd ismét sajt következik. A fólia segítségével feltekerjük, és hagyjuk
kihûlni, majd 4-5 órára hûtõbe tesszük. Ferdén szeletelve, salátával tálaljuk.



220

Francia pite (francia specialitás)
Hozzávalók: 1 doboz mirelit levelestészta, 1 dl tej, 5-6 tojás, 3 dl tejföl, só,

bors, tetszés szerinti töltelék.
A mirelit levelestésztát hagyjuk felengedni. Egy gyümölcstortasütõt kivaja-

zunk, és a tésztát belenyomkodjuk úgy, hogy pereme is legyen.
Ezután, fantáziánkon múlik, hogy

mivel rakjuk meg: lehet sonkadarabok-
kal, bármilyen felvágottal, olajos hallal
(levét leöntve), fõtt vegyes zöldségekkel stb.

A hozzávalókat összeturmixoljuk,
ráöntjük a megrakott pitére, és bõven
megszórjuk reszelt sajttal. Közepes hõ-
fokon megsütjük kb. 30 percig. Úgy sze-
leteljük, mint a tortát.

Májjal töltött tojás, hidegen
Hozzávalók: 4 tojás, 2 csirkemáj, 1 kis fej hagyma, 4 adag franciasaláta,

2 paradicsom, 1 dl tejföl, 1 evõkanál majonéz, porcukor, só, törött bors, fok-
hagyma, mustár, pirospaprika, petrezselyem, olaj.

Olajon üvegesre pároljuk a finomra vágott hagymát, majd hozzáadjuk a
feldarabolt csirkemájat is és megsütjük. Ha kihûlt, sóval, törött borssal, fok-
hagymával és pirospaprikával ízesítjük, majd ledaráljuk. A tojásokat keményre
fõzzük, félbevágjuk, és a sárgájukat összedolgozzuk a hagymás májjal. A töltelé-
ket púposan a tojások üregébe halmozzuk, és leöntjük a majonézzel, kevés por-
cukorral és mustárral ízesített tejföllel.

Franciasaláta alapra ültetjük a tojásokat, tetejüket petrezselyemmel díszít-
jük és körülrakjuk paradicsomszeletekkel.

FÕÉTELEK:

Diplomata szelet
Hozzávalók: 60 dkg karaj, 2 evõkanál liszt, 1 dl olaj, 20 dkg csirkemáj, 1

fej hagyma, 10 dkg gomba, 2 zsemlye, bors, majoranna, 1 tojás, tej, 2 dkg vaj,
5 dkg sajt.

A karajszeleteket kiverjük, széleit bevagdossuk, sózzuk, lisztbe forgatjuk, és
kevés olajon elõsütjük. Ezután kevés vizet aláöntve, fedõ alatt pároljuk. A meg-
dinsztelt hagymán a májat és a gombát megpirítjuk, majd a beáztatott zsemlyé-
vel együtt húsdarálón ledaráljuk. A fûszerekkel ízesítjük, hozzáadva az 1 tojást.
A kapott krémet a hússzeletekre rákenjük, besamellel bevonjuk, reszelt sajttal
meghintjük, és a meleg sütõben pirosra sütjük.
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Magyaros borda
Hozzávalók: 50-50 dkg zöldpaprika és paradicsom (lehet mélyhûtött), 80

dkg burgonya, 1 közepes fej hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 5 dkg füstölt szalon-
na,1 kk. enyhén csípõs pirospaprika, 8 szelet kicsontozott karaj, 2-3 evõkanál
liszt, kevés olaj.

A burgonyát enyhén sós vízben, héjában megfõzzük. A hagymát, fokhagy-
mát és a szalonnát felkockázzuk, majd a hozzávalókkal félpuha lecsót készítünk.
A fõtt burgonyát meghámozzuk, majd egy kivajazott tepsibe belekarikázzuk,
megsózzuk, borsozzuk, lazán összekeverjük. A hússzeleteket besózzuk, borsoz-
zuk, lisztbe forgatjuk, felforrósított olajban mindkét oldalukon elõsütjük, majd a
burgonya tetejére rendezzük és betakarjuk a lecsóval. 20-25 percig forrósítjuk-
sütjük. Tetejét vágott petrezselyemmel szórjuk meg.

Rántott csirkemell paplanban
Hozzávalók: ½ kg csontozott csirkemell, 2 tojás, 10 dkg liszt, zsemlyemor-

zsa, 1 dl tej, 10 dkg vaj, 3 dl tejszín, csirke fûszersó.
A csirkemellet felszeleteljük, fûszersóval megszórjuk, majd a szokásos mó-

don bepanírozzuk és kisütjük. Ezután egy kivajazott jénai tálba sorba rakjuk a
kirántott szeleteket. A lisztbõl, vajból, tejbõl besamelt készítünk, tejszínnel felen-
gedjük, majd a húsra öntjük. Elõmelegített, forró sütõben rózsaszínûre sütjük.
Ezt a hígabb öntetet be fogja „inni” a hús, és különleges zamatot kap a rántott
hús. Ezt az ételt is elõre el lehet készíteni.

Csirke gesztenyével töltve
A gesztenyéket meghámozva, puhára fõzzük és áttörjük. A csirke máját

megsütve, finomra megvagdaljuk és vajjal, tojással, zsemlyemorzsával, apróra
vágott petrezselyemzölddel és sóval a gesztenyéhez keverjük. Ezzel a töltelékkel
megtöltjük a befûszerezett, besózott csirkét, és kizsírozott tepsiben, a sütõben
szép sárgára megsütjük.

Ez az étel hidegen is jó, ebben az esetben a következõ hideg krumplisalátával:
1 kg héjában, sós vízben megfõzött krumplit apró kockára vágunk. 1-1 ½

dl. olajba keverünk: 1 fej hagymát reszelve, 2 gerezd fokhagymát lekaparva,
ízlés szerint cukor, ecet, só, mustár, bors. Ezt az öntetet öntjük a hideg krumplira
és jól összekeverjük, behûtjük.

Currys pulykamellcsíkok
Hozzávalók: 40 dk pulykamellfilé, 20 dkg csiperkegomba, 1 hagyma, 1

hegyes erõs paprika, 0,5 dl tejszín, 1 teáskanál curry por, 1 késhegynyi õrölt
kurkuma, só, vaj.
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A pulykamellfilét vékony csíkokra metéljük, a megtisztított hagymát koc-
kára, az erõs paprikát karikára vágjuk. A gombát megmossuk, és hajszálvékony-
ra felszeleteljük. Egy-két evõkanálnyi vajon üvegesre pároljuk a hagymát, majd
hozzáadjuk a húst és kissé megpirítjuk. Beletesszük a hegyes erõs paprikát, a
gombát és meghintjük a curryvel meg a kurkumával. Megsózzuk, felöntjük a
tejszínnel, és fedõ alatt puhára pároljuk. Ha túlságosan besûrûsödne, kevés hús-
levessel hígítjuk. Párolt rizs és fejes saláta illik hozzá.

SÜTEMÉNYEK:::::

Csiga:
A töltelék lehet kókuszreszelék, dió, mák, kakaó, fahéj.
Hozzávalók: 40 dkg liszt, pici só, pici cukor, 25 dkg margarin, 3 dkg élesz-

tõ, 1 dl tejben felfuttatva, 4 tojás sárgája.
A hozzávalókból 3 cipót nyújtani vékonyra.
A négy tojás fehérjét felverjük 30 dkg porcukorral, majd hozzáadjuk a tet-

szés szerinti tölteléket. Rákenjük a kinyújtott tésztára, összesodorjuk mint a beiglit,
s ujjnyi vastagra szeleteljük. Kivajazott tepsiben sütjük ki.

Olcsó dobostorta:
Hozzávalók a tésztához: 40 dkg liszt, 1 tojás, 10 dkg cukor, 10 dkg vaj, 1,5

dl langyos tejben feloldunk fél csomag szalakálit. Az egészet összegyúrjuk, és 6
részre osztjuk. Vékonyra sodorjuk, tepsi hátán sütjük. Gyorsan sül és törékeny.

Krém: 5 dl kávéból 3 evõkanál liszttel sûrû krémet fõzünk, és kihûlésig
kevergetjük. 20 dkg vajat habosra keverünk 20 dkg cukorral, egy kis rumot és
kakaót adunk hozzá. Ezután a fõzött krémhez adjuk. Megtöltjük a lapokat.

Házi somlói galuska:
A krémhez: 1 ½ liter tejet felforralunk, összekeverünk 3 tojás sárgáját, 30

dkg cukorral, 5 dkg kakaóval, 2 csomag vaníliás pudinggal, kis tejjel. Ezt hozzá
adjuk a felforrt tejhez, kis ideig fõzzük, majd hozzáadunk 10 dkg vajat.

A piskótát kockákra vágjuk, megszórjuk darabos dióval, mazsolával, rum-
mal meglocsoljuk. Leöntjük a krémmel, tejszínhabbal és csokiöntettel tálaljuk.

Ostya (nápolyi) tortalapok közé töltendõ, mindig sikerülõ tortakrém:
( Egy csomag ostyához )
Hozzávalók: 2 egész tojás, 15-20 dkg cukor, 2 púpos evõkanál liszt, 2

evõkanál kakaó, ½ liter tej.
A hozzávalókat sûrûre fõzzük, majd a tûzrõl levéve fél Rámát keverünk

hozzá. Még melegen megtöltjük a lapokat.
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Albert kekszes
1 dl fekete kávét, 3 dl tejet, 2 evõkanál kakaót, 4 evõkanál lisztet, 15 dkg

porcukrot keményre felfõzünk. Tûzrõl levéve, beleteszünk 25 dkg Rámát, simává
keverjük. ½ kg Albert kekszet sorban összeragasztunk vele. 4-5 óra múlva ferdén
szeletelhetõ.

Sajtos rúd
Hozzávalók: 60 dkg liszt, 25 dkg Ráma, 10 dkg zsír, 1 egész tojás, 15 dkg

reszelt sajt, 2 dkg élesztõ felfuttatva, 2 dl tejföl, só.
A hozzávalókat összegyúrjuk, 1 óráig kelesztjük. 1-1 ½ cm magasra el-

nyújtjuk, derelyevágóval hosszú rudakra vágjuk, tetejét megkenjük 1 evõkanál
tejföl és 1 egész tojás keverékével, reszelt sajttal megszórjuk, rózsaszínûre sütjük.

Sonkás lepény
Hozzávalók: 35 dkg liszt, 20 dkg margarin, 1 tojás, 5 dl tejföl, 40 dkg fõtt,

füstölt sonka (lehet zsírosabb is), só, bors.
A lisztet eldolgozzuk a margarinnal, tojássárgájával, pici sóval és annyi

tejföllel, hogy rugalmas tésztát kapjunk. Egy éjszakán át hûtõszekrényben pihen-
tetjük.

Másnap két részre osztjuk, és ujjnyi vastagra kinyújtjuk. Az egyik felével
kibélelünk egy tepsit.

A sonkát ledaráljuk, összekeverjük a maradék tejföllel, borssal fûszerezzük,
és a tésztalapra kenjük. Befedjük a másik tésztalappal, villával megszurkáljuk és
bekenjük a tojásfehérjével. Közepesen meleg sütõben szép pirosra sütjük.

A konyhában biztos lesz a siker, ha néhány alapszabályt megjegyzünk és
betartunk a sütemény sütésénél:

– Bármilyen édes süteménybe, ha nincs is külön feltüntetve, tegyünk egy
csipetnyi sót. Szebb színe és jobb íze lesz.

– A hozzávalók azonos hõmérsékletûek legyenek, különösen fontos ez a
liszt, a tojás esetében.

– A fehérje könnyebben és gyorsabban felverõdik, ha egy csipet sót adunk
hozzá.

– A sütõport mindig keverjük össze a liszttel, így elkerülhetõ, hogy a süte-
mény egyik fele magasabbra nõjön.

– Ha a sütemény teteje hirtelen barnul, takarjuk le selyempapírral és csök-
kentsük a hõmérsékletet.

– A citromból több levet nyerhetünk, ha kifacsarás elõtt forró vízbe mártjuk.
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– A darált dió és mák nem avasodik meg, ha porcukorral elkeverve tesszük el.
– Nem fog megrepedni a beigli, ha a tölteléket hidegen kenjük a tésztára kb

olyan vastagon, mint amilyenre a tésztát nyújtottuk. A töltelék ne legyen se túl
sûrû, se pedig híg.

– A tortasütésnél a forma alját szabad csak vajjal megkenni, az oldalait
soha, mert különben a tészta sütés közben a közepén kipúposodik.

– A mazsolát, diót, mogyorót, a gyümölcsöt elõbb forgassuk lisztbe, csak
ezután tegyük a tésztába, különben lehúzódik a tészta aljára.

– A félbevágott citrom jobban eláll, ha a felvágott részével lefelé kistányér-
ra tesszük.

Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

Deák Györgyné

Ingrid Sjöstrand

Holnap leszek nyolcéves

Holnap leszek nyolcéves.
Ez persze nagyon klassz.
Megkapom talán a hármas fémépítõt,
abban több kerék van.
Megkapom talán a legújabb

       Beatles-lemezt,
de lehet, hogy az túl sokba kerül.
Miért lógatom úgy az orrom?
Meg tortát is fogok kapni.
Holnap nyolcéves leszek,
és nem leszek már hétéves soha többé.
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Vicc az egész világ!
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Elsõ osztályú elsõ osztály

Egy öreg diák visszaemlékezései, avagy bezzeg
az én idõmben

Szeptember 1.
Nagyon lelkesen indultam ma reggel az évnyitóra. Lelkesedésem egészen

addig nem is hagyott alább, amíg ki nem osztották a tankönyveket és a füzete-
ket. Talán 20 kiló is volt a kis csomag. Nemcsak a súly rémített meg, hiszen nem
lakunk olyan messze a sulitól, valahogy csak hazacipelem, de belegondoltam,
hogy ezt a rengeteg füzetet majd tele is kell írni, és a könyveket meg is kell
tanulni. Ez sokkal jobban aggasztott. Ráadásul az egész osztály idegen, a mi
sulinkból csak hárman jöttünk, de a másik kettõ fiú. Még szerencse, hogy egy
másik lány is egymaga volt, így egymás mellé ültünk. Friderikának hívják, és
rengeteget tud beszélni. Ez nem baj. Én ugyanis elég szótlan vagyok.

Szeptember 2.
Nem volt elég, hogy tegnap izomlázam volt, mire hazacuccoltam a köny-

veket, ma újabb negatív oldalát ismertem meg a sulinak. Minden órán dolgoza-
tot írtunk! Ki hallott már ilyet? Általánosban elsõ nap mindenkinek csak a nyári
élményeirõl kellett számot adnia, nem a fejében maradt tudásról. Igaz, nagyon
mentegetõztek a tanárok, hogy ez csak azért van, mert tudni szeretnék, hogy ki
milyen oktatásban részesült az elõzõ sulijában. Egyedül az orosz nyelvvel nem
volt gond. Szerencsére az oly sokat szidott orosztagozat nem múlt el nyomtala-
nul. Volt olyan osztálytársam, aki a “tramvaj” /villamos/ szót a következõképpen
ragozta: “já trámváju, ti tramvájes”. Ekkor az orosztanárnõ a fejéhez kapott és
befejezte a felmérést.

Szeptember 3.
Ahhoz képest, hogy elsõ nap közöltem a szüleimmel, hogy én többé be

nem teszem a lábam ebbe a suliba, sikeresen túlestem már a harmadikon is.
Már nem is olyan rémes. Igaz, az osztálytársaimat még nem nagyon ismerem.
Elõttem egy olyan lány ül, akinek az összes könyve és füzete fekete papírba van
csomagolva. Ez rögtön fel is tûnt a matektanárnak és szóvá is tette, kissé szigo-
rúan. Elõször azt hittem, tõlem érdeklõdik, hogy mi ez a förmedvény a könyve-
imen, de aztán megnyugodva vettem tudomásul, hogy nem rám mutatott, ha-
nem Kittire. A mögöttem ülõ lány pedig nem mindig figyel oda órán, és rendsze-
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resen elveszíti a fonalat. Ilyenkor megrántja a hajamat és érdeklõdik, hogy hol
tartunk. Különben õ is olyan csöndes, mint én.

Szeptember 8.
Ma egészen rendhagyó történelemóránk volt. Elza néni, a töri tanár kivezé-

nyelte az osztályt a vasútállomásra és kirándultunk Samuhoz, az õsemberhez.
Elza néni ezt az alkalmat akarta megragadni, hogy memorizálja a neveinket.
Ahogy ültünk a kupéban, mindenkitõl megkérdezte és különös ismertetõjelek
után kutatott. Miután végzett, átment a másik kupéba és ugyanezt ott is megis-
mételte. Tíz perc múlva visszajött, és megpróbálta mindenki nevét eltalálni. Ez
ment is egészen addig, amíg valaki nem egy másik helyen ült, mint amikor
magunkra hagyott. Elza néni huncutul elnevette magát, aztán megjegyezte: “Ami-
lyen rafináltak vagytok, szépen átültetek, amíg a másik kupéban voltam.”

Szeptember 10.
Tesi órán csoda történt! Nem én voltam az utolsó a futásban. Ez az

általánosban soha nem fordult elõ velem. Kezd ez az iskola határozottan
szimpatikus lenni.

Matek órán viszont majdnem mindenki infarktust kapott. Tanár úr így kezdte
az órát: “Vegyenek elõ papírt.” Ez rendszerint dolgozatírást jelent. Hatásszünetet
tartott, majd mikor már mindenki kellõen elsápadt, folytatta: “Hajtsák félbe!
Most szúrják bele a körzõt a papírlapba! Most nyissák ki! Látják, ez a tengelyes
tükrözés.” Amikor hallotta a megkönnyebbült sóhajokat, megkérdezte: “Nem
értem, miért voltak ettõl ennyire megijedve?” És olyan ártatlan képet vágott,
amilyet egy matektanár csak vághat.

Szeptember 13.
Tanítás után tartottuk az elsõ filmklubot. Ez egy olyan szakkörféle, csak

nem kell beszélni, és feladatokat megoldani. Csak az a hibája, hogy régi és
nagyon elvont filmeket nézünk és megpróbáljuk kihámozni a mondanivalójukat.
Ez rendszerint csak a Tanár úrnak sikerül. Ezért aztán nem is vesztegettem az
idõt a filmmel, inkább részt vettem egy “bûvöskockát sötétben kirakó” tanfolya-
mon, amit az egyik osztálytársam tartott kizárólag az én számomra. Az igazság
az, hogy én még világosban sem tudom a bûvöskocka oldalait összerakni, úgy-
hogy teljesen le voltam nyûgözve, mert én akármennyire összekevertem, Péter
mindig két perc alatt visszaforgatta. A film után pedig lovagiasan hazakísért.
(Persze, az is lehet, hogy csak az idõt akarta valahogy eltölteni, a vonatja indu-
lásáig.) Közben kiderült, hogy alapos nyomozómunkát folytatott a múltamról,
és minden lényegeset tudott rólam. Persze, hiszen az a két szem ütõdött fiú
óvodás korom óta ismer, biztosan nagy örömmel hordtak össze mindenféle de-
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dós történetet. Elég ciki, majd igyekszem én is rossz színben feltüntetni õket.
Szeptember 15.

Megkaptam az elsõ egyesemet. Még általánosban sem kaptam soha, és
teljesen letörtem. Persze, nem is én tehetek róla, hanem az írógép. Minden betû
után szalajtott és azért volt tele hibával a tízperces. A többiek megnyugtattak,
hogy ne bánkódjak, majd belejövök. Az egyeseket is meg lehet szokni.

Szeptember 17.
A mi iskolánkban bevezették az “ügyeletesség” intézményét. Ez azt jeleni,

hogy névsor szerint mindenki sorra kerülvén egy tanítási napot tölt el az úgyneve-
zett kapusfülkében, és tanítás után õ zárja be az iskolát. Ha napközben jön
valaki, azt pedig útbaigazítja. Ez egyrészt jó, mert aki ügyeletes, aznap megússza
az összes felelést, dolgozatot, miegyebet. Rossz viszont azért, mert fõként az
elsõsöket arra használják fel egyes galád felsõbb osztályosok, hogy az otthon el
nem készített leckéjüket az ügyelet leple alatt lemásoltassák. Ez a mûvelet James
Bond színvonalú körültekintést igényel, mivel a tanárok össze-vissza cikáznak a
folyosón. Nekem ma csak egy leckét kellett lemásolnom: a legcsinosabb negye-
dikes ifjú kért meg rá igézõ mosoly kíséretében. Ráadásul még a tollamat is
kölcsönkérte a dolgozatíráshoz. Még nem is tudja a nevem, de már van egy
emléke tõlem. Igazán büszke vagyok magamra.

Szeptember 22.
Mától egy hétig nincs suli. Helyette komoly mezõgazdasági munkát vég-

zünk. Ma például szüreteltünk. Egy szõlõsort négyen támadtunk meg. Persze
csak a lányok, mert a fiúk fenn ácsorogtak a traktorok pótkocsiján és borogatták
a vödröket. Plusz az egyik lány strigulázta és közben a fiúkat szemlézte. Ki is
dekorálta magát egy szál sárga rózsával, hogy tetszetõsebb legyen. Volt aki kés-
sel kaszabolta a szõlõt, volt aki, metszõollóval. A barátnõm szintén ez utóbbi-
val. Sajnos épp velem szemben, ebbõl kifolyólag egy jól irányzott nyisszantással
belenyírt az ujjamba. Rögtön rohantunk az elsõsegélyhelyre (a strigulázós lány-
hoz). Õ azt tanácsolta, hogy amíg megtalálja a kötszert, tartsam fel az ujjam a
fejem fölé, mert Õ azt tanulta egy tanfolyamon, hogy akkor eláll a vérzés. Mire
megtalálta, el is vérezhettem volna az õ tanácsa nyomán. Akkor viszont rögtön
menekülésre fogtam a dolgot, amikor be akarta jódozni a sebet. Közöltem vele,
hogy már a szõlõlé is rendesen csípi, nincs szükségem az elsõsegélyre.

Szeptember 25.
Átvezényeltek az almaszedéshez bennünket, miután már elég kárt tettünk

a szõlõben. Ez sokkal izgalmasabbnak látszott. Elõször is nem ormótlan pléhvö-
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dörrel zörögtünk, hanem elegáns bõrbõl készült kis zsákokba szedtük az almát,
aminek az alja nem volt összevarrva, csak egy madzaggal összehúzva. Ez a
megoldás arra ösztönzött, hogy a gyanútlanul mellettünk szüretelõ emberkék
madzagjait kibogozzuk és a kipotyogó almákat összeszedjük. Álmodozóbb típu-
sú osztálytársak csak tíz perc múlva kezdtek gyanakodni, hogy miért nem telik a
zsákjuk. Persze aztán megbosszulták a dolgot, mikor épp a fa tetején csücsül-
tünk, jól megrázták az ágakat, hogy jobban potyogjon a termés.

Október 2.
Újabb jó hír! Januárban gólyabál lesz, amin mindig az elsõsök adják a mû-

sort és táncolják a nyitótáncot, a másodikosok pedig szervezik, és rengeteg pénzt
keresnek a büfével. Osztályfõnökünk, Zsóka néni rögtön nyomozni kezdett az osz-
tályban, hogy ki mihez ért. Van, aki szépen énekel, van, aki jól szaval, van, aki
ügyesen aerobicozik, aki pedig nem ért semmihez, azt énekkarba tömörítik és az
iskolai élet szépségeirõl zeng majd dalokat. Holnapután az egész osztály tánciskolá-
ba vonul, hogy megtanuljunk keringõzni. Csak azt nem tudom, honnan szereznek
minden lányhoz fiút, mert az egész iskolában összesen 15 szem van belõlük.

Október 4.
Ez a tánciskola kész röhej. A fiúk 90%-a abszolut botlábú. Hát persze,

hogy nekem nem a 10%-ból jutott! Az hagyján, hogy állandóan a lábamra lép,
de rendszeresen frontálisan ütközünk a szemben táncoló párral. Valamit sürgõ-
sen ki kell találnom, hogy kimaradjak ebbõl! Égjenek csak a többiek!

Október 17.
Akadt egy hódolóm. Az egy szem fiú a harmadikban. Verseket ír. Azelõtt

dalszövegeket írt, a barátja pedig megzenésítette. De a barátját tavaly túlzott
mértékû hiányzásai miatt eltanácsolták az iskolából, azóta áttért a szerelmi köl-
tészetre. Kaptam Tõle egy verset. Az a címe: “Omnia vincit amor”. Ez latinul
van – közölte velem, mert látszott rajtam, hogy hézagos a latinos mûveltségem
– azt jelenti, a szerelem mindent legyõz. A versen kívül ma még egy egyest is
kaptam, matekból. Úgy látszik, mégsem gyõz le mindent a szerelem.

Október 21.
Ma lyukasóránk volt. Ez egy pozitív dolog az iskolában. Azaz, csak lett

volna, de sajnos olyan hangosan töltöttük, hogy egy ráérõ tanerõ rögtön bejött
az osztályba és korrepetálni kezdett. Majd legközelebb csöndesebbek leszünk.
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Október 26.
Ma újabb vers érkezett a költõtõl. Ennek már magyar címe van. Sajnos

egy újabb matek egyes is társult hozzá. Holnap szólok a hódolómnak, hogy írjon
valaki másnak verseket, én nem akarok matekból megbukni.

Január 26.
Mint utólag kiderült, Piroska néni is végigizgulta a gólyabált. Igaz, Õ nem a

mûsor sikeréért, hanem az iskola épségéért aggódott. Ugyanis a délelõtti kémiaórán
a padlóra pottyantott egy darabka nátriumos valamit, ami igen csekély súrlódástól
is felmelegszik és még lángra is lobbanthatta volna a sulit. (Ami azért nem lett
volna olyan nagy baj, szerintünk.) Piroska néninek nem ez volt az elsõ ilyen izgal-
mas kísérlete. Még régebben egyszer azt akarta bizonyítani, hogy az orvosi szén
olyan aktív, hogy a vörösborból képes fehérbort készíteni. Ezért egy pohár vörös-
bort, benne az orvosi szénnel gondosan elhelyezett a kémia-szertárban. A kísérlet
azonban nem várt eredményt hozott: a bor ugyanis nemcsak elvesztette vörös
színét, hanem teljesen el is tûnt. Mint kiderült, ebben nem csak az orvosi szén,
hanem az épp ott takarító hivatalsegéd bácsi is közremûködött. Egy más alkalom-
mal pedig rögtön az elsõ tanítási héten valami nyúlós és büdös vegyületet robban-
tott rá az osztálynaplóra, amit aztán nem is sikerült eltávolítani. Ez két okból volt
jó: egyrészt, úgy összeragadtak a lapok, hogy nem lehetett kinyitni, másrészt, olyan
„illatú” volt, hogy a tanárok nem szívesen közelítették meg.

Február 3.
Sajnos, a tanárok nagyon rászoktak arra, hogy a számunkra oly kedves (és

oly ritka) lyukasórákat korrepetálásra használják fel. Ezért aztán kénytelenek
voltunk a lyukasóra elõtti szüneten megszállni a földszinti WC-t és becsengetés-
kor elbújni a fülkében. Tekintve, hogy három fülke van és mi tizenöten voltunk,
ez jelentõs tömegnyomort eredményezett. A dolog akkor kezdett még izgalma-
sabbá válni, amikor meghallottuk a folyosón Ani néni tûsarkait kopogni, való-
színûleg bennünket keresett. Mivel a fülkék alján be lehet látni, ezért aztán kény-
telenek voltunk az ülõke tetején gúlába rendezõdni, vagy éppen a fülke falára
felmászni. Ez elég nehéz mutatvány, fõleg, ha az embert közben fojtogatja a
nevetés, de sikerült. Ani néni benyitott ugyan a WC-be, de nem talált ott senkit.
Miután kiment, nagy megkönnyebbüléssel végre elõmászhattunk és gondolkodni
kezdtünk azon, hogy legközelebb hová bújunk.

Február 10.
Jó hír: ma elmaradt az utolsó két óránk. Rossz hír: helyette egy komoly és

tartalmas filmet kellett volna megnéznünk a moziban. (Két részest.) Többen arra
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hivatkoztak, hogy megy a vonatjuk. Mások úgy emlékeztek, hogy már látták a
filmet. Aki el tudta mondani egy-egy részletét, az mehetett is haza. A maradék –
nem túl kevesen – vonult el a moziba. Ott azonban kellemes meglepetés ért
bennünket: a film nem érkezett meg, ezért az éppen mûsoron levõ Birodalom
visszavág címû szuperprodukciót vetítették le. Már elõre örültünk, hogy másnap
hogy fognak bosszankodni a lógósok. Erre a filmre ugyanis nagyon nehéz volt
jegyet szerezni, mi viszont ingyen megnézhettük.

Február 25.
Ma fizika órán Piroska néni megjegyezte, hogy Tamás haja már túlhaladta

a férfias méretet. De mivel Tamás „csak azért sem” volt hajlandó elmenni fod-
rászhoz, Ildi úgy gondolta, hogy a tettek mezejére lép. A következõ fizikaórán
betuszkoltuk Tamást a már törzshelyünknek számító földszinti WC-be, és rájuk
zártuk az ajtót. Azután vihogásunkat elfojtva beültünk a fizika órára. Kicsenge-
téskor rohantunk le, hogy kiengedjük õket a „fodrászmûhelybõl”. Az eredmény
lenyûgözõ volt. Rögtön javasoltuk Ildinek, hogy módosítson pályát, de Tamás
nem találta olyan jónak az ötletünket.

Március 14.
A mai ügyvitel órát a folyosón töltöttem. Az úgy kezdõdött, hogy nem

másoltam le az elõzõ órai feladatot a barátnõm füzetébõl, és így nem tudtam
bekapcsolódni az óra menetébe. Ezért aztán Júlia néni kiküldött a folyosóra.
Mielõtt kimentem, még hallottam, hogy Pétert is kiküldi, mert õ sem másolta le.
Azután kint a folyosón bevallotta, hogy tulajdonképpen neki kész a feladata,
csak nem volt kedve bent maradni. Gondolta, majd kint a folyosón kellemeseb-
ben telik az idõ. Számításaiba azonban hiba csúszott, mert egy perc múlva
újabb három emberke jelent meg a folyosón, ugyanis Júlia néni, elejét véve a
felesleges kérdezõsködésnek, felszólította az osztályt, hogy akinek szintén nincs
kész a feladata, az most rögtön menjen ki. Pedig milyen romantikus lett volna
kettesben a hideg folyosón vacogni Péterrel!

Írta: Kosztolányi Lászlóné
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A halász és a piackutató

A halász hazatér fatörzsbõl vájt csónakján és találkozik egy külföldi piackuta-
tó szakemberrel, aki ebben a fejlõdõ országban dolgozik. A piackutató megkérdezi
a halásztól, hogy miért jött haza olyan korán. A halász azt feleli, hogy tovább is
maradhatott volna, de elég halat fogott, hogy gondoskodjék a családjáról.

– Mivel tölti az idejét? – kérdezi a szakember.
– Hát, például halászgatok. Játszom a gyerekeimmel. Amikor nagy a for-

róság, lepihenünk. Este együtt vacsorázunk, összejövünk a barátainkkal és zené-
lünk egy kicsit – feleli a halász.

A piackutató itt közbevág:
– Nézze, nekem egyetemi diplomám van, és tanultam ezekrõl a dolgokról.

Segíteni akarok magának. Hosszabb ideig kellene halásznia. Akkor több pénzt
keresne, és hamarosan egy nagyobb csónakot tudna vásárolni ennél a kis kivájt
fatörzsnél. Nagyobb csónakkal még több pénzt tudna keresni, és nem kellene hozzá
sok idõ, máris szert tudna tenni egy több csónakból álló vonóhálós flottára.

– És azután? – kérdezi a halász.
– Azután, ahelyett, hogy viszonteladón keresztül árulná a halait, közvetle-

nül a gyárnak tudná eladni, amit fogott, vagy beindíthatna egy saját halfeldol-
gozó üzemet. Akkor el tudna menni ebbõl a porfészekbõl Párizsba vagy New
Yorkba, és onnan irányíthatná a vállalkozást. Még azt is fontolóra vehetné, hogy
bevezesse a tõzsdére az üzletet, és akkor már milliókat kereshetne.

– Mennyi idõ alatt tudnám ezt elérni? – érdeklõdik a halász.
– Úgy 15-20 év alatt – válaszolta a piackutató.
– És azután? – folytatja a kérdezõsködést a halász.
– Ekkor kezd érdekessé válni az élet – magyarázza a szakember. – Nyugdíj-

ba vonulhatna. Otthagyhatná a városi rohanó életformát, és egy távol esõ falu-
ba költözhetne.

– És azután mi lenne? – kérdezi a halász.
– Akkor volna ideje horgászgatni, játszani a gyermekeivel, a nagy forráság

idején lepihenni, együtt vacsorázni a családjával, és összejönni a barátaival ze-
nélgetni kicsi.
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Minden kezdet nehéz!

Otthoni fodrászkodás

Elhagyván az általános iskola padjait, általában az emberlánya áttér az ott-
honi anyuci-vágta frizuráról egy igazi fodrász-féle remekmûre. Ha az ilyen alkal-
makkor (mármint a fodrásznál töltött tetemes idõ alatt) elles az ember pár manõ-
vert, idõvel úgy felbátorodik, hogy otthon, saját maga lát neki a frizurakészítésnek.

Elõször általában csak annyira bátorodik fel, hogy merész mozdulattal épp
annyit kaszaboljon le a fru-fru-jából, hogy kilásson alóla. Ez azonban korántsem
egyszerû. Beáll az ember a tükör elé, gondosan lefésüli a haját, és vág. Az
eredmény leginkább a Vad Angyal frizurájának elfuserált változatához fog ha-
sonlítani. Mivel az ember elõször a szemébe lógó, utána a szemébe potyogó
hajtól nem lát semmit.

A másik feladat a haj beszárítása. Óvakodjunk hosszú hajunk körkefével
történõ szárításától, mert könnyen juthatunk unokahúgunk sorsára, aki a barát-
nõje fürtjeit akarta lokniba varázsolni. Miután fél perc alatt feltekerte fürtöt,
kettõnk fél délutáni munkája kellett a kefe tüskéinek egyenkénti eltávolításához.
Miközben szegény barátnõ hangosan aggódott a haja sorsa miatt.

Kitérnék még a hajfestés rejtelmeire. Igen széles a választék különféle festékek-
bõl, a televízióban pedig a reklámhölgy még bíztat is a biztos siker reményére. Az
élet azonban nem habostorta, és ezért jól válasszuk ki a festéket, mert lehet ugyan,
hogy elõször mindenki csodálni fogja hollófekete Kleopátra frizuránkat, de a követ-
kezõ hajmosásnál már indiános-kékes beütése, az azutáninál pedig hínárzöld színe
lesz. Hajfestéshez különben is csak akkor kezdjünk hozzá, ha családunk már nyugo-
vóra tért, vagy elõreláthatólag órák hosszat távol lesznek a háztól. Gyengébb ideg-
zetû férjek meglátván az esetleges festéknyomokat a fürdõszobában, rögtön tömeg-
mészárlásra gyanakodhatnak. (Talán túl sok akciófilmet néznek.)

Az otthoni fodrászat másik buktatója a hajcsavarás. Különféle fondorlatos
eszközök kaphatók e célra. Leghajmeresztõbb eredményt a vékony szivacscsava-
rókkal érhetünk el. A haj tartósan göndör lesz tõle, hasonlatos a néger popzenésze-
kéhez és nem baj, ha nem találjuk meg a fésûnket, mert a frizura kifésülhetetlen.

Vannak még a fémcsavarók csipesszel, amelyek egy burával párosítva ink-
vizíciós eszköznek számítanak, és vannak a tüskés mûanyagcsavarók, amelyek
tartósan ragaszkodnak a hajunkhoz. Még száradás után is.

Ennyi elrettenõ példa ellenére sok sikert kívánok a fodrászkodáshoz.

Írta: Kosztolányi Lászlóné
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TEGYE MEG!

Annyi minden van, amit az életben legalább egyszer érdemes (lenne) kipró-
bálni. Csak hát... Mindig van valami józan érv, ami ellene szól.

Mi lenne, ha megfogadná, hogy az idén néhány õrületet megenged magá-
nak. Mi csak tippelni tudunk, hogy ön mire, milyen bohóságokra gondol. Tipp-
jeinket, sõt javaslatainkat ezennel közreadjuk. Válogasson belõle, vagy egészítse
ki kedvére. Sok sikert!

  1. Ajándékozzon piros rózsát az édesanyjának, és mondja meg neki, mennyire
szereti.

  2. Tanuljon meg egy idegen nyelvet, amelyet használni is tud.
  3. Ússzon éjszaka meztelenül a Balatonban.
  4. Legyen szerelmes egy külföldibe.
  5. Öltözzön estélyibe, és úgy menjen el az operaelõadásra.
  6. Egyen csupa tiltott dolgot egy napig, és ne érezzen közben bûntudatot.
  7. Mondja el valakinek õszintén az élete történetét.
  8. Szeretkezzen az erdõben.
  9. Változtassa meg teljesen a frizuráját. Vágassa le. Ha szõke, festesse feketé-

re, ha fekete szõkére vagy vörösre.
10. Festesse meg a portréját.
11. Küldjön üzenetet palackpostával.
12. Fedezze fel a saját stílusát.
13. Csináljon valami hajmeresztõt. Pl.: másszon meg egy sziklát.
14. Ültessen fát.
15. Tanuljon meg nemet mondani, amikor úgy érzi, hogy nagy erõfeszítésébe

kerülne az igen.
16. Legalább egy napot töltsön el egy luxushotelban.
17. Látogasson el a parlamentbe.
18. Tanuljon meg rendesen keringõzni.
19. Legyen fõnök.
20. Legalább egyszer legyen õrülten szerelmes.
21. Írja meg a regényt, novellát vagy verset, amit már olyan régóta dédelget.
22. Táncoljon át egy egész éjszakát, és ne menjen haza, mielõtt munkába indul.
23. Énekeljen hangosan a hegytetõn.
24. Ugorjon a tengerbe egy csónakból.
25. Tanítson meg valakit valamire.



235

26. Kérjen fizetésemelést.
27. Ha még sosem repült, egyszer tegye meg.
28. Ne rejtse el az érzelmeit, és néhány embernek mondja meg, mit is gondol

róluk valójában.
29. Olvassa el a Kámaszutrát, és próbáljon ki néhány figurát a gyakorlatban.
30. Hallgasson legalább egyszer szerenádot.
31. Vegyen részt maratoni futóversenyen.
32. Hívjon randira egy olyan férfit, akit csak pár perce ismer.
33. Utazzon el Magyarország egyik sarkától/ból a másikig/ba.
34. Vegyen egyetlen nagyon drága, egyedi tervezésû ruhát.
35. Írja meg a végrendeletét.
36. Aludjon szabad ég alatt.
37. Üljön föl a hullámvasútra.
38. Töltsön el egy napot az ágyban, és olvasson közben regényt.
39. Bocsásson meg az ellenségeinek.
40. Tanuljon meg gumiabroncsot cserélni.
41. Írjon szenvedélyes hangú szerelmes leveleket a férjének vagy a barátjának.
42. Napfürdõzzön meztelenül.
43. Töltse az egyik karácsonyt mediterrán országban.
44. Gyõzze le a bukástól való félelmét.
45. Látogassa meg a volt iskoláját, és próbálja meg megkeresni a padba bevé-

sett monogramját.
46. Adományozzon jótékony célra.
47. Fogadja el saját magát.

Tudatlanág

A fiatal tanítvány eszének akkora híre volt, hogy a tudósok a világ
minden tájáról a csodájára jártak, s tanácsot kértek tõle.

Amikor az uralkodónak egy tanácsadóra volt szüksége, elment a Mes-
terhez és megkérdezte:
– Mondd, a fiatalember tényleg annyit tud, mint ahogy állítják róla?
– Az igazat megvallva – mondta a Mester kényszeredetten -, a fiú annyit olvas,
hogy fogalma sincs, mikor lenne ideje arra, hogy tudjon is valamit.

(Anthoni de Mello)
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Titanic-láz

Nyolcvannyolc éve, 1912. április 14-én elsüllyedt egy álomhajó, a Titanic.
Rövid életû volt, ennek ellenére szinte az egész világot lázba hozta. Nálunk január
végén kezdõdött a Titanic õrület. Fogalmam sincs, hogy mi okból, kisfiam egyik
este a Titanicról kezdett érdeklõdni. Elmeséltem, ami eszembe jutott: nagyon régen
építettek egy hatalmas hajót, amin rengeteg ember akart Amerikába utazni, de ez
az álmuk nem teljesült, mert a hajó jéghegynek ütközött, kettétört, aztán elsüllyedt.
Azon vettem észre magam, hogy alaposan belekeveredtem a gõzhajók, jéghegyek
és a mentõcsónakok „tengerébe”. Sebaj, gondoltam, biztosan lesz valami a La-
rousse lexikonban róla. De nem volt. Sajnos, nekem fogalmam sem volt a Titanic
méreteirõl, a kémények és a mentõcsónakok számáról, így a kutatást másnap az
öcsémnél folytattuk. Szerencsére Õ talált egy képet róla, igaz, azon már félig el volt
süllyedve, de legalább jól látszottak a mentõcsónakok a vízen. Végre kiderült, hogy
a Titanic olyan hosszú volt, mint a mi utcánk, olyan széles és magas, mint a
Fanniék háza. Másnap ovi után a könyvesboltba indultunk valami szakirodalom-
ért. Be is szereztünk egy dokumentumfilmet, amelyben egy megszállott régészcsa-
pat megpróbálta kihorgászni az óceán mélyérõl a Titanic egy darabját. Még aznap
háromszor végig is néztük. Estére kisfiam, aki addig tetõfedõ, kõmûves, szobafestõ
és autószerelõ akart lenni, közölte, hogy búvár lesz és õ majd az egész Titanicot
kihorgássza az óceán fenekérõl.

Pár nap múlva vendégek jártak nálunk. Természetesen õk is kaptak kérdé-
seket a témáról. A dolog odáig fejlõdött, hogy kisfiam a húga etetõszékével
demonstrálta a Titanic elsüllyedését. A sikeres bemutató után a sebészeti ügye-
leten kötöttünk ki, ahol gyermekem hõsisen tûrte a megpróbáltatásokat, mond-
ván, hogy a Titanic hajótöröttjeinek ennél sokkal rosszabb dolgokat is ki kellett
bírniuk. Másnap volt az ovis farsang. Már egy hete kész volt a tarka cica jelmez.
Kisfiam közölte, hogy az idén még felvesz ilyen „dedós” dolgot, de jövõre Titanic-
nak öltözik. Majd kételkedve rám nézett:

— Anya, tudsz te egyáltalán Titanic-ot varrni?
Ezek után még kölcsönkérte az ovis barátjától a Titanic címû filmet, ami

három órás. Gyermekem, aki különben öt percig nem képes egy helyben ülni,
egyhuzamban végignézte és csodák csodája, még rémálmai sem voltak, mint
nekem.

A Titanic azóta is „mûsoron van”, minden nap szóba kerül. Ma kapott egy
Titanic transzformert az egyik mamájától. Szó nélkül ment fürödni, vitte a
Titanicot. Csodák csodája, a történelem nem ismételte meg önmagát: a hajót
fürdés után egy darabban szedtük ki a vízbõl. Aztán gondosan megtörölgette,
begyömöszölte a cicás hátizsákjába más egyéb kincsek mellé és most vele alszik.

„Hej, ha arra a régi Titanic-ra is ilyen nagyon vigyáztak volna!”

Írta: Kosztolányi Lászlóné
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FÉLREÉRTELMEZÕ SZÓTÁR

AGGTELEK:  Régi házhely
ANTIALKOHOLISTA:  Vízválasztó
ANYAKÖNYVVEZETÕ:  Frigyes
APAD:  Az ülõhely
APRÓLÉK:  Kis lyuk
ARCKRÉM:  Bájpástétom
ARCVONAL:  Ránc
ÁGYÉK:  Díszpárna
ÁLLÓ:  Öszvér
ÁPOLÓNÕ:  Lázfelügyelõ
ÁRADAT:  Kirakati cédula
ÁRAMLIK:  Konnektor
ÁRAMVONAL:  Villanyvezeték
BABONÁS:  Paszulyon földmunkát
végez
BAJADÉR:  Fagyástól szenved
BAKELIT:  Válogatott apaállat
BALETT:  Lábszínház
BARIKÁD: Kisbárány fürdõszobakelléke
BISZTRÓVENDÉG:  Falvajáró
BOCSKOR:  Medveifjúság
BOKSZ: Ököljogviszony
BORBÁLA:  Hordó
BORSÓ:  Rizlingfûszer
BOTLÓ:  Vesszõparipa
BROSSTÛ:  Melléknév
BÚZA DIADALA:  Sikerélmény
CUKRÁSZ:  Tornatanár
CSELLÓ:  Trójai faló
CSÕREPEDÉS:  Madárszerelem
DELÍRIUM:  Iszomláz
DIADAL:  Állófilmének
EGRI CSAPOS:  Bikavéradó
EGYÉNI:  Betû betû hátán
ELMENÕBEN:  Asszonyész
ELMERENGÉS:  Agyrázkódás

EPILÓGUS:  Regénybúcsú
ÉTTEREM:  Szalontüdõgondozó
FARKAS:  Pásztortûz
FEJTÕ:  Tarkó
FEJTÖRÕ:  Buzogány
FÉLELEM:  Egyketted oxigén
FELESÉG:  Megosztott mennybolt
FELINDULÁS:  Emeletre menés
FIATAL FILOZÓFIA:  Ifilozófia
FIATAL HÖLGY:  Csitricsaj
FOGADÓ:  Szájsebészeti illeték
FOGAS HAZÁJA:  Süllõföld
FRIZSIDER:  Léhûtõ
FÜLBEVALÓ:  Pletyka
FÜLKE:  Kis hallószerv
FÛRÉSZ:  Növénydarabka
GALLÉR:  Francia artéria
GÉPKOCSISZILÁNK:  Autógramm
GLÓRIA:  Tiszteletkör
GUBÓ:  Lárvaház
GYERMETEG:  Örökzöldfülû
GYOMORRÖNTGEN:  Fénypépfelvétel
HALADÁS:  Keszegajándékozás
HALADÓ:  Tó
HALLÓ:  Tengeri csikó
HASONLÓ:  Fekvõ mén
HIBAKERESÉS: Zûrkutatás
HIPPIGYÓGYSZER:  Antibeatikum
HORGÁSZBOT:  Pontyosvesszõ
HÓEMBER: Télibáb
HULLÁMPAPÍR:  Palackposta
HÛHÓ:  Ragaszkodó csapadék
ILLETÉKTELEN:  Adómentes
INGATAG:  Kileng az ipse
ISZÁKOS:  Csapraforgó
ÍNY:  Fogház
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ÍNYENC ÛRHAJÓS:  Gasztronauta
JÁRÁSBÍRÓ:  Távgyalogló
JAVASASSZONY:  Vagyonos nõ
JÓ ARATÁS:  Kaszasiker
KANCSUKA:  Férficipõ
KANTÁR:  Hímállat szélesre nyit
KARIMA:  Kórusfohász
KÁRTYAÉRZÉK:  Zsugalat
KÁRTYASZOBA:  Vesztõhely
KÉMIAI ELÕADÁS:  Vegyibeszéd
KÉMLELÉS:  Spionra találás
KÉZFOGÓ:  Bilincs
KIRÁNDULÁS:  Bokaficam
KISÉR:  Parányi véna
KONZULTÁL:  Diplomáciai teríték
KORHELY:  Régiségtár
KORHELYLEVES:  Utópia
KOSÁR:  Hímjuh ellenértéke
KUTYAHÁZ:  Pulipintyó
LÁMPALÁZ:  Íme készíti a tetõt
LESZÁLLÁS:  Ígéret munkába állításra
LÉTRA:  Fokos
LIBABÕR:  Tolltartó
LIFTJAVÍTÁS:  Felvonókúra
LÓVERSENY:  Paripatúra
MALOM:  Most kacat
MARKÁNS:  Tenyerén a kén vegyjele
MATA HARI:  Halottkém
MAZOCHIZMUS:  Verotika
MÉRTÉKLETES:  Arányember
MÛVÉSZ:  Szintetikus veszedelem
NYELVFÜZET:  Ragtár
OLVADÁS:  Hidegösszeroppanás
ORATÓRIUM: idõmérõ zenemû
ÓHAJTÁS:  Antik rügy
ÖNTUDATLAN:  Maga buta
PÁLINKA:  Pali indián uralkodó
PIRULÁS:  Gyógyszeres
PLÁGIUM:  Tollfosztogatás
POROSZLÓ:  Német paripa
PRÓBAFÚRÁS:  Kezdõ intrikája
PSZICHOPATA:  Lelki lóláb

REKLAMÁCIÓ:  Panaszkönyvvitel
RÉMLIK:  Kísértet búvóhelye
REZERVÁTUM:  Vadszíntér
RIANÁS:  Fagyrázkódás
ROMBUSZ:  Tönkrement jármû
RÖPCÉDULA: Szélvény
SARKI EXPEDÍCIÓ:  Hidegenlégió
SEJTELEM:  Atom
SERCLI: Cipófelsõrész
SERKENÕ:  Italmázoló
SÓHAJ:  Fûszerszõrzet
STÚDIÓ:  Hangjátékbarlang
SÜNDÖRÖG:  Tüskés állat robajlik
SZAKÁCS:  Építõipari szakmunkás
SZAKÁCSJELÖLT:  Haspiráns
SZALONKA:  Becézett fogadószoba
SZÉDÜLÉS:  Táncreakció
SZÉKTÁMLA:  Hátvéd
SZEMÉREM:  Monokli
SZEMFELSZEDÕ:  Csirke
SZERENCS:  Végtelen mázli
SZÍNIGAZ:  Színpadi gyom
SZOCIOGRÁFIA:  Korbonctan
SZÕLÕPRÉS:  Bogyóeszköz
SZTRIPTÍZ:  Szextett
TARKA:  Becézett kopasz
TELEVÉNY:  Kiállított recept
TELEVÍZIÓ:  Szellemképtár
TERMÉKENY DRÁMAÍRÓK:  Darab-
ontók
TIROLI TOROK:  Jódlipálya
TISZTÍTÓ:  Rangos katonák fürdõhelye
TÖKÉLETLEN:  Tompa fõzeléknövény
TRÓNLÉPCSÕ:  Királyhágó
UDVARLÁS:  Bókháló
ÚTRAVALÓ:  Aszfalt
VAJ:  Cipókrém
VÁRTALAK:  Õrbódé
VESZEKEDÉS:  Szembeköpõsdi
VETERÁN DOBOS:  Dobsitos

Szótárlatvezetõ: Kun Erzsébet
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Ügyfélfogadási rend
hivatalok, orvosok, gyógyszertárak, állatorvosok
Komáromban

Önkormányzat : Szabadság tér 1. - Telefon : 340 - 011

Építészeti osztály, Anyakönyvvezetõ, Fogyasztóvédelmi osztály és a
Népjóléti és szociális osztály: Hétfõ :  8.00 - 16.30

Kedd : nincs
Szerda : 13.00 - 16.00
Csütörtök : nincs
Péntek :  8.00 - 12.00

Lakosságszolgálat: Hétfõtõl  csütörtökig :  8.00 - 16.30
Pénteken :  8.00 - 12.30
(útlevél ügyintézés)

Adóhivatal : Hétfõ :   8.00 - 16.30
Kedd :   8.00 - 16.00
Szerda : 13.00 - 16.00
Csütörtök :   8.00 - 16.00
Péntek :   8.00 - 12.00

Okmányirodák:
Személyigazolvány és lakcímnyilvántartó iroda:

Hétfõ :  8.00 - 16.00
Kedd : 12.30 – 16.00
Szerda :  8.00 - 16.00
Csütörtök : 12.30 – 16.00
Péntek :  8.00 - 12.00

Gépjármûves okmányiroda:
Hétfõ : 8.00 - 15.30
Kedd : nincs
Szerda : 13.00 - 15.30
Csütörtök : nincs
Péntek : 8.00 - 12.00

Sorszámot 7.00 órakor osztanak!!!Sorszámot 7.00 órakor osztanak!!!Sorszámot 7.00 órakor osztanak!!!Sorszámot 7.00 órakor osztanak!!!Sorszámot 7.00 órakor osztanak!!!
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Vállalkozási okmányiroda: Hétfõ :  8.00 - 16.00
Kedd : nincs
Szerda :  8.00 - 16.00
Csütörtök : nincs
Péntek : 8.00 - 12.00

Földhivatal : Szabadság tér 1. -    Telefon : 340 - 273
Hétfõ : 10.00 - 12.00,  13.00 – 15.00
Kedd : nincs
Szerda : 8.00 - 12.00,  13.00 – 15.00
Csütörtök : nincs
Péntek : 8.00 - 12.00

Városi Rendõrkapitányság   : Igmándi út 24. -     Telefon : 343 - 007
Hétfõ :  7.30 - 16.00
Kedd :  nincs
Szerda :  7.30 - 16.00
Csütörtök : 12.30 - 16.00
Péntek :  7.30 - 12.00

Közjegyzõ Hivatal  :   Szabadság tér 1. -    Telefon : 340 - 011
Hétfõ : nincs
Kedd : 8.00 - 15.00
Szerda : nincs
Csütörtök : 8.00 - 15.00
Péntek : nincs

Városi Bíróság  :    Beöthy Zsolt u. 26. -     Telefon : 342 - 153
Hétfõ : 8.00 - 12.00
Kedd : nincs
Szerda :        Panasznap : 8.00 - 12.00,  13.00 -15.00
Csütörtök : nincs
Péntek : 8.00 - 12.00

Városi ügyészség: Beöthy Zsolt u. 26. -   Telefon : 342 - 089
Szerda : 8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.00

Falugazda : Közösségi Ház, Jedlik Ányos u. 8.  -     Telefon : 347 - 111
Csütörtökönként : 8.00 - 12.00 13.00 – 16.00
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ÉDÁSZ Rt. :  Klapka György út 41. -    Telefon : 40/ 220 - 220
Személyes ügyfélszolgálat Komáromban nincs.

ÉGÁZ  Rt.ÉGÁZ  Rt.ÉGÁZ  Rt.ÉGÁZ  Rt.ÉGÁZ  Rt.: Igmándi út 45. -    Telefon : 344 - 604, 344 - 605
Hétfõ : 6.30 - 16.30
Keddtõl – csütörtökig : 6.30 -  14.50
Pénteken : 6.30 - 12.00

Vizák, Komárom - Ács Vízmû Kft.: Sport u. 35.-Telefon : 343 - 860, 340 - 188

Hétfõ : 7.00 - 16.30
Szerda : 7.00 - 14.30

Saxum Közszolgáltató és Kereskedelmi Kft. :
Marek József u. 3. -    Telefon : 340 - 664

Hétfõ - péntek : 6.30 - 14.30

Posta : Koppánmonostor, Radnóti Miklós u. 6.-    Telefon : 340 - 751
Hétfõtõl  péntekig : 8.00 - 16.00
Pénztári órák : 8.00 - 15.00

Komárom, Szent István tér 2. -   Telefon : 344 - 536
Hétfõtõl  péntekig : 8.00 - 19.00
Fõpénztár : 8.00 - 18.00
Szombaton : 8.00 - 12.00

Orvosi rendelõ : Tamási Áron u.3. -    Telefon :  346 - 409

Dr. Takács Ágnes családorvos : mobil :  30/ 332 - 1956
Hétfõ :   8.00 - 11.00
Kedd : 13.00 - 16.00
Szerda :  8.00 - 11.00
Csütörtök : 13.00 -16.00
Péntek :  8.00 - 11.00

Dr. Schler Szilvia  gyermekgyógyász :  mobil :   20 / 9454 - 704

Csecsemõtanácsadás :  minden hónap elsõ csütörtökén : 12.00 - 13.00
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Dr. Zsilka Ilona gyermekgyógyász :  mobil : 30 / 9944 - 730

Csecsemõtanácsadás :  minden hónap elsõ hétfõjén : 11.00 - 12.00

Dr.  Boldov Tibor gyermekgyógyász :  mobil : 70 / 2140 - 455

Csecsemõtanácsadás :  minden hónap elsõ péntekén :  9.00 - 10.00

Piskovszki  Jánosné  védõnõ : telefon :  343 - 662

Kismama tanácsadás és csecsemõgondozás: kedd: 9.00 – 11.45

Felnõtt ügyelet : : : : : Komárom, Tóth Lõrinc u. -    Telefon : 344 - 770

Hétfõtõl  péntekig : 17.00 - 7.00
Szombat - Vasárnap : egész nap

Gyermek ügyelet  :  Selye János Kórház, Komárom, Széchenyi István út 4.
-    Telefon :  342 - 840

Komáromi  Rendelõintézet  szakorvosi rendelései :

Cím : Komárom, Beöthy Zsolt u. 4. - Telefon : 344 - 080

Sebészet
Hétfõtõl - péntekig : 8.00 - 14.00
Csütörtök : 8.00 – 12.00
Keddenként 14.00 órától érszûkület vizsgálat, lábambulancia.
Szerdánként 14.00 órától orthopédia.
Csütörtökönként 13.30 órától urológiai rendelés.
Sorszámot reggel 7.00 órától osztanak!!!
Ügyelet : Selye János Kórház, Komárom, Széchenyi István út 2.
Telefon : 342 - 840

Nõgyógyászat
Hétfõtõl - péntekig : 8.00 - 14.00
Ügyelet : Selye János Kórház, Komárom, Széchenyi István út 2.
Telefon : 342 - 840
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Fogászat,

Dr. Szekeres György telefon : 341 - 934
Hétfõ :   8.00 - 14.00
Kedd : 12.00 - 18.00
Szerda :   8.00 - 14.00
Csütörtök :   8.00 - 14.00
Péntek : Iskolafogászat

Dr. Wander Zsuzsanna telefon: 341- 934
Hétfõ :  Iskolafogászat
Kedd :   8.00 - 14.00
Szerda : 12.00 - 18.00
Csütörtök : 12.00 - 18.00
Péntek :   8.00 - 14.00

Iskolafogászat : Feszty Árpád Általános Iskola, Csillag ltp. 16.
Telefon : 343 - 601

Belgyógyászat
Hétfõtõl - péntekig :   7.30 - 13.30
Ügyelet : Selye János Kórház, Komárom, Széchenyi István út 2.
Telefon : 342 - 840

Szemészet

Dr. Török Katalin
hétfõ - péntek : 8.00 - 14.00 (sürgõs esetekben)
Szemüvegíratás elõjegyzéssel történik.
Páros héten szerdán a rendelés szünetel!

Orr-, fül-, gégészet

Hétfõ :   7.00 - 12.00
Kedd :   9.00 - 12.00
Szerda :   7.00 - 12.00
Csütörtök :   7.00 - 12.00
Péntek :   7.00 - 12.00
Audiológia : hétfõ - péntek :  12.00 - 14.00
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Ideggyógyászat
Kedd és szerdai napokon : 8.00 - 14.00

Pszichiátria
Szerda kivételével, hétfõ – péntek : 8.00 – 12.00

Laboratórium
Hétfõ - péntek : 7.30 - 10.00

Röntgen
Hétfõ - péntek : 8.00 - 14.00

Sportorvosi rendelés, Tóth L. utcai ügyeleti rendelõben
Kedd : 16.30 - 17.30

Onkológia
Hétfõ:  8.00 - 12.00
Péntek: 12.00- 13.00

Ortopédia
Szerda : 14.00-tól

Rheumatológia, Táncsics Mihály u. 34. Telefon  :  344 - 696
Dr. Németh Eleonóra
Hétfõ - péntek : 7.00 - 13.00
Dr. Fazekas István
Hétfõ - csütörtök : 13.00 - 14.30  telefonos bejelentkezés alapján

Dr. Boldov Tibor  gyermekgyógyász
Telefon : 345 - 915,  mobil : 70 / 2140 - 455
Hétfõ :   8.00 - 12.00
Kedd :   8.00 - 12.00
Szerda :  10.00 - 12.00

 14.00 - 15.00
Csütörtök :   8.00 - 12.00
Péntek :   8.00 - 12.00
Csecsemõtanácsadás szerdánként : 12.30 - 13.30
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Dr. Schler Szilvia gyermekgyógyász
Telefon : 345 - 924,  mobil : 20 / 9454 - 704
Hétfõ :   7.30 - 11.30
Kedd :   7.30 - 10.00

14.00 - 15.00
Szerda :   7.30 - 11.30
Csütörtök :   7.30 - 11.30
Péntek :   7.30 – 11.30
Csecsemõtanácsadás keddenként : 12.30 - 13.30

Dr. Zsilka Ilona gyermekgyógyász
Telefon : 346 - 368,  mobil : 30 / 9944 - 730
Hétfõ :   8.00 - 12.00
Kedd :  10.00 - 12.00
Szerda :   8.00 - 12.00
Csütörtök :   8.00 - 12.00

 14.00 - 15.30
Péntek :   8.00 - 12.00
Csecsemõtanácsadás csütörtökönként : 12.30 - 13.30

Bõr- és Nemibeteg gondozó Intézet, Telefon : 340 - 011
Hétfõ : 9.00 - 15.00
Kedd-szerda : 9.00 - 14.00
Csütörtök : csak a visszarendelt betegeknek
Péntek : 9.00 - 13.00

Gyógyszertárak :
Aranykígyó Patika, Kalmár köz. Telefon : 343 - 940

Hétfõ - péntek : 9.00 - 18.00
Szombat : 9.00 – 12.00

Balzsam Patika, Klapka György út 3. Telefon : 340 - 063
Hétfõ - péntek : 7.30 - 17.30
Szombat : 8.00 – 12.00

Mentha Patika, Jedlik Ányos u. 12. Telefon : 345 - 925
Hétfõ - péntek : 8.00 - 17.00
Szombat : 8.00 – 12.00

Vásártér Patika, Széchenyi István út 81. Telefon : 343 - 063
Hétfõ - péntek : 8.00 - 17.30
Szombat : 8.00 - 12.00
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Állatorvosok :
Dr. Gyõrfi Lajos, Táncsics Mihály u. 61. Telefon : 342 - 480
Dr. Muravölgyi László, Gábor Áron u. Telefon : 30 / 9468 - 862
Dr. Nedeczky Árpád, Jókai Mór tér 9. Telefon : 342 - 367
Dr. Répási Gábor, Babits Mihály u. 9. Telefon : 342 - 907

Üzletek nyitvatartása :

Pro-Food Bt..... ( Nagy bolt ) Koppány vezér út 111.
Hétfõ - péntek : 6.00 - 17.00
Szombat : 6.00 - 12.00
Vasárnap : 8.00 - 10.00

Best-of  ABC, Koppány vezér út
Hétfõ - péntek : 6.00 - 18.00
Szombat : 6.00  -12.00
Vasárnap : 7.00 - 10.00

Kis - Duna ABC,     Koppány vezér út.
Hétfõ - péntek : 6.30 – 17.00    ebédidõ:  12.00 – 13.00
Szombat : 6.30 – 12.00
Vasárnap : 8.00 – 10.00
Palackos gáz csere a bolt nyitvatartási idõpontjával megegyezõen.

Bordács ABC, Aranyember u.
Hétfõ - péntek : 7.00 – 17.00
Szombat : 7.00 – 12.00
Vasárnap : 7.00 – 10.00

Mini ABC,,,,, Koppány vezér út 129.  Telefon : 341 – 835
Hétfõ - péntek : 6.30 – 11.00,  15.00 – 17.00
Szombat : 6.30 – 11.00
Vasárnap : 9.00 – 11.00

Feketerigó étterem, Móra F. u. 1.
Hétfõtõl csütörtökig : 6.00 – 22.00
péntektõl vasárnapig : 6.00- 24.00
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Teríték kölcsönzõ, Koppány vezér út. 53.  Telefon : 344 - 168
Hétfõ : 14.00 - 18.00
Kedd : szünnap
Szerda : 14.00 - 18.00
Csütörtök : szünnap
Péntek : 14.00 - 18.00

Harmónia Virágbolt,,,,, Csendes u. 4.  Telefon : 340 - 905
Hétfõ : 14.00 – 17.00
Kedd : 8.00 - 11.00  és 14.00 - 17.00
Szerda : 8.00 - 11.00  és 14.00 - 17.00
Csütörtök : 8.00 - 11.00  és 14.00 - 17.00
Péntek : 14.00 – 17.00
Szombaton   :  8.00 -12.00

Kozmetika,,,,, Csendes u. 4.  Telefon : 340 - 905
Páros héten :
Kedd : 14.00 - 20.00
Szerdától szombatig :  8.00 - 14.00

Páratlan hét :
Hétfõtõl - péntekig : 13.00 - 20.00
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Komárom - Koppánmonostor autóbusz menetrendje :

Komáromból indul munkanapokon : : : : :
4.50, 5.00 táborig, 5.30, 6.25, 6.40 iskolai napokon, 7.30 táborig, 8.20, 10.10
táborig, 11.40, 12.55, 13.50 iskolai napokon és a táborig, 14.30, 14.55, 15.45
táborig, 16.35, 17.25, 18.40 táborig, 19.50, 20.35, 22.35

Komáromból  indul szabad-, és munkaszüneti napokon :
4.20, 5.00 táborig, 6.25, 7.25 táborig, 8.55, 10.10 táborig, 11.40, 13.50, 15.25,
16.45, 17.30, 18.40 táborig, 19.50, 20.35, 22.40.

Koppánmonostorról indul munkanapokon :
4.30, 5.10, 5.30 tábortól, 5.50, 6.40, 7.10 iskolai napokon, 7.50 tábortól,
8.40, 10.35 tábortól, 12.00, 13.15, 14.10 tábortól, 14.50, 15.15, 16.05 tábor-
tól, 17.00, 17.45, 19.05 tábortól, 20.10, 20.55.

Koppánmonostorról indul szabad-, és munkaszüneti napokon :
4.40, 5.30 tábortól, 6.45, 7.45 tábortól, 9.15, 10.35 tábortól, 12.00, 14.10,
15.45, 17.05, 17.50, 19.05, 20. 10,
20. 55

Komárom autóbusz állomástól indul Almásfüzitõre munkanapokon:
5.00, 5.11, 5.30, 6.00, 6.20, 7.00, 7.30, 8.05, 9.00, 10.00, 11.00, 11.30 nyári
tanítási szünetben munkanapokon, 12.00, 12.30, 13.05, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.15, 15.30, 16.00, 16.35 páros héten, 16.50, 17.15, 17.30, 18.45,
19.55, 21.07, 22.10

Komárom autóbusz állomástól indul Almásfüzitõre szabad napokon:::::
5.11, 5.30, 7.00, 8.05, 9.00, 9.30, 11.00, 12.00, 13.00, 13.27, 14.30, 15.30,
16.00, 17.12, 17.45 nyári tanítási szünetben, 19.55, 21.15, 22.10

Komárom autóbusz állomástól indul Almásfüzitõre munkaszüneti na-
pokon:
5.11, 5.30, 8.05, 9.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.12, 17.45 nyári tanítási
szünetben, 19.55, 21.15,
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Komárom Vasútállomásról induló vonatok:

02.40 Gyõr hétköznap
03.30 Almásfüzitõ, Esztergom hétköznap
03.58 Bp. Keleti
04.28 Bp. Keleti munkanap
04.30 Kisbér, Székesfehérvár
04.28 Gyõr munkanap
04.58 Bp. Keleti szabad- és munkaszüneti nap
04.58 Bp. Keleti
05.30 Almásfüzitõ, Esztergom
05.40 Gyõr munkanap
05.40 Gyõr szabad- és munkaszüneti nap
05.58 Bp. Keleti
06.15 Bp. Keleti hétköznap
06.36 Gyõr hétköznap
06.46 Bp. Keleti munkanap
07.12 Gyõr, Sopron hétköznap
07.35 Tatabánya
07.37 Gyõr munkanap
07.49 Kisbér, Székesfehérvár
08.15 Bp. Keleti hétköznap
08.20 Észak-Komárom, Pozsony
08.40 Gyõr
09.14 Gyõr, Hegyeshalom
09.23 Gyõr, Hegyeshalom, Rajka, Prága
09.27 Gyõr szabad- és munkaszüneti nap
09.28 Bp. Keleti
09.35 Kisbér, Székesfehérvár
10.15 Bp. Keleti
11.23 Gyõr, Szombathely, Sopron
11.30 Tatabánya
11.33 Kisbér, Székesfehérvár
12.14 Bp. Keleti, Miskolc, Sátoraljaújhely
12.20 Bp. Déli
12.50 Gyõr
13.23 Gyõr, Rajka, Pozsony
13.36 Gyõr
14.14 Bp. Keleti
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14.32 Gyõr
14.30 Bp. Keleti
15.23 Gyõr, Szombathely, Zalaegerszeg
15.27 Bp. Keleti, Miskolc
15.28 Bp. Keleti
15.40 Kisbér, Székesfehérvár
16.08 Gyõr
16.26 Gyõr, Hegyeshalom, Rajka

hét elsõ munkanapját megelõzõ napon
16.14 Bp. Keleti
17.07 Bp. Déli munkanap
17.29 Gyõr, Szombathely, Rajka
17.46 Gyõr munkanap
18.10 Bp. Déli munkanap
18.12 Kisbér, Székesfehérvár, Pécs
18.20 Észak-Komárom, Pozsony
18.25 Gyõr munkanap
18.25 Gyõr hét elsõ munkanapját megelõzõ napon
18.34 Bp. Keleti
19.05 Gyõr munkanap
19.23 Gyõr, Sopron, Celldömölk
19.18 Bp. Keleti
19.30 Almásfüzitõ, Esztergom
20.00 Kisbér, Székesfehérvár
20.21 Bp. Déli hét elsõ munkanapját megelõzõ napon
20.17 Gyõr
20.14 Bp. Keleti
20.35 Bp. Déli munkanap
20.24 Bp. Déli
20.54 Gyõr
21.18 Gyõr
21.55 Kelenföld
22.30 Tatabánya
         a hét utolsó munkanapján és szabadnapokon nem közlekedik
22.30 Kelenföld

a hét utolsó munkanapján és szabadnapokon
22.48 Gyõr

A vastagon szedett gyorsvonat, dõlt betûvel szedett sebes vonatot jelöl.
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Csokonai Mûvelõdési Központ, Komárom, Kelemen L. u. 7.
Telefon : 342 - 208
Hétfõtõl- péntekig :   7.00 - 20.00
Szombaton : 10.00 - 28.00
Vasárnap : 13.00 - 18.00

Komáromi Kisgaléria,,,,,  Komárom, Kelemen L. u. 7. Telefon : 342 - 208
Hétfõtõl- péntekig :   7.00 - 20.00
Szombaton :  l0.00 - 18.00
Vasárnap : 13.00 - 18.00

Közösségi Ház, Komárom, Jedlik Ányos u. 8. Telefon : 340 - 140
Hétfõtõl - péntekig :   7.00 - 20.00
Szombaton :   zárva
Vasárnap :   zárva

Jókai Mór Filmszínház, Komárom, Táncsics Mihály u. 13.
Telefon : 340 - 165
Téli idõszámításkor az elõadások kezdete : 17.00  és  19.00 óra
Nyári idõszámításkor az elõadások kezdete : 18.00  és  20.00 óra
Szünnap : csütörtök
Pénztárnyitás elõadás kezdete elõtt 2 órával.

Jókai Mór Városi Könyvtár,
Komárom, Táncsics Mihály u. 10.Telefon : 344-631
Hétfõtõl - péntekig : 9.00 - 18.00
Szombaton    : 9.00 - 17.00

Gyermekkönyvtár, Komárom, Jedlik Ányos u. 8.
hétfõ : szünnap
kedd : 9.00 – 18.00
szerda : 9.00 – 18.00
csütörtök : szünnap
péntek : 9.00 – 18.00

Dózsa György Általános Iskola Könyvtára, Koppány vezér út 59.
Telefon:  340 – 688
Hétfõ : szünnap
Kedd : 14.30 – 15.30
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Szerda : 14.30 – 15.30
Csütörtök : szünnap
Péntek : szünnap
Szombat : szünnap
A könyvtár felnõtt látogatókat is fogad!

Tengerészeti Múzeum, Komárom, Szabadság tér 1.Telefon : 340 - 011
Keddtõl - vasárnapig : 10.00 – 16.00

Klapka György Múzeum Helytörténeti Kiállítás
Komárom, Kelemen L. u. Telefon : 344 - 697
Keddtõl - vasárnapig : 10.00 – 16.00

Monostori Erõd Hadkultúra Kht.
Telefon : 341 – 968,  540 - 582
Csoportos látogatási lehetõség, elõre bejelentkezéssel
Az erõdben lévõ kiállítás naponta : 9.00 - 16.00

Tourinform Iroda, Komárom, Igmándi út 2.
Telefon: 540-590
Nyári idõszámításkor: hétfõtõl-péntekig: 9.00-18.00

szombat, vasárnap 9.00-17.00
Téli idõszámításkor: hétfõtõl-csütörtökig 8.00-16.00

pénteken: 8.00-14.00
szombat, vasárnap zárva
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Támogatóink a következõ szolgáltatásokkal
állnak az ÖNÖK RENDELKEZÉSÉRE:

Põcze József, autószerelõ mester,
Vendéglõ u. 1. - Tel.: 340 - 720
Hétfõ : szünnap
Keddtõl - péntekig : 8.00 - 15.00
Szombat : 8.00 - 14.00

Kozmetika,  Czeglédi Gabriella,,,,,
Csendes u. 4. - Telefon : 340 - 905
Páros héten :
Kedd : 14.00 - 20.00
Szerdától szombatig :  8.00 - 14.00
Páratlan hét :
Hétfõtõl - péntekig : 13.00 - 20.00

Harmónia Virágbolt,
Czeglédi Lászlóné,
Csendes u. 4.- Telefon : 340 - 905
Hétfõ : 14.00 – 17.00
Kedd : 8.00 - 11.00  és 14.00 - 17.00
Szerda : 8.00 - 11.00  és 14.00 - 17.00
Csütörtök : 8.00 - 11.00  és 14.00 - 17.00
Péntek : 14.00 – 17.00
Szombaton   :  8.00 -12.00
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Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk bemutatni, milyen elõnyöket jelent Önnek,
ha igénybe veszi Bankunk szolgáltatásait. A lakossági szolgál-
tatásaink széles palettája igyekszik megfelelni az évek során
tapasztalt fogyasztói elvárásoknak.
A szélesebb körû igények kiszolgálása érdekében a követ-
kezõ lehetõségeket teremtettük meg ügyfeleink számára:

 Akciós Hitelkártya

 Akciós Személyi Kölcsön

 Lakás Kölcsön

 Jelzáloghitel

 Akciós Betétlekötés

Amennyiben ajánlatainkkal kapcsolatban bõvebb felvilá-
gosításra lenne szüksége, szívesen állunk rendelkezésére:

Raiffeisen Bank Rt.
2900 Komárom, Mártírok útja 14.
Telefon: (34) 345-125
Telefax: (34) 345-078
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