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Történetünket Én írom: szavakkal (2010 - 2012-ig) 

Hosszú évek után 2010. őszén vettem elő Sanyi verseit – amelyek kézírással, legépelve,  

vagy újságok hasábjain őrződtek meg. A sok évtizedes papírlapok azonban már sárgulnak, 

porladnak. Meg kell őket menteni! Itt van előttem a csodálatos találmány, a számítógép, 

amelynek segítségével digitalizálva minden maradandóbbnak bizonyul. 

Sanyi 1944-ben, 14 éves korában kezdte el írni gyermekkori verseit. Legalábbis ekkor jelent  

meg két verse. Ifjúkorát 1951-től 1961-ig, az érett férfikorát pedig 1962-től 1983-ig számolom. 

Ez utóbbi időszakot már együtt éltük meg. Egymást átölelve, jóban, rosszban. E korszak első 

éveiben írt versei a megtalált szerelemről, a remélt boldogságról, majd a természet iránti 

rajongásról, végül a testi-lelki szenvedésről, az emlékezésről és búcsúzásról szóltak.  

A versek újra gépelése közben felidéződnek azok az események, érzések, amelyek a költemény 

születését előidézték. A versek közül kiemelek néhány jellegzetes sort, hozzáírom Sanyi utána írt 

gondolatait és esetleg néhány szóval kiegészítem. Ebből állhat össze történetünk Sanyi 

szavaival-gondolataival, valamint az én emlékeimmel. A szövegek között ott lesznek a 

kettőnkről készült fényképek, azok is, amelyeket egymásról készítettünk, egy helyen. 

1./ ELŐZMÉNYEK A RÉGMÚLTBAN: 1944 – 1955. 

1944 nyarán Debrecen első bombázása után a keresztanyámék kiköltöztek Hajdúszoboszlóra. 

Amikor ők már berendezkedtek a bérbe vett Kossuth u. 35. sz. alatti házban, mi – anyu és én,  

utánuk jöttünk. Este volt, amikor a vonattal megérkeztünk. Éppen akkor kezdődött a légi-riadó, 

rohantunk a konflishoz, hogy mielőbb védett helyre jussunk. Rokonaim egyenesen a szomszéd 

ház pincéjébe vittek bennünket. A drága Zsófi nagymamám ott egy teknőbe vetett nekem puha 

ágyat. Évek, évtizedek múlva kiderült, hogy ahova Hajdúszoboszlón először beléptem, abban a 

Kossuth utcai házban született Joó Sanyika 1929. december 12-én. Az édesapja 1936-ban halt 

meg, utána elköltöztek az anyai nagyapa házába, a Szilfákalja u. 48. sz. alá. Ezért a Kossuth 

utcai házban 1944-ben és utána is az Egri család lakott. Kislányukkal gyakran játszottam azon az 

udvaron, abban a kertben, az alatt a nagy körtefa alatt, ahol kisfiúként Sanyi is játszott.  

Hiszem: a Sors jele volt, hogy már gyermekként jártam a későbbi szerelmem, férjem 

szülőházában. Életünk összefonódását ezért én hat éves koromtól számítom. 
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A Kossuth utca 35. sz. alatti ház, ahol rövid ideig a nagymamámmal laktunk, mellette állt az a 

ház, ahol Joó Sanyika megszületett, ma már a helyén társasház látható. 

 AZ  ÉDESANYÁK  BARÁTSÁGA:  1945-1955 

Édesanyám a postán dolgozott telefonközpontosként. Nagyon sokat beszélgettek Sanyi 

anyukájával, persze, főleg a gyermekeikről. Anyukám pedig esténként elmesélte, mit hallott 

Ilonka nénitől. Így sok mindent tudtam Sanyiról, anélkül, hogy egyszer is láttam volna.  

Én közben jártam a református templom melletti általános iskolába, majd a gimnáziumba és 

hegedülni tanultam. Sanyinak ezt a korszakát a régi történetek és a megmaradt dokumentumok, 

levelek alapján próbáltam meg később „összerakni”. Íme: 

A „KALANDOS” IFJÚKOR 

Az édesapját korán elvesztette. Édesanyja özvegyi nyugdíjból és árvaellátásból próbálta 

fenntartani kettőjük életét. Megunva a szegénységet 1940-ben férjhez ment Bieliczky Béla 

nyugalmazott századoshoz, aki a nevelt fiát 1948-ban a nevére íratta (adoptálta). Sanyi irodalmi 

érdeklődése korán megnyilvánult. Versei már 1944-ben megjelentek. Abban a korban, amikor ő 

volt gyermek és fiatal, szinte népbetegségnek számított a tüdőbetegség. 1948. szeptember és 

október hónapban őt is gyógykezelték a Debreceni Tüdőszanatóriumban. Tanulmányai 

folytatásához Pongor Ferenc igazgató főorvostól kellett igazolást kérni. E miatt a gimnáziumi 

évei eléggé zűrösen alakultak. Akkoriban még nem volt gimnázium Hajdúszoboszlón, így 

máshova kellett beiratkoznia. Próbálkozott a Debreceni Ref. Kollégiummal, de az érzékeny 

természete az ottani puritán, kemény szokásokhoz nem tudott alkalmazkodni.  
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A karcagi gimnázium és kollégium sem vált be. Végül Sátoraljaújhelyen találta meg a neki való 

légkört, elsősorban az iskolaigazgató, irodalomtanár nagybátyja (anyai nagynénjének férje) 

Kovásznay Rezső és még néhány kedves tanára, pl. Dankó István és felesége Márta néni 

jóvoltából. A kereskedelmi középiskola tananyaga nem igen kötötte le az érdeklődését, annál 

többet írogatott. Már nemcsak versek, hanem elbeszélések, sőt színdarab kezdemények is 

találhatók a régi iratok között. (Ez utóbbiak sajnos, már nem olvashatók, a foszladozó papír, a 

csúnya, elkapkodott írásmód miatt.)  

1947. júliusában Hajdúszoboszlón fogalmazta meg a következő levelet: „Tisztelt Szerkesztőség! 

Valamelyik nap kezembe került a „Válasz” című folyóirat. Elolvastam részletesen a benne 

foglalt műveket és kritikákat. Bátorságot éreztem ahhoz, hogy verseim közül válasszak egyet és 

elküldjem Önökhöz nyomtatás végett. Kissé azonban el voltam szontyolodva amiatt, hogy 

 mivel én nem vagyok párttag hát ebből kifolyólag nem küldhetek az írásaimból. Azonban 

felvilágosítást kaptam, hogy a folyóirat nem áll kizárólag párt befolyása alatt, így azon művek 

soraiból melyek a mértéket a lap nívójához viszonyítva megütik, Önök közlik. Levelem 

stílusából ne vonják le konzekvenciájukat mert őszintén mondva kissé meg vagyok illetődve. 

Most egy versemet küldöm be Önökhöz, és ha úgy vélik, hogy lapjukat nem sérti, hát akkor ne 

sajnálják tőle a nyomdafestéket. Tisztelettel: Joó Sándor.” 

A Zempléni Népújság szerkesztősége a következő levelet küldte a harmadikos gimnazista fiúnak 

1948. május 26-án: „Joó Sándor úrnak, Sátoraljaújhely. Ezennel megbízzuk Önt, mint a Magyar 

Ifjúság Népi Szövetsége sajtóbizottságának tagját, hogy lapunk részére tudósításokat írjon. 

Egyben kérjük, hogy a demokratikus szervezetek és hatóságok munkatársunkat támogassák.”  

Érettségi után jöhetett (volna) az egyetem: a Debreceni Tudományegyetemen egy évig. majd a 

Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen csupán két évig tanulhatott. Lelkes tanítványa 

lehetett volna továbbra Zsirai Miklós, Klaniczay Tibor, Ortutay Gyula és Trencsényi Waldapfel 

Imre professzoroknak. Aktívan bekapcsolódott az irodalmi életbe is. Tagja volt a Fiatal Írók 

Munkaközösségének. (Budapest, V. Gorkij fasor 10.) 1952. április 12-én írott levélben 

értesítették, hogy elkészült a tagsági igazolványa.  

Ám mindkét egyetemről „eltanácsolták”. Nem bocsájtották meg neki a „származását”: a 

hivatalnok apát, a volt katonatiszt nevelőapát. Az 1950-es évek elején csak a munkás-paraszt 

káderek gyermekei tanulhattak tovább. El kellett menni gyárba dolgozni.  
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Vajon milyen lelki megpróbáltatást jelenthetett neki az egyetem magyar és orosz tanszakán való 

tanulás helyett a Váci úti Villamos és Kismotor gépgyárban dolgozni? Talán a lelki 

megrázkódtatást segített kiheverni egy fiatalkori szerelem. Az elsietett házasságkötés 1952. 

május 21-én történt.  A hölgy Veszelei Mária, a Színművészeti Főiskola hallgatója volt, akit a 

tanulmányai befejezése után a Kecskeméti Katona József Színházba helyeztek.  

Sanyi Budapesten dolgozott és lakott, Mária pedig Kecskeméten.  

Részlet Béla bácsi 1953. május 18-án írt leveléből: „Kedves Mária és Sanyi! Házasságtok egy 

éves évfordulóján szeretettel gondolok rátok, s remélem, egy év múlva unokánkkal együtt itt 

fogjátok ünnepelni szeretetben s főleg egyetértésben.” 

Részlet Ilonka néni 1954. október 28-án írt hivatalosnak szánt leveléből: „A fiam két éve nős, 

feleségét tavaly a színiakadémia elvégzése után a kecskeméti színházhoz „tették”. Kénytelenek 

voltak külön élni. Majd a fiam felmondta a Kismotor gépgyárban betöltött állását, hogy 

Kecskemétre költözzön ő is. Jelentkezett a kecskeméti újság szerkesztőségébe, de elutasították, 

mondván: „nem vehetik fel, mert a nevelőapja katonatiszt volt, és mert nem párttag.” 

ÚJ ÉLET KECSKEMÉTEN 

Sanyi tehát otthagyta a gyárat és lement Kecskemétre. A Megyei Tanács népművelési előadója 

lett (1954. december 1-től két éven át). Nem volt ez rossz állás, hiszen kultúrával 

foglalkozhatott. Tagja lett a Kiskunság című irodalmi folyóirat szerkesztő-bizottságának. 

Közben, mint „író, költő” is szerepelt a városban és a megyében az irodalmi esteken  

(1954-1959). Néhányszor még Veszelei Mária neve is felmerült közreműködőként. A házasság 

azonban nem bizonyult szerencsésnek. Hozzájárulhatott a hosszú ideig tartó különélés és Mária 

„félrelépése”, talán a karrierje érdekében. (Ilonka néni említette egyszer, hogy látta a szoboszlói 

fürdőben, amikor a bokrok alján enyelgett Major Tamással. „Pont egy ilyen csúf zs.-val”)  

Házasságuk nem tartott sokáig, a válás idejéről nincs adatom. 

Az 1970-es évek végén Budapesten, a villamoson találkoztunk Máriával. Panaszkodott a 

küzdelmes, nehéz helyzetéről. Utána Sanyi megjegyezte: olyan öregnek néz ki mellettem, hogy 

akár a lánya lehetnék. 1989. április 8-án, a haláláról szóló kis hírt kivágtam az újságból:  
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A „SORSDÖNTŐ” TALÁLKOZÁSUNK: 1956. AUGUSZTUS 6-ÁN 

Az biztos, hogy 1956. augusztus 6-án Sanyi már „szabad” volt. Ekkor találkoztunk személyesen, 

a sors szeszélye folytán „véletlenül”. Szép, szomorú szemei magányosságról, csalódottságról 

tanúskodtak. Az első válását talán még nem heverte ki. de erről sem akkor, sem később nem 

beszéltünk.  

Hogyan is történt ez a „véletlen” találkozás? 1956. augusztus 6-án frissen érettségizett lány 

voltam. Kinéztem az ablakon és az utca másik oldalán megláttam egy fiatalembert. A szívem 

megdobbant, mert megéreztem, hogy ő lehet a számomra rendeltetett „nagy Ő”. Ösztönös 

érzéssel, megállíthatatlanul utána indultam. Az utcánkban a Bocskai u. 28. sz. alatt 1956-ban 

fogorvos működött, oda igyekezett. Oda én is bemehettem. „Ő” a bejárati ajtó mellett állt 

 - a fogorvosra várva - amikor beléptem. „E ház ajtajában néztünk először egymásra és 

tekintetünk örökre egymásba égette sorsunkat. Valami belső sugallatra akartam találkozni Vele, 

mintha tudtam volna, hogy az elhatározás egy életre eldönti sorsomat, sorsunkat. Legyen áldott a 

nap, amikor megláttam Őt és utána indultam! ” – írtam később. 

 
„A találkozás háza” 

Én 1956-ban érettségiztem és Debrecenben tanultam tovább hegedülni, énekelni. Sanyi pedig a 

szabadsága leteltével visszautazott Kecskemétre dolgozni.  
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Három „elő-szerelem” 

Vitatkoztam valakivel, aki kifogásolta, hogy „zárkózott” vagyok, azaz, nem beszélek eleget 

magamról. Mit kellett volna elmondanom? Vallani arról, hogy kivel, mikor, hogyan? De hiszen 

olyan kevés emlék marad fenn az idő rostáján. Három férfire azonban emlékszem, akik nővé 

válásomban segítettek. 

1./ Az első udvarlóm gimnazista koromban megtanított csókolózni. Kovács 

Vince orvostanhallgató, kisvárosunk legvonzóbb fiúja volt: magas, barna, 

villogó fekete szemű. Én abban az időben csinos kislány voltam, de már 

pikánsan tudtam a derekamat ringatni járás közben – ami persze a fiúknak 

tetszett. Megfordultak utánam és szívesen folytatták velem együtt az utat. 

Nem volt nehéz közülük kiválasztani azt, aki minden gimnazista lánynak a 

legjobban tetszett.  

Esténként az ablakunk alatt felcsendült a füttyszó: „Föl torreádor, győzd le a bikát” dallama a 

Carmen c. operából. Ez volt a jelszó, hogy vár reám. Hosszú séták következtek. Aztán a 

„kiskapuban” megtörtént az első csók, még csak finoman, puhatolózva, ám mire leérettségiztem, 

már egész jól begyakoroltuk. Az ő szerepe ennyi volt. 

 Érettségi után: 1956. augusztus 6-án találkoztam életem egyetlen, igazi nagy szerelmével. De 

csak hat év múlva köthettünk házasságot, addig külön-külön történt velünk egy és más. 

 

2./ 1959. nyarán a keresztmamámmal Erdőbényére mentünk üdülni. Ott 

az volt a szokás, hogy vacsora után az étteremben összejött a társaság, 

főleg a fiatalok. A lemezjátszóra egy helyes fiatalember rakta fel a 

zenéket és kis idő múlva felkért táncolni. Másnap kettesbe mentünk el 

kirándulni a hegyekbe. Térkép alapján céloztuk meg a Kilátót. 

Beszélgettünk, gyönyörködtünk a szép kilátásban, majd elkezdtünk 

csókolózni. Meg akartam mutatni, hogy mit tudok, ezért „hétpróbás” 

nőnek tartott. Nem csoda, hogy a Kilátó tövében, az erdő fái, bokrai között természetesen 

„kötelességének” tartotta a folytatást. Gyönyörű, kék volt az ég, szikrázott örömében még a Nap 

is. Csak otthon a véres bugyimról értettem meg, hogy nő lettem. Végre! Örültem, hogy a riadt 

várakozáson ilyen könnyen, készülődés nélkül túlestem.   
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Kónya László – szintén orvostanhallgató – szavaira, mondataira már alig emlékszem, de a 

vidám napfényre, a természet lágy ölére igen. Laci a kirándulás emlékére festette meg az 

„Erdőbényei tájat”, amit karácsonyra nekem ajándékozott. A Zeneakadémiára már, mint az 

„orvos menyasszonya” vonultam be.  

A Sors azonban másnak teremtett. 

3./ A harmadik „elő-szerelem” emléke évtizedeken keresztül nyomot 

hagyott bennem a megismételhetetlensége, az egyszerisége miatt. 

1962. május 31. Békéscsaba. Jó napom volt. Hangversenyen énekeltem 

Pamina és Oszkár áriáját. A siker után jóleső öntudattal sétáltam haza. 

Útközben találkoztam Buss Gyulával, aki velem tartott. Ő volt a színház 

sikeres sztárja, kitűnően játszott a bonviván és hősszerelmes 

szerepekben. A házunk előtt búcsúzásként kezet nyújtottam, és a vidéki kúriaszerű épület 

hatalmas, boltíves kapuját kulcsra zártam magam mögött. Egyedül akartam maradni, hogy az oly 

ritkán adódó felszabadult és elégedett hangulatomat kiélvezhessem. A tükörből egy szép büszke 

nő nézett vissza rám. Felvettem a legcsinosabb hálóingemet és kellemes érzésekkel feküdtem le. 

Egy idő múlva halk kopogtatás riasztott fel szendergésemből. „Gyuszi vagyok” – szólt hozzám a 

kellemes férfihang. „Hogy jött be?” – kérdeztem, hiszen a bezárt kapun keresztül lehetetlen. 

Kiderült, hogy bemászott a hátsó szomszéd udvarába, felkapaszkodott a mi magas kőfalunkra, 

onnan ugrott be a kertünkbe. Közben talán a bokáját is ki ficamította, de mégis bejutott hozzám. 

Ez igen! Egy ünnepelt hősszerelmes pikáns kalandjában hősnőnek lenni, mégiscsak valami! 

Elismerésül hozzá simultam és hagytam, hogy karjaiba zárjon. Ezen az éjszakán gyermekem 

fogant. Először és utoljára.   

1962. május 31. Egy nyomot hagyó „szerelmes” éjszaka.  

1962. július 5. Abortusz. (A magzat gyilkosságot sohasem bocsájtottam meg magamnak.  

Valaki „népünk csendes holokausztjának” nevezte az élet megsemmisítését szolgáló orvosi 

beavatkozást.) 

1962. július 29-én Sanyi értem jött, hogy sorsunk beteljesüljön: örökre egymásért éljünk. 

Hátralévő életünket pedig a gyermek utáni hiábavaló vágyakozás töltse ki. 

 

* 
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S most nézzük időrendben az eseményeket: 

FORRADALMAS KORSZAK 

1956. október 23. Sanyi valahogy benne lehetett a forradalomban. Legalábbis érzelmileg.  

A  Levél a bátyámhoz c. verse megjelent november 1-én  a Petőfi Népe, a Bács-Kiskun Megyei 

Ideiglenes Bizottság napilapjában. „Forradalom … Viharzik a szavak lobogója, / s a lélek 

kinyílik, akár a zsoltár (...) Büszke vagyok Rád, mert Te / helyettem is harcosa lettél / az Új Kor 

hajnalának. (…) Könnyeim köntösével / törölgetem arcotok sebhelyes trónusát, / amelynek 

erőskezű királya lett / a virággá pattant szabadság.”  

Ma, 2010. októberében - 54 évvel az akkori események után, - bontottam ki a dobozokban őrzött 

kecskeméti verseket. Többségét valószínűleg Varga Katalin tisztázta le kézírással. Közülük két 

vers lepett meg. Az egyik: A Nemzeti Múzeum előtt (Kodály Zoltán születésnapjára).   

1956. szeptember 16-án Sanyinak ott kellett lennie Budapesten, a Nemzeti Múzeumnál ahhoz, 

hogy ilyen költeményben örökítse meg azt a felforrósodott hangulatú hangversenyt, amelyen a 

Vass Lajos által vezetett Magyar Néphadsereg Művészegyüttese bemutatta Kodály Zoltán 

megzenésítésében Petőfi Sándor Nemzeti dalát. 

„Álltam a Múzeum csarnoka előtt. / A kórus a csendet feszítve várt / És égő szemek fénycsóvái 

keresték / Az ősz Mestert: Kodályt. / Petőfi és Kodály kezet fogott / És talpra állt a bús magyar / 

S a lelkes tömeg tekintetében / Született sok száz győzelmi dal./” 

Az 1956. november 17. című költemény pedig a forradalom bukása utáni tragikus helyszíni 

beszámoló – szintén csak élő élményként születhetett. „Az Üllői úton halkan ballagok / S az 

utcára zúduló üszkös romok / Tengernyi emléket, becsületes álmot / Takarnak a mulandóság 

szárnyai alatt. / (…) Magyar vagyok, s fáj látnom e város / Bús utcáin a sok gyászléptű embert,  

 / Kik temetőt hordoznak gondolataikban, / S a holnapokban is a tegnapot siratják.”    

Mindkét vers hazafias, forradalmi érzésekről szól, méltó társai a Levél a bátyámhoz című 

versnek.  

Kettőnk között ez alatt volt is, meg nem is kapcsolat. Arra emlékszem, hogy 1956. október 23-a 

után izgatottan hallgattam a kis néprádiónkat: mi történik az országban, Budapesten és főleg 

Kecskeméten. A szívemmel már őérte aggódtam. Csak hetek múlva tudtuk meg, hogy él és jól 

van. Ilonka néni sok-sok év után mondta nekem, hogy írt valamit akkor, amiből sok 

kellemetlensége volt. Ez lehetett a Levél a bátyámhoz című vers.  

A forradalmat az orosz tankok segítségével leverték. Következett a „megtorlás”. Sanyit a 

„számonkérés” elől Varga Katalin a szőlőjük pajtájában bújtatta. Élelmet vitt neki. Megmentette. 
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Hálásnak kellett lenni érte, a nőnek, aki mindenképpen asszony és anya szeretett volna lenni. 

Sanyi feleségül vette. (Édesanyja is pártolta ezt az elhatározást, mert Katinak lakása és szőlője 

volt, tehát gazdagnak számított!).  

 

Béla bácsi, Ilonka néni, Varga Katalin és Irmuska nagymama 

Aztán hálásnak kellett lenni az új hatalomhoz is, hogy megbocsássák neki „azt a verset”. 

(Talán még mást is, amiről semmit sem tudok, mert soha nem beszéltünk róla!) Sőt még újságíró 

is szeretett volna lenni. Feltétlen lojalitást kívántak tőle. Be kellett lépnie az MSzMP-be és a 

Munkásőrségbe. Fegyvert adtak a kezébe annak, akit egyetemista korában felmentettek a 

katonaság alól és „alkalmatlansági” bizonyítványt is kapott. Akinél szelídebb lelkű embert alig 

láttam még. Aki lírai verseiben a természet szépségeit írta meg, jobb időkben a szerelem 

gyönyörűségét is. Egy ideig talán nem volt semmi baj. A Petőfi népe c. megyei lapnál 

dolgozhatott 1959. december 1-től 1962. januárig. Elég sok verse és írása megjelent. Közülük az 

irodalmi témájú és a családi, baráti emlékeket idéző írásait olvasom ma is figyelemmel.  

1958 karácsonyán hazajöttek Hajdúszoboszlóra. Sanyi rövid időre - valamilyen kifogással ott 

hagyta a családját és engem látogatott meg. Később ezt írta: „Négy éve már – Karácsony volt 

éppen / várakoztató csönd lapult az utcaszélen / hajszolt a szívem, új utakra térjek / ahol lélekből 

pattannak a fények. / (…) s belesni oda, ahol egy szép nyáron / karton ruhájában szállt a tiszta 

álom.” (Karácsonyvárás, 1962).   Kért, hogy várjak rá, mert mindenképpen elválik. 

1959. tavaszán Sanyi ismét itthon volt. A Postán megkereste Édesanyámat, hogy megtudja a 

debreceni címemet. Három virágos képeslapot vett, ott hamarjában megírta és expressz 

gyorsasággal elküldte:  
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2./”Kedves kicsi Évi!  

Itt írom a lapokat kedves édesanyjánál.  

Sokat beszélgettünk Magáról.  

Hoztam magammal egy most megjelent  

verseskötetemet s remélem elfogadja tőlem.  

Olvasunk verseket, beszélgetünk a zenéről.  

Sok, sok sikert és kézcsókot küld,  

Bieliczky Sándor.”  

 

 

 

 1./ „Buzás Éva művésznőnek.  

 „Kedves Évike!  

Hazaruccantam jó néhány napra Szoboszlóra. 

Sokat gondolok Magára.  

Nagyokat sétálok, mert idegkimerültségem 

van.  

Idehaza már írtam Magának egy verset  

s  ha személyesen találkozunk – amit nagyon 

szeretnék –  átadnám Magának.  

Kezeit csókolja: Bieliczky Sándor.”  
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3./ ”Kedves, kicsi Éva!  

Virágos levelezőlapokon írok Magának, 

hiszen minden szépet és jót  

megérdemel az élettől.  

Tavaszodik, s ilyenkor az ember még többet 

gondol arra, akivel lélekben egy.  

Ne haragudjon rám.  

Ha teheti jöjjön haza.  

 

Kezét csókolja: Bieliczky Sándor.”   

 

 

 

Mindhárom lap baloldalán ugyanaz az üzenet: „Csütörtök reggel, holnap felkeresem”   

A találkozónk után kikísértem az állomásra. Szomorúan integettem utána. Egyik szoboszlói 

ismerős, - aki látott bennünket - azt mondta neki: „Sanyi, ez a kislány nagyon szeret téged!”  

 

1959. március 17.  Ceruzával írott levelezőlap:  

„Drága kicsi Évám!  

Sajnos rosszul is vagyok és haza 

is kell mennem. Változatlanul 

szeretlek. Amíg végzel várok 

Rád. Szeress Te is engem. Ne 

törődj semmivel. 5-6 év eltelik, 

amíg Te művésznő leszel. Tanulj 

szorgalmasan. Gondolj Rám 

sokat. Én is gondolok Rád. Írok 
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Neked Kecskemétről. Maradjon 

kettőnk titka szerelmünk, ne 

engedd befolyásoltatni senkitől. 

Szerdán reggel utazom. Nagyon 

sokszor gondolok Rád s remélem 

Te is. Szeretlek!! Tanulj, hogy 

mielőbb művész légy. Tudod 

mire gondolok. Milliószor csókol 

a Téged nagyon szerető Sanyi.”  

 

1959-re azonban sok keserűség gyűlhetett össze a lelkében, a pokol bugyrában érezhette magát 

és az erőszakkal kezébe adott fegyvert maga felé fordította. Szerencsére Kati időben közbelépett. 

Ez után már a bebizonyított „alkalmatlanság” miatt valóban lefegyverezték. Majd a Soproni 

Idegszanatóriumban gyógykezelték. Az orvosa azt kérte tőle, hogy amit leír, azt mutassa meg 

neki. Az írások tartalmán és külsején akarta lemérni a gyógyulást.    

1959. november 19-i dátummal egy írás és egy vers maradt meg. Mindkettő a gyógyulást 

sejtette.  

Szeretni kell őt is! című kis írásában egy öngyilkosságra készülő lányról írt. „A lány 

továbbrohan. Arca olyan, mint az erdei szamóca. Törékeny a teste, s ha ránézel, tudod, hogy 

könny nélkül is tud zokogni. Nyugtalan rohanása után lankadnak, ernyednek izmai s lassan 

belehull az orvos karjai közé. Szökni akart. Vajon hová? Az élet elől nem szabad, nem lehet 

megszökni. (…) Szeretetünkkel tudunk legjobban gyógyítani.” 

És a költemény részlete: 

„Üres az őszi kerti pad, / az évek vállamra hullanak (…) Ám szívünkben nincs ősz soha, /  

mert szerelem patakja mossa (…) tűzzé érik a tiszta vágy, / mint tavasszal az ibolyák!”  

1960. áprilisban küldöttséggel Moszkvába utazott. Itt új élmények érték ugyan,  

de. májgyulladással jött haza. A Kecskeméti Honvéd kórházban gyógyították. 

Több levél bizonyítja, hogy a debreceni Napló felé vette az irányt.    

1960. október 7-én Pallás Imre, a Hajdú-Bihari Napló felelős szerkesztője a következő levelet 

írta: „Egyik ismerősünk Nagy László közölte velünk, hogy Ön szeretne Debrecenben a Naplónál 

újságíróként dolgozni. Közlöm, hogy lehet a dologról beszélni. Kérem, hogy szándékát részletes 

önéletrajzzal együtt szerkesztőségünkkel közölje, lehetőleg minél előbb.” 
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Az 1960. december 6-án kelt levélben Pallás Imre ezt írta: „November 5-i keltezéssel írott 

levelére – melyet ma kaptam kézhez – válaszul közlöm, hogy táviratának kézhez vétele után –  

melyben közli, hogy nem tud a Naplónál megbízatást vállalni, a meglévő üres státuszt 

betöltöttük, így kérelmének egyelőre nem tudunk eleget tenni. Sajnáljuk, hogy a dolog így 

alakult, de ez nem rajtunk, hanem az elvtárson múlott.” 

A levél kissé zavaros, talán arról szól, hogy Sanyi először lemondta a hívást, ezért betöltötték a 

státuszt, majd mégis jelentkezett, de akkor már késő volt. 

Vajon mi volt a halogatás oka? Hiszen tudott dolog volt, hogy már jó ideje menekülni szeretne 

Kecskemétről, talán a „politikai kényszer” és a kierőszakolt házasság miatt is. A Hajdúságban 

pedig visszavárta őt a családja, a barátai és a háttérben ott voltam már neki én is. 

1962. január 16-án Kecskeméten írta meg feleségének a Haló ibolyák című búcsúversét: 

„Bennem fáradtál meg – mi haszna volt? / megdermedt emlék minden perc velem. /  

Szívünkben a vágy vad rizlingje forrt / és fojtott vád lett már a szerelem (…)  

ezüst hajnalokban haló ibolyák / lettünk, rézbe vésett kihűlt szózat.” 

1962. február 1-től már mégis csak Debrecenben dolgozott. A különköltözés után hat hónappal 

felbontották a házasságot. Az édesanyja ment érte a bútorért és a holmijáért. 

Köszönöm Varga Katinak, amiért a versek nagy részét megmentette, leírta, eltette. Válásuk után 

pedig hagyta, hogy Ilonka néni elhozza a nála lévő kéziratokat és a megjelent versek, cikkek 

gondosan egybekötött gyűjteményét. 

1962. július végén Sanyi azt mondta édesanyjának, ha még egyszer megházasodna, csak Buzás 

Évát venné feleségül. Ilonka néni pedig a tettek asszonya volt, megkérdezte anyukámtól hogy 

itthon vagyok-e Hajdúszoboszlón. Éppen szabadságon voltam. Azonnal autóba ültek és 

felkerestek. Többé soha sem váltunk el. 

Az első közös kirándulásunkon 1962. augusztusában Sátoraljaújhelyre mentünk. Sanyi itt 

érettségizett, szép emlékei maradtak a városról és egy kedves tanár házaspárról. Őket látogattuk 

meg. Emlékszem, hogy amikor a Hortobágyon mentünk keresztül az autóval, azon töprengtem, 

hogy a két asszony elődömmel hogyan vehetném én fel a versenyt? Mind kettő különb („szebb, 

dúsabb”) lehetett nálam. Mária színésznő, tagja a kecskeméti színháznak. Főiskolát végzett és 

elérte, amire vágyott, bár csak kis mértékben. Én pedig? Nem folytathatom a Zeneakadémiát 

sem, hogyan vágyhatnék ennél többre is? Katalin is diplomával rendelkező zenetanár, 

kórusvezető. Én pedig ezen az úton is elakadtam.  
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A nap végére kiderült: nem kell már nekem felvenni a versenyt, mert a szerelmünk győzött 

mindenki fölött!  

Azon a nyáron, Hajdúszoboszlón a Rákóczi út 56 szám 

alatt laktam édesanyámmal. Az egyik éjszaka közepén 

erős szívdobogásra ébredtem és arra gondoltam, hogy 

Sanyi a kapu előtt áll. A mi lakásunk a ház hátulsó, 

udvari részében volt, messze a csengő nélküli, bezárt 

kaputól. Felkeltem, kimentem, sötét és csend volt … 

„Sanyikám ott vagy? – kérdeztem. „Igen, itt vagyok!” – 

mondta. Könnyezve öleltük át egymást. Lelki 

összetartozásunk még tudatalatti állapotban, vagy alvás közben is működött.  

1962. december 12-én volt az esküvőnk Debrecenben. Jeges, hideg időben taxi vitt bennünket 

Hajdúszoboszlóról. Csak édesanyám jött velünk és az egyik tanúnak Takács Dénes gyógyszerész 

(Ilonka néni húgának, Irmusnak a férje). Sanyi a másik tanúnak újságíró kollégáját Szűcs Lajost 

hívta. A házasságkötésről Emléklapot kaptunk, amely így szól: „Legyen e lap emlékeztető arra a 

mély, egymás iránti szeretetre, mely a fiatal párt az anyakönyvvezetői asztalhoz hozta, kísérje 

őket az őszinte szeretet életük végéig.”  

Az első éjszakán álmomban a jó Isten megjelent előttem és azt mondta:  

„Ezt az embert szeressed, becsüld meg és vigyázz reá!” 

:       

Íme az Emléklap és a büszkén viselt jegygyűrű. 
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AZ ELSŐ 3 HÓNAP HAJDÚSZOBOSZLÓN 

A házasságkötésünk Sanyi 33. születésnapján (Krisztusi kor): 1962. december 12-én volt. 

A telet Hajdúszoboszlón, Sanyi szüleinek régi házában a Budai Nagy Antal u. 9. sz. alatt 

töltöttük, illetve: Sanyi busszal bejárt Debrecenbe dolgozni, én pedig nappal egyedül zenéltem és 

olvastam. Este pedig a buszmegállóban vártam a szerelmemre. Nagyon kemény hideg, nagy hó 

volt azon a télen, néha még az autóbusz is elakadt. De kibírtuk és imádtuk egymást. 

Az első közös lakás Debrecen, Béke u. 8. III. 20.  (Később ismét Szent Anna u. lett.) 

1963. március elején sikerült megvenni az OTP által árusított épületben egy kis lakást. Sanyi 

eladta az autóját (36 ezer Ft-ért), ebből fizettük ki az első összeget, a többit pedig részletekben 

törlesztettük. Anyu – szintén részletre – megvett két szoba bútort, azzal rendezkedtünk be. 

Gyönyörű, barátságos, napfényes volt az első otthonunk. 

MUNKAHELYEM A T. Sz. ÜDÜLŐBEN 

Őszig még munka nélkül voltam, amikor Sanyi ismerőse, Fazekas Károly, a megyei tanács 

mezőgazdasági osztályának egyik vezetője fedezett fel: jó lennék az 1963. októberben 

megnyitott T. Sz. Üdülőben kultúrfelelősnek. Persze, boldogan vállaltam, bár fogalmam sem 

volt, hogy mit kell csinálni. Karcsi azt mondta, hogy csak legyek kedves a parasztokhoz, 

szeressem őket, akkor nem lesz semmi baj.  

Így is történt. Debrecenben sok a nevezetesség, ahova elkísértem a 100 fős csoportot, helyben 

pedig műsorokat találtam ki. Szenvedélyes izgalommal végeztem a munkát. Én is beálltam a 

színház művészei közé énekelni: népdalokat, operetteket, sőt még mezítláb cigánytáncot is 

jártam. Nagy sikerem volt vele. Dötsch Zoli bácsi és felesége, Marcsi néni segítettek a hangomat 

„felújítani”, karban tartani. 

Gyermektelenségünk 

Kovásznay Sanyika nálunk volt 1966. január 18. – június 8.-ig 

Sanyi unokaöccse: Kovásznay Rudi a Leningrádi egyetemen tanult. Megismerte Verát, a szép 

szőke orosz lányt. Házasságukból született kisfiuk 1964. július 12-én. A Sanyi iránti szeretetből 

kapta a Sándor nevet. A kis gyereknek orrmandulája volt, e miatt nem bírta a leningrádi ködös, 

hideg időjárást. Az orvos azt ajánlotta, hogy el kell onnan vinni, jobb éghajlat alá. Hazahozták 

Magyarországra, mi pedig vállaltuk a nevelését. Kismarjából unokahúgomat Molnár Irénkét 

hívtuk segítségül, aki napközben vigyázott rá. 
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Nehéz volt ellátni munka mellett, de sok örömet is adott. Zokogtunk, amikor szülei az egyetem 

befejezése után érte jöttek. 

    

 

Ez a közjáték megzavarta a férjemet. A soha meg nem született gyermekét látta benne.  

A verseiben saját fiaként írt róla. Ezt nem kellett volna. Még utólag is bánt.  

Ezért a „fiúnk” szót átírom Sanyikánkra, „Sankóra”, ahogy a szótagszám engedi. 

Ez a történet később sem lett szerencsés. A „kis Sankó” felnőtt korában elfelejtett bennünket. 

1974-ben Budapestre vonzott gyermektelenségünk is. Akkor már híre volt Czeizel Endre orvos 

genetikusnak, azt reméltük, hogy segít rajtunk. Elmentem hozzá, de a próbálkozás nem hozott 

eredményt. 

A gyermektelenségbe Sanyi sohasem nyugodott bele, mindig vágyott rá. Én egy idő után 

elfogadtam. Mindig eszembe volt ugyanis egy „ijesztő” jelenet. Lány koromban a Debreceni 

Nagytemplom mögötti parkban ültem, amikor odajött hozzám egy cigányasszony és a 

tenyeremből „jósolt”. Azt mondta, hogy az én családom meg van átkozva. Valóban, az apai 

családomon végig vonult a szerencsétlenségben elszenvedett halál. Erről Zsófi nagymamám is 

remegve beszélt nekem. Édesapám kezében megcsúszott az éles kés, amely az ütőerét vágta el.  

A nagyapám szekere esős időben belecsúszott egy patakba, ki akarta tolni, de ő merült a víz alá. 

A déd nagyapámat a megbokrosodott lovak taposták halálra. 

Úgy gondoltam, ha nekem nem születik gyermekem, akkor velem megszakad a családnak ez a 

vonala és megszűnik az esetleges „átok”.  
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BÚCSÚ  DEBRECENTŐL 

A T. Sz. Üdülőben az első öt évben tele voltam lelkesedéssel. De aztán rájöttem, hogy minden-

minden fárasztó ismétlés. Új dolgot már nem lehetett kipróbálni. Így a következő hat év már  

csak „erőltetett menet” volt. Szerencsére közben levelezőn elvégeztem a Tanítóképző Intézet 

népművelő-könyvtáros szakát. Ez sem ment könnyen. Bizonyos tantárgyak és tanárok nem 

voltak szimpatikusak. Megpróbáltam visszamenni a Konzervatóriumba - sikertelenül. 

Meghallgatáson voltam a Csokonai Színházban – eredménytelenül, megpályáztam egy zenei 

könyvtárosi állást, de azt is másnak adták. Szóval belefulladtam Debrecen közönyébe. 

Sanyi pedig? A Naplónál a mezőgazdasági rovatban dolgozott. Járta a megye falvait, termelő-

szövetkezeteit és emberségesen írt az ott folyó munkáról. Nem lehetett könnyű neki a 

mezőgazdaságról szakszöveget írni. Érzelmi kötöttsége azért volt a parasztokhoz, a nagyszülein 

keresztül. Az anyai nagyapja igazgató-tanító volt, de rendelkezett valamennyi földdel, szőlővel, 

gyümölcsössel. Sanyi gyermekkorában, ha tehette ment vele dolgozni, segíteni. Az apai 

nagyszülők egyszerűbb emberek voltak - uradalmi gépész és szakácsnő – de gazdálkodtak is. 

Éppen ezért Sanyi szót értett a falusi emberekkel, és szerette őket. 

Igazi területe azonban az irodalomtörténeti kutatás és tanulmányok írása volt. Ez nem nagyon 

tetszett Pallás Imrének, a Napló főszerkesztőjének, de azért néhány bő terjedelmű cikk jelent 

meg Csokonai Vitéz Mihályról, Ady Endréről, Móricz Zsigmondról, József Attiláról. Szabad 

időnkben a legemlékezetesebb „kirándulásaink” azok voltak, amelyek célja az irodalomtörténeti 

kutatás volt. Bár ebből is adódott néha kellemetlenség olvasói levelek formájában, de még több 

elismerés, pl. Kovalovszky Miklóstól, a legnagyobb Ady kutatótól. Két kötetében is hivatkozik 

Sanyi debreceni gyűjtésére. 

Kilenc évig tartott a munkája a Naplónál. Nem tudom, mi lehetett az oka a megszűnésnek, de 

1971. február 1-től már a Hajdúsági Munkás című üzemi lap felelős szerkesztője lett Tégláson. 

Tehát az alapvetően kulturális, irodalmi érdeklődése ellenére a Naplónál mezőgazdasággal, a 

Hajdúsági Iparműveknél pedig iparral foglalkozott. Egyik sem az ő területe. 

Sajnos, a Pártbizottság Debrecenben is kivetette rá a hálóját. A komcsi veteránokról kellett írnia, 

feldolgozni hajdani tevékenységüket. Néhány füzet meg is jelent ebből a munkából. Engem ez 

nagyon zavart, de nem tehettem semmit ellene. Politikai hazugságok és korrupció uralkodott a 

megyében. Egy tisztalelkű, jó érzésű ember – mint amilyen Sanyi volt - ezt nehezen viselhette el. 
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A Naplótól való távozása (eltávolítása) rosszul eshetett Sanyinak. De a Hajdúsági Iparműveknél 

végzett önálló szerkesztés talán még tetszett is neki. Mindenesetre Tégláson néhány nagyon szép 

verse született. Már nem emlékszem, miért kellett onnan is elmennie. Talán az utódja pályázott a 

helyére. Sanyinak pedig felajánlották Budapesten a Hajó-Daru című üzemi lap szerkesztését. 

És a versek? A szerelmi lángolás, egymásra találás után következett a természet iránti rajongás. 

Néhány vers a Nagyerdőben, az édesanyám debreceni kertjében (a Boldogkertben), több 

Hajdúszoboszlón hétvégeken, ünnepeken és legtöbb a nyaralások idején a Mátrában, 

Salzburgban, Zagoriban. Amikor nem voltak velünk sem a rokonok, sem a munkatársak. Csak 

mi ketten (néha Sankóval és Ákossal), valamint a természet csendjével és szépségével. 

EGY „ESZMÉNYIEN” SZÉP HÓNAP SALZBURGBAN 

Elérkezett az idő, amikor elhatároztam, hogy a jövőben vagy Mozartot éneklek, vagy semmit. 

Ennek érdekében jelentkeztem Salzburgba a Mozarteum mesterkurzusára. 1973. augusztus  

1-27-ig Salzburgban voltunk. Ha belegondolok, Sanyinak nagy áldozat lehetett az én vágyaimat 

kielégíteni és egy hónapot Ausztriában tölteni. Az eredmény: nekem élmény volt Erna Berger, a 

híres Mozart-énekesnő tanítását figyelni. Egyszer szépen is énekeltem Mozart Ridente la calma 

című dalát. Többen lelkesen gratuláltak. Jó volt Mozart nyomában járni. De aztán az egész csak 

szép emlék maradt. Az énekléssel semmi eredményt nem értem el. Csak erőlködtem. Ami 

megmaradt Salzburgból, azok a Sanyi ott írt versei. Több közülük nagyon szép. De a végén a 

honvágy kínozhatta. Talán meg kellett volna köszönnöm neki az áldozatot. Bár szép élményei 

neki is voltak, és remekül feltalálta magát. Virágot hozott Erna Bergernek, közös fotó is van 

arról, hogy a Mozarteum ajtaja előtt átadta. Találkoztunk Pogány Lászlóval, az ott élő   

zongoraművésszel és H.C. Artmannal, a világjáró íróval, költővel. Kedves barátságot kötött a 

háziasszonyukkal, aki magyar származású bárónő volt, de nem tudott magyarul. Sanyi zenéhez 

való vonzalmát is ott fedeztem fel. Ha nem is lettem „énekesnő”, azért kár lett volna, ha ez az 

„eszményien szép” hónap kimaradt volna az életünkből. 

Ez a hónap „lelkileg” már előkészítése volt annak, hogy Budapestre és a Rádióba vegyem az 

irányt.  Sanyi lelkének is jót tett még az 1974-es nyaralás Jugoszláviában. Gondtalan, szép út 

volt, a tengert és a nyaralókat dicsérő versekkel. Aztán augusztus 28-án megírta az utolsó 

hajdúszoboszlói verset. 
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ÉLETÜNK  BUDAPESTEN 

1974. szeptemberben egy ismerős vitt fel bennünket Budapestre. Amikor átmentünk a főváros 

határán, imádkoztam, hogy életünk forduljon jóra és Sanyikám tehetségéhez mérten kapjon itt 

megbecsülést, elismerést.  

Ezután kezdődött életünk igen nehéz egy-két éve. Sanyi munkahelye meg volt, nekem a Magyar 

Rádió könyvtárában is könnyen ment az elhelyezkedés. Nagyon akartam, hogy felvegyenek.  

A megbeszélésen arra gondoltam, ha az a két személy - Jámbor András könyvtárvezető és 

Kisfalvi Mária a helyettese – maguk jelentik a poklot, akkor is ki fogom bírni. Ki is bírtam, sőt 

még biztonságban is éreztem ott magam. A lakás cserét is én intéztem. Anyósom támogatott, 

hiszen előtte már eltemettük a két nagyszerű öreget (nagyapát és apósomat), a vendégeskedést 

pedig nagyon unta már, változtatnia kellett. Időben tehát még jókor is jött neki, és az is, hogy 

Budapestre költözünk, hiszen ott lakott két testvére családjukkal együtt. Az én édesanyámnak 

volt a legnehezebb. Épp hogy csak felépítette élete első házát Debrecenben, a kert is szépen 

beindult, amikor arra kértem, hogy számolja fel és költözzön hozzánk. 

A Debrecentől való elszakadásunkat egy kedves kis élőlény a Fürge kutyánk drámaian élte meg. 

Az ő történetét érdemes megörökíteni.  

„FÜRGE”  kiskutyánk 

Debrecenben a T.Sz. üdülő vendégeit rendszeresen elkísértem az Állatkertbe. Az igazgató így jó 

ismerősöm lett. Amikor elkészült édesanyám háza Debrecenben, a Cser u. 9. sz. alatt, úgy 

gondoltam, hogy a kertes házhoz kutya is kell. Az Állatkertben kiválasztottam egy puli 

házaspárt, akik kiskutyákat vártak. Születése után még 6 hétig maradt a kutya-családban. Végre 

hazavihettem. Egy cipzáras táskába tettük a csöpp fekete gombolyagot, csak a kis pofája látszott 

ki. Így utazott a villamoson és a buszon új otthona felé. A szomszéd készített neki kutyaházat, 

kibéleltük puha rongyokkal, elibe pedig enni-innivalót tettünk. Kíváncsian ismerkedett új 

környezetével és vidáman futkosott. Elneveztük Fürgének. Hamarosan játszótársat is kapott egy 

kis cica személyében. A Mirci cica felugrott a kutyus hátára, vagy belecsimpaszkodott az állán 

levő szakállba. Fürge pedig tűrte. Kicsit csodálkozott ugyan, de megszerette a nálánál is kisebb 

kedves állatot. Este pedig behúzta maga mellé a kutyaólba, a fejét óvatosan ráhajtotta és békésen 

elaludtak. 
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Édesanyám napközben nálunk volt a Béke útján, este ment haza busszal. Fürge és Mirci pedig 

eléje mentek úgy várták. Amikor végre megérkezett a gazdasszonyuk, a kutya nagy csaholással, 

örömmel ugrálta körül, a cica pedig aki egy faágon várakozott – hopp, az anyu vállára ugrott és 

ott is maradt. Így mentek haza közös otthonukba. 

 

Fürgét kis kosárban vittük ki Hajdúszoboszlóra 

Amikor kertészkedtem, Fürge odaült a lábamhoz és mint aki segíteni akar, a kis mancsát ő is 

rátette az ásóra. Részt vett a munkában. Ha hárman vagy többen leálltunk beszélgetni, ő a 

középre ült, így akart a társaság központja lenni. Megérezte, amikor haza készülődünk az 

autóval, nem akart volna elválni tőlünk, kísért bennünket, majd a gyorsuló autó után iramodott. 

A mi szívünk is fájt, amiért ott kellett hagyni. Fiú kutya lévén, körbe udvarolta a Boldogkert 

minden kutyahölgyét. Így aztán sok kis Fürge maradhatott utána.  

Ennek a boldog korszaknak azonban vége lett, amikor Budapestre költöztünk és édesanyám is 

eladta a házát, hogy velünk éljen. Fürgét a kutyaházba zárva tették fel a teherautóra, így jött 

budapesti lakosnak. De az itteni lét nem vált be.  

A szabadsághoz szokott kiskutyát hiába akartam társasházi lakásba zárni. Ha kiengedtük az 

udvarra, kiszökött és az Angyalföld ismeretlen utcáin barangolt szomorúan. Mi pedig szaladtunk 

utána, hívtuk, csalogattuk vissza. Szegény Fürge belebetegedett a megváltozott élethelyzetbe. 

Egyszer aztán anyukám nyakörvet tett rá, vonatra szálltak és meg sem álltak Aszódig, ahol az 

egyik unokatestvérem lakott családjával együtt. A kertes házban, gyerekek között Fürge ismét jól 

érezte magát. Öreg korában halt meg és a kert fái közé temették el …  
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Aszódon, új kis gazdijával: Juhász Szilvivel 

* 

Budapesten 1974. szeptembertől 1975. januárig Manyi néniék (Sanyi nagynénje) laktunk, a 

Csepregi u. 4. szám alatt, amíg a csere-lakás elkészült. Rudi bácsi belement, hogy állandóra 

bejelentkezzek a lakásukba, mert ez feltétele volt a Rádiónak. Szerencsés volt a közelség is, csak 

átsétáltam a Rádióig. Közben a templom mellett látható Szent Rita képe előtt mentem el.  

Úgy éreztem, ha mosolyog, vagy szomorúan néz rám a szerint alakult a napom.  

Az új lakás: Budapest, XIII. Reitter Ferenc u. 90. szám alatt volt. Ezért az Angyalföldi lakásért 

adtuk oda „cserébe” a debreceni édes-kedves lakásunkat. Csak így kaphattuk meg a „letelepedési 

engedélyt”. De nem volt jó ott lakni. Sőt, gyötrelmes volt tél-víz idején az új lakásba költözni, a 

fűtést is egyetlen büdös olajkályhával oldottuk meg. 

ÁLMODÓ ÖRÖM. (Angyalföld, 1975.02.17.) B.É. Első vers az új lakásban. Végre !!! 

SZEMBEN VELÜNK. ( a Rózsadomb) (Angyalföld, 1975.08.30.) 

B.É. Akkor még csak vágyakoztunk az Angyalföldről a Duna másik oldalára. 

Sanyi 1975-ös verseit nézve – szívfájdító. Kiegyensúlyozott, összeszedett írásról szó sem volt. 

Piros filctollal „csúnyán” firkálta le verseit, ami szerintem a lelki nyugtalanság jele volt.  



181 

 

A versek utáni szokásos megjegyzés alig van. Nagyon nehéz volt ez az év, de kibírtuk. Amikor a 

két mama már eladta a maga házát Hajdúszoboszlón és Debrecenben, akkor léphettünk tovább, 

olyan nagy lakásba, ahol nekik is lett egy-egy saját szobájuk.  

A RÓZSADOMBON 

II. Tulipán u. 13. II. 10. – 1975. karácsonyán már ott laktunk. Sanyi itt már fellélegzett.  

Ekkor új korszak kezdődött „versíró” életében.  

„SZERETŐ SZERETET” Végre egy „kábult boldogan” tollal írt vers: „lelkembe nyílnak szép-

kedvű csodák” Délelőtt. Anyám főz. Évikém rendezkedik.  

„CSENDET HINT” (Rózsadomb, 1975. december 25.) Együtt a család. 

1974-től a „Hajó-Daru” c. üzemi lap szerkesztője 

Ez a munka is hasonló az Angyalföldi-lakáshoz. Kényszerű állapot: lehetősége annak, hogy 

Budapesten állása legyen és megkapjuk a „letelepedési engedélyt”.  

1976-tól a „Pesti Műsor” c. hetilap szerkesztője. Ez a munka telitalálat volt. Végre kultúrával 

foglalkozhatott: irodalommal, képzőművészettel, színházzal. Itt Éles Tibor volt a főszerkesztő, 

akit már korábban is ismert. (Talán az egyetemre jártak együtt.) Amikor még a Debrecenből való 

elvágyódásunknál tartottunk, akkor én „a bátrabb” őt kerestem meg a Parlamentben, mint a 

„Tájékoztatási Hivatal” vezetőjét. Kértem, ha lesz valami állás-lehetőség, gondoljon Sanyira. 

Gondolt. Azt nem tudom, ahhoz, hogy az üzemi lap szerkesztője lehessen Budapesten, ahhoz 

volt-e hozzájárulása, de amikor ő lett a Pesti Műsor felelős szerkesztője, Sanyit hívta 

munkatársának: szerkesztőnek és főszerkesztő helyettesnek. 

A  TERMÉSZET  KÖZELSÉGE  LEÁNYFALUN 

Budapestre költözésünk után édesanyám gyakran sóhajtozva emlegette az elhagyott debreceni 

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

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

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

esett a választásunk. A helység közel fekszik a Pilis hegységhez, amelynek központja Dobogókő, 

ahol sokak hite szerint Európa szíve dobog, és a föld különleges energiát sugároz magából. 

1980-ban találtuk meg a sors által nekünk rendelt helyet.  

Akkor még négyen voltunk: Anyósom, Édesanyám, Sanyi és én. Derékig érő gaz és dúsan növő, 

színes vadvirág-tenger fogadott bennünket. A ház előtti területen megálltunk. A nap fénye 

különös módon sütött e helyre. Úgy éreztem, hogy az Isten áldása szállt reánk.  
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Felejthetetlen pillanat volt. Később ide füge bokrokat ültettünk, és egy „asztalt” helyeztünk el, 

amely annak az ágynak a kemény oldal-deszkájából készült, amelyben Sanyi született  

1929. december 12-én.  

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

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

érzéseit versekbe foglalta, az „utóiratok” pedig naplószerűen rögzítették az eseményeket. Utolsó 

éveinek legszebb versei születtek itt. E miatt érdemes volt „kerttulajdonosnak” lenni Leányfalun. 

B.S. BETEGSÉGEI 

1978-ben kezdődtek a bajok: gerinc fájdalmak, végül porckorongsérv-műtétre is sor került. 

Sokáig a budapesti ORFI (Országos Reumatológiai Intézet) lakója volt. Ebben az időben 

szerelmünk az alvó parázsból felizzik. Én óvnám, védeném minden bajtól, szenvedéstől, ő pedig 

utolsó erejével belém kapaszkodik. Emlékszem, egy este ő az ORFI emeleti ablaka mögött állt, 

én pedig az utcán „bohóckodtam”, hogy kicsit vigasztaljam. Közben pedig zokogott a lelkem.  

A gerincműtét után sokat járt a Rudas uszodába. Keveset evett, hogy a meggyengült gerincnek 

minél kevesebb súlyt kelljen viselni. A műtét már későn történt meg, mert addigra az 

elmeszesedett porckorong szétroncsolta a jobb lábában futó Achilles idegszálat. Azért fájt 

állandóan. Tudomásul vette, hogy ezzel együtt kell élnie. Talán ez az állandósult fájdalomérzet 

nyomta el a még nagyobb baj megérzését.  

1983. április 10-én voltunk utoljára együtt Leányfalun. Sanyikám a kert felső részén fűrészelte a 

vadfákat, irtotta a bozótot. A vastag faágakat úgy dobálta, mint egy Toldi Miklós. 

(Ez volt életében az utolsó fizikai „hőstett”.) Hazafele az autóval ijesztő pillanat volt, hogy ahol 

sávot kellet volna váltani, nem tette, csak amikor szóltam, akkor váltott. Baleset lehetett volna 

belőle. (Talán ekkor már a betegség démonai tompították a reflexeket.)     

Egy hét múlva már sejtettük, hogy valami nincs rendjén. A gerincműtét óta diétásan étkezett, alig 

evett valamit. Cipőfűzéskor egy székre ült, ám a lehajlás nehezére esett, mert a hasa rendellenes 

módon megdagadt, felpuffadt. 

A DRÁMAI HÁROM HÉT TÖRTÉNETE 

A Tulipán utcában az alattunk levő lakásban lakott Vígh József, aki az ORFI-ban az Urológiai 

osztály főorvosa volt. Sanyi lement hozzá, tanácsot kérni. Az orvos tapogatás után a jobboldalon 

daganatot észlelt, úgy gondolta, hogy vese-ciszta lehet. „Hétfőn bejössz velem a kórházba és 

kivesszük azt a cisztát. Nem veszélyes, szinte mindennapos rutinműtét” – mondta. 
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Vasárnap, mint ahogy máskor is szépen megmostam és megnyírtam a haját. Hétfő reggel  

a kedvenc öltözékét vette fel, a drapp kordbársony nadrágot és a világos barna bőrdzsekit. 

(Később ezt anyósom Vígh doktornak ajándékozta, bár nekem nagyon furcsa érzés volt őt látni 

benne.) Amikor mentünk lefele az utcára vezető hosszú lépcsősoron, végig néztem rajta: 

„Olyan jól néz ki, nem lehet, hogy beteg legyen” – gondoltam. Pedig ez volt az ő utolsó útja, 

amely a szeretett „Rózsadombi lakásból” kifele vezetett. 1983. április 18-a volt.  

Vígh doktor autóján mentünk be az ORFI-ba – oda, ahol öt évvel azelőtt már annyit szenvedett a 

porckorongsérv miatt. 

A VÉGÁLLOMÁS 

Az ORFI-ban előkészületek után csütörtökön felmetszették a hasát. (Eszembe jutott az a 

hiedelem, hogy a csütörtöki nap nem jó, mert amihez akkor kezdünk, nem végződik 

szerencsésen.) A műtétnek induló has-felmetszés sem lett műtét. Vígh doktor és munkatársai 

elszörnyedtek a látványtól: mindent behálózott a három (!) daganatból eredő buborékszerűség. 

Egészen a csontokig. Kivették a rengeteg felgyülemlett nedvességet, amit a daganat termelt és 

ami feszítette a hasát. Kimetszették a szövettani vizsgálathoz szükséges anyagot és visszavarrták. 

Ezt én úgy értelmeztem, hogy mindegyik belső szervét behálózta a hasnyálmirigy rák.  

Fájdalom, düh, kétségbeesés? Valami mást éreztem: az orvos a látottak alapján lemondhat róla, 

de én nem! Vígh doktor azt mondta, hogy hétfőn Eckhart Sándor professzorral fognak 

konzultálni. Én azonban úgy gondoltam, hogy nem várhatunk vele hétfőig. A Rádióban több  

munkatársam segített, hogy utat, módot találjunk a híres rák-kutató professzorral való sürgős 

találkozásra. Péntek reggel már ott voltam nála. Kértem, hogy még aznap nézze meg a férjemet 

és segítsen!!! Valóban átment az ORFI-ba, megnézte a leleteket és intézkedett, hogy azonnal 

szállítsák át az Onkológiára.  

„Eckhart Sándor professzor konzíliuma alapján, a mai napon előzetes megbeszélés után Hindy 

tanár úr osztályára helyezzük át az Országos Onkológiai Intézetbe.” -  írták az ORFI 

Zárójelentésében 1983. április 29-én.  

A mentős rohamkocsival száguldottunk a VÉGÁLLOMÁS felé. Egész úton imádkoztam. 

Az Onkológián mindjárt elkezdték a szokásos kemoterápiás infúzió adását.  

Furcsa, hogy előtte alá kellett neki írni egy beleegyező nyilatkozatot, amibe hátrányként benne 

volt a haj kihullásának lehetősége is. Mivel a gyönyörű, hullámos, barna hajára mindig hiú volt, 

biztatón mondtam neki, hogy én kopaszon is imádni fogom, csak gyógyuljon meg. 
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A Rádióban találkoztam Devecseri Gábor özvegyével, Huszár Klárival. Elmondtam, hogy a 

„has-felmetszés” után hasonló diagnózist állapítottak meg, mint a költőnél: hasnyálmirigy rákot. 

Lemondóan legyintett, ebből nincs kiút, nincs gyógyulás. Kérdeztem, hogy az ő férje hogyan 

tudott mégis közel egy évig dolgozni a kórházban? Ez a kegyelem – volt a válasz.  

Az én férjemnél ilyen „kegyelem” nem volt. Hiába volt mellette a toll és a füzet, nem írt semmit. 

Csupán az utolsó aláírását tettem el.  

AZ UTOLSÓ NAP 

A Rádióban gondoskodtak a helyettesítésemről, hogy minden időmet a férjem mellett 

tölthessem. 1983. május 7. szombat. Ülök a beteg ágya mellett, nedves ruhával törölgetem a 

testét, simogatom a kezét. Iszonyodva látom, hogy a térde, a lábszára dagad, szélesedik. (Talán 

már nem működött a vérkeringés.) A karjait a magasba emelte, mint aki szállni, repülni szeretne 

(úgy, mint a sirályok).  

Azon az éjszakán egy kedves, nagyon szép, előkelő megjelenésű nővér, úgy emlékszem 

Ibolyának hívták, volt az ügyeletes. (Biztosan valami szent felajánlás köthette ehhez a nagyon 

nehéz munkához.) Megkértem, hogy adjon be fájdalomcsillapító injekciót. Csodálkoztam, hogy 

miért nincs ez előírva? Igaz, hogy Sanyi nem panaszkodott, némán tűrte sorsát.  

Belőlem azonban kitört a fájdalom, zokogva borultam a nővér vállára. Sanyi ekkor kinyitotta a  

szemét, rám nézett, mint aki mindent megértett. Felejthetetlen, utolsó, nekem szóló tekintetében 

benne volt a szeretet, szerelem, hála és köszönet. Aztán félrefordult és elaludt.  

Éjjel 11 órakor indultam haza. Tudtam, hogy otthon a legújabb hírekre vár a két mama, valamint 

anyósom húga Irmus és fia Dini. Telefonunk akkor még nem volt, nem várakoztathattam őket.  

Tehát éjszaka 11 óra és az éjfél utáni 1.20 közötti időben nem voltam mellette. Amíg élek, fájni 

fog az elmulasztott, „örökös csönd” megélése, a halál beálltának pillanata.  

Másnap reggel édesanyámmal mentem be a kórházba, akkor már üres volt az ágya.  

* 

Egy felmérés szerint Magyarországon minden ötödik ember daganatos betegségben hal meg. 

Ezért sok családban érzik nap, mint nap ugyanazt a tehetetlen fájdalmat, amit én éreztem, amikor 

kiderült, hogy a férjem gyógyíthatatlan beteg. Kétségbeesetten rohantam ismerős és ismeretlen 

orvosoknak könyörögni: mentsék meg! De csak bénultan-szótlanul nézték vergődésemet. Akkor 

döbbentem rá, hogy nem vagyunk felkészülve sem az egészséges életre, sem a halálra.  
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Tudom, hogy aki születik, az meg is hal. Egy beteljesített, hosszú élet végén ezt megnyugvással 

lehet elfogadni. De lázadok, ha valaki idő előtt, alkotó erejének és szellemi kincseinek teljében 

 – mielőtt küldetését beteljesítette volna – készületlenül távozik.  

Olyan ez, mintha a természet körforgásában a nyár közepén állna be a tél, mielőtt a 

gyümölcsérésre, s a termény betakarítására sor került volna. 

1983. május 8. Életem legfájdalmasabb napja. A sok gyászlevél között egy ismerős, Lovas 

Károlyné Juliska néni (1012. Budapest, Attila út 87.) írta le a lényeget Jób szavait idézve: 

 

„Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr  neve!” 

* 

 

A KI NEM BESZÉLT TITKOK 

A két „régi asszony” nem volt konkurencia, hiszen úgy váltak el, hogy soha többé szó sem  

esett róluk. Vagy mégis csak beszélni kellet volna róluk, kapcsolatuk jó és rossz történetéről?  

Mennyi keserűséget, csalódást kellett Sanyinak magában, tudat alatt eltemetni. 

Régóta nagy hatással van rám Bartók Béla A Kékszakállú herceg vára című operája, amely a 

férfi és nő nagy szerelméről, ugyanakkor kettejük örök harcáról szól. Harc a másik 

megismeréséért. Azt hisszük, a másikat csak akkor „birtokolhatjuk”, ha minden titkát 

megfejtettük. De az opera Juditjának titkot nyitogató harca éppen ellenkezője annak, ami velem 

történt. 

Judit azért vesztette el a Kékszakállút, mert minden titkát meg akarta tudni. Én viszont – 

csendben voltam. Megelégedtem azzal, hogy ő most már az enyém, együtt leszünk, míg a halál 

el nem választ. De a halál túl korán jött. 21 év multán itt maradtam egyedül. Sanyi pedig 

magával vitte a titkait. Egyik írása azonban sok mindent elárul:  
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SZEMBENÉZÉS  ÖNMAGAMMAL 

Már megint szembe kellett néznem önmagammal. Sok, furcsa önmagammal kellett 

megküzdenem ahhoz, hogy kiszakítsam magam az éjszakák, a mulatozás, és az életemet 

pillanatokig „boldogító”, de alapjában megkeserítő nők hazug világából és öleléséből. Mennyi, 

mennyi ki nem mondott, el nem mesélt dal száradt a lelkemre és torkomra. Bár mindig csak 

énekeltem volna … hej, de másképpen alakult volna minden. És ebben ezért, mindezért csak én 

vagyok a hibás, bűnös, felelős. A cinizmus nem alaptermészetem. Nem, ez ellen tiltakozom! 

Ilyenné váltam, ilyenné tettek. Kik? A nők. Mert általuk és nem miattuk csalódtam, nem az 

életben és eszméimben, nem, nem, hanem mindig csak önmagamban. Még csak őket sem 

hibáztathatom. Hajlottam én is a vörös ajkak csábítására. De miért? Mi várt? Ordíthat már 

bennem a fájdalom, késő, nagyon késő ezen töprengenem.  

A munkám rovására történt minden boldognak hitt óra. És ha összeadom a boldogtalan órákat, 

keserű évek hullnak a hátam mögé és már ezüst hajszál csillan a fejemen.  

1962. július 29-óta szembe merek nézni eddigi életemmel, erre kényszerít valami belső lelki 

igazság. Ki kell törölnöm önmagamból a régi önmagamat, hogy új énemből adhassak valami 

keveset és szépet a feleségemnek, valamint azoknak, akik szeretik a verset. Még mindig a régi 

vagyok?  Bizony, még mindig van belőlem a tegnapokból, amelyek gátolnak, de még jobban 

kínoznak, felszakadoznak és ilyen pillanataimban másokat, a hozzám legjobban közelállókat 

bántom, sértem, akarva-akaratlanul. Kegyetlen vagyok. De miért? Válaszoljak önmagamnak?  

Most lobbant fel bennem a költő és ember egyszerre, és több a költő, mint az ember? Ezért 

vagyok kegyetlen? Ez a kettősség lök, hajszol, vonszol, taszít, de miért? Miért? És e meg nem 

fejtett titkokért vagyok kegyetlen. Ismétlem, hiszem, akarom hinni és vallani, hogy nem, nem 

alaptermészetem a rossz, jóra születtem.   

Egy év óta megtanultam szeretni szívből, lélekből, mert addig azt sem tudtam. Most célja, 

vágya, álma van már az életemnek. 1962. július 29-óta a nő csak rossz emlék, gyűlöletes párduc, 

keserű szájíz az életemben, mert van hitvesem, feleségem, akiért élek, nagy szavak nélkül 

mondom mindezt. Gyöngédséget nem kaptam, csak testet és én azt hittem, hogy az egy a 

lélekkel. Most pedig, lelket kapok, finom gyöngédséget, szerelmet és ez nekem szokatlan, de 

nagyon, nagyon jó, drága ajándék. Ez a testetlen lelki boldogság, szerelem, imádott Évám az én 

költészetem, jobb kezem, gondolatom. Ő is nő, az asszonyok legdrágább kincse.  

És ha néha Vele is kegyetlen vagyok, jobban fáj nekem mindeneknél. Miért? Már van 

lelkiismeretem, lelkem és ez már nem a „volt” életem. (Debrecen, 1963. június) 
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A tanulmányaival kapcsolatos kudarcain és a csalódással végződött két házasságán kívül a másik 

„kibeszéletlen” téma a politika volt. Tabunak számított. Nem is illett beszélni róla. 

2008. április 15-én írtam: Illyés Gyula halálának 25. évfordulója van (mint ahogy néhány nap 

múlva május 8-án lesz az én Sanyikámé is.) Ez alkalomból a Bartók rádióban archív felvételről a 

költő előadásában elhangzott az Egy mondat a zsarnokságról című verse. Szíven ütött egy 

részlete: 

„Hol zsarnokság van,   mert álmaidban 

ott zsarnokság van   sem vagy magadban, 

nemcsak a vallatásban,   ott van a nászi ágyban, 

ott van a vallomásban,   tányérban és pohárban, 

az édes szó-mámorban,   az van az orrban, szájban, 

mint légy a borban,    hidegben és homályban, 

      szabadban és szobádban”      (… stb.) 

A zsarnokság titkáról Sanyi még velem sem beszélhetett őszintén, pedig én lelkének társa 

voltam. Ma már úgy érzem, hogy ő is áldozata volt a kommunizmus-szocializmus 

zsarnokságának. Fiatal korában belekerült a harapófogóba, - talán önszántából, hogy 

alkalmazkodásával bizonyítsa, helye van a feltörekvő társadalomban – s haláláig sem tudott 

onnan szabadulni. Ezért is vágyott arra, hogy nyugdíjas éveit irodalomkutatással tölthesse. 

Visszavonultan szeretett volna élni a könyvtár csendjében és a leányfalui kert természet közeli 

magányában. De ez nem adatott meg számára. Utólag már csak gondolattöredékekből próbálom 

megfejteni titkait.  

De ma már? Amikor túl vagyunk a rendszerváltáson, már mindent ki lehet, sőt, ki is kell 

beszélni. Csak nekem nincs kivel beszélgetni. Csak a történelem van, mint tény és a Sanyi írásai. 

Ezeket tudom szembeállítani egymással, és a sorok között felismerni az egykori lelkes hitet, 

majd a megalkuvást és az e miatti csalódást. 

Most, (2011-ben) érzem szükségét annak, hogy nyitogassam a titkok ajtaját, azért, hogy 

megmentsem őt magamnak. Legalább az emléke álljon itt tisztán, fényesen – az igazságnak 

megfelelően 
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Történetünk (1962 – 1983-ig) 

a Te - versekben és jegyzetekben megmentett gondolataid, érzéseid 

alapján, kiegészítve az én emlékeimmel 

1962. 

B.É. 1962-ben azt kértem Sanyitól, hogy a versek után írja oda a helyet és dátumot, valamint a 

körülményekre vonatkozó megjegyzéseit. Ezek többsége nem olvasható a megjelent versek 

mellett, hiszen személyes jellegűek, de nekem nagyon fontosak. Külön témaként gyűjtöttem 

össze, belőlük kiderül a kettőnk közötti szerelem és a szoros összetartozás érzése. 50 esztendő 

múltán (2012-ben) a versekből és az utó-szövegekből idézek, hogy a Sanyi szavaival is 

felidéződjenek a 21 évig együtt töltött életünk történései.  

Ez lesz a kettőnk életrajza, a Sanyi egykori szavaival megfogalmazva. 

(A gyakori városnevek rövidítései: Hajdúszoboszló: Hsz., Debrecen: Db., Budapest: Bp.) 

 

SZEMEDBEN. „Te vagy sorsom beteljesülése / Szemed egében a lelked remegése / 

Tiszta hitű élet-óriásom / Boldogító örök lobogásom / Életemet nézem a szemedben / 

És megnyugszom ölelő szerelmedben.” (Hsz. 1962.07.29-i találkozás után) 

AUGUSZTUSRA VIRRADÓAN. „Kószáltunk újra – három év után / idegen voltam a búcsúzó 

júliusban, / és köszönő sorok helyett / a szívemben éledt a dal / és szárnyai nőttek – messze 

repülők.” (Hsz. 1962.08.01. éjfél után) 

VALLOMÁS. „A félhomályban muzsika csendült és Te itt ültél mellettem rám csodálkozó 

szerelemmel. Szerettelek volna örökre magamhoz szorítani és csókjaidba belecsókolni szívem 

üzenetét: oly jó Veled lenni! Te vagy a legszebb még meg nem írt versem, ereimben az örök vér,  

s Te vagy lépteimben a Hozzád és a Boldogsághoz vezető erő. Te vagy a nyugalmam döbbenete, 

bonyolultságomban a józanító egyszerűség, gondolataimban a szikra, jövőmben az élet.  

Rólad csak jót, szépet, maradandót akarok írni, azért szeress nagyon, hogy vágyam teljesüljön 

szerelmeddel költészetemben. Mert Te vagy az én verseimben a lélek fénye.” (Hsz. 1962. 

augusztus) SZÁRNYAK. Még sohasem vágytam annyira / szárnyakra, mint most e percben, /  

melynek diadala, örök képe / Te vagy / tavaszi rügyfakadással, / dobbanó szívek igazával /  

az Élet tündöklő látóhatárán.  (Hsz. 1962.08.03.) 
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B.É. Első közös kirándulásunk Sátoraljaújhelyre vezetett, ahol felkerestük Sanyi középiskolai 

kedves tanárait: Dankó Istvánt és feleségét. A gyümölcsösükben őszibarackot ettünk, majd, 

sétáltunk a gyönyörű hegyi, erdei ösvényen és vadvirágot szedtünk. Én mentem elől Márta 

nénivel, mögöttünk pedig Sanyi beszélgetett a tanár úrral. Éjszaka lett, amikor hazafelé mentünk. 

Tokajnál a Tisza hídon egy lámpa alatt megálltunk az autóval. Ekkor született az ÚJHELYI  

EMLÉK című vers: „A mester és tanítvány / szőtte álmát egy évtized / fehér vánkosáról /  

és előttünk a tavasz lépdelt / virágkelyhes hűs ígéretével. (Tokaj, 1962.08.07.)” 

B.É. Ez a nap emlékezetes maradt, hiszen megéreztük, hogy a Sors egymásnak teremtett minket. 

Az élmény hatása alatt - hazaérve, a ház előtti búcsúzáskor egymást átölelve könnyek között 

fogadtuk: ezután jóban, rosszban örökre egymásért élünk! 

A versek írása gyakran a hajdúszoboszlói strandon folytatódott.  

TÓPARTON: Ilyen szép nyárra régen emlékszem, / sóhajok, vágyak, érzések álmai / voltak az 

évek / s most, valósággá lobban / egy kislányos, hegedűszavú nyár. (1962.08.08.) 

LOMBOK ALATT. ” Búcsúzom életem egy tört darabjától, / s Veled álmodom közös 

álmainkról / (…) Vagyok, az éj büszke nyugalma / s te magas kárpitomon / a legfényesebb 

csillag”(Hsz. 1962.08.09.) 

B.É. Házasságkötésünk előtt Sanyi a József Attila u. 7. (ma 10) szám alatt lakott szüleivel, én 

pedig a Rákóczi u. 56 szám alatt az édesanyámmal. Munka után Debrecenből hazaérkezve 

egyenesen hozzám sietett. Együtt töltöttük az estét. Majd Sanyi haza indult, én pedig elkísértem. 

Fél úton, a Luther u. végén lévő kis parkban, a japán akácok alatt búcsúztunk el. 

Ezek a fák több versben is felbukkannak, mint a szerelmi ölelkezésünk tanúi. 

Még egy emlék: az Arany János u. végén (a Szabadság szálló közelében) gyakran játszott valaki 

tárogatón. A fürdőből hazafelé menet én is sokszor megálltam a kapu előtt, hogy gyönyörködjek 

a szép zenében. Ezt hallhatta Sanyi is, amikor késő este hazafelé ballagott. 

MINDENSÉGEM. „Mindenségem / vagy, ezt suttogta a japánakác, / s az utca fekete lelke a 

szurok, / bármerre lépek mellettem érezlek / s hallak mint az éj a tárogatót, / a nádas a hajnal 

remegését, az erdő a madarak ébredését”. (Hsz. 1962. augusztus)  

B.É. Sanyi a Hajdú-Bihar megyei Naplónál a mezőgazdasági rovatban dolgozott. Egész héten 

járta a falvakat, termelőszövetkezeteket. UTAZÁS  KÖZBEN. „A napraforgók mosolyában 

látlak, / miközben tágulnak a kilométerek .” (Hsz. 1962. augusztus) 

B.É. A hajdúszoboszlói sétánk a Vénkertbe vezetett. Sanyi nagyszüleinek volt ott valaha 

szőlőjük, gyümölcsösük, pajtájuk. A gyermekkori emlékek idéződtek fel.  
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NAPLEMENTE A VÉNKERTBEN. „Öreg sóhajok, friss hajtású diófák, / nagyanyám könnyétől 

nőtt vadvirágok / (…) A kút kör-alakú tükrében lobogott hajunk, / arcunk összeért /  

és fodros szoknyájú hullámok / csókolták eggyé a gondolatunk.” (Hsz. 1962. augusztus) 

B.É. Közös életünk során gyakran feltettük a kérdést egymásnak: Szeretsz? De örökre? 

Ezt a bizonyos „Örökre” kifejezést Sanyi első alkalommal 1962-ben írta le. 

ÉVÁVAL AZ ERDŐBEN. „Az évek erős fonala összekötözött, / senki sem szakíthat el téged 

tőlem / mert a mi szerelmünk Tiszta és Örök.” (Db. 1962.09.01.) 

ÖRÖK VISSZATÉRÉS. „Álmokat őrző lányka volt / a kedves, / s én már meglett, megtört lelkű 

férfi, / amikor a nyár koszorújából / elém tűnt játszi kedvű dallal. / (…) Örök visszatérés. A szív, 

a lélek és valóság / hármas játéka / vívta a jelennel a / jövőért vágyó forradalmát.” (Hsz. 1962. 

szeptember) B.É. A sátoraljaújhelyi emlék vissza-visszatért verseiben. MEGTALÁLTATTÁL. 

„Ez az őszibarackos táj / hozott vissza hozzám / és rejtett ölembe kedvesem /  

szerelmem tavaszaként.” (Hsz. 1962. szeptember) 

TISZTA BOLDOGSÁG. „Lásd / én mindennap észreveszek / Benned valamit a holnapból, /  

amit a tegnap eltakart / előlem.” (Hsz. 1962. október) B.É. Édesanyám Galyatetőn üdült a nagy 

szállóban. Meglátogattuk. Szerencsére a helyi fényképész éppen ott volt és mind a hármónkat 

lefotózott. Ez a nevetős, boldog kép volt az első közös fényképünk. Számunkra pedig ez a hely 

lett a legkedvesebb kiránduló helyünk. Kora reggel kimentünk a hegyek közé. A hűvös reggelen 

a lila színű őszi kikerics virága még össze volt csukódva, de a kezünk melegétől kinyílott. 

Felültem egy félre dőlt faágra, Sanyi pedig körbe járva verset diktált, amit én leírtam.  

KÉK ARANY SZERENÁD. „Lila virágok karcsú bóbitáján / gyöngyösödő harmat-tó ha rezdül, 

 / rubint fodrának tükrében / látom kedvesem arcát / amint nekem szépül.” 

LILA ÉLET SZÜLETIK A HEGYOLDALON. A hajnal két marokkal szórta áldását: a bíborból 

aranyba szövődő fényt. A Mátra fakózöld és élénk réz kontyába szerelmes gyöngédséggel 

csókolt bele a citerázó szél. Álmából ébredő, önmagukba zárt, kelyhükből álmot dörzsölő 

pislákolással nyújtózott egy csokorra való lila virág. Évikémmel körülültük a buzogányhoz 

hasonló lila csodát és letéptünk koszorújukból egy szálat. S csodák csodája! Tenyerünk reszkető 

melegében megmoccant a kicsi élet. Tokjából kidugta piciny fejét és kinyújtózott tenyerünk 

dédelgető bölcsőjében. Évikém rám mosolygott. Ekkor láttam tekintetén először suhanni az 

anyaság vágyakozó felhő-fodrait. S mily könnyes ígérettel súgta lelkembe kettőnk álmát:  „Ha 

kislányunk lesz, hívjuk Liliankának?! „ S ilyenkor mit mondhat a szerelmes férfi? – Álmod, 

Évikém váljék valósággá, kislányunkat, dicsérjük, magasztaljuk Liliankának. Ajkunk összeért s a 

kis virág lehunyta álomba szendergő kis szemét. (Galyatető, 1962.10.07.)  
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B.É. Hajdúszoboszlón, a József Attila utcai családi ház kertjében volt egy szilvafa. Sanyi kiment 

pár percre a szobából, majd egy szép verssel a kezében jött vissza. (Sokszor megjelent az 

újságokban.) ÉNEK A SZILVAFA ALATT. „ Állok az őszi szilvafa alatt / és várom a kedvest  / 

fecskeszárnyú gondolataimmal, / ha nincs velem, / a búcsú és a messzeség / óráit élem / egyedül 

vagyok milliók között.” (Hsz. 1962.10.08.)  

ÁLMODOZÁS KÖZBEN. „A japánakácok csüngő fürtjei alatt sétáltam, / visszatérőben voltam 

Hozzád, / már egy órája nem láttalak / és a szelek csókjaidat hozták.” (Hsz. 1962. október) 

B.É. Grandpierre Lajos - Sanyi egyik munkatársa – szenvedélyes horgász volt. Megkérte Sanyit, 

hogy autóval vigye ki a Hortobágyi Halastóhoz. Én is mentem velük, sőt halat is fogtam.  

Az eleredő eső elől egy halászkunyhóba bújtunk, ahol Sanyi két verset is írt. 

A TÓ ÉNEKE. „Nem láttam senkit körülöttem, / csak a víz sóhaja vert habot / és mégis ének 

szállt felém ködökben / s kerestem a daloló csillagot. / Egy lány szívéből gyúlt az ezer dallam /  

s a tó vizéből kráterként kitört.” (Hortobágy, Halastó, 1962. október) 

ŐSZI SÉTA. „Ma még ránk nevet október / tört aranya, / de holnap már a fenyők csúcsán / 

álomként szendereg a hó.” (Hsz. 1962.10.18.) ÉVA ALSZIK, ÁLMODIK. „Most már az én 

vállamon, / karjaim kagylójában / álmodik / a kedves / (…) s gondolatom / körülröpdösi / álmát, 

 / mint a téli Tiszát / a sirályok / ezüst szárnyalása.” (Hsz. 1962. október)   

B.É. A sirályok sokszor „belerepülnek” verseibe. 

SZERELEM AZ ŐSZBEN. „És most – az elégett / nyár után / az ősz verandáján állva / télbe 

tartott arccal / élem / a kedvessel / a szerelem örök tavaszát.” (Hsz. 1962.10.26.) 

„Egyetlen drága Mindenségem! Mindössze tíz perce, hogy nem látlak és mégis egy nehezen 

eltelt esztendőnek tűnik ez a röpke idő. Nos, látod kicsi Virágom, ezért írom e levelet, hogy 

„szabadidőmet” kitöltsem azzal, hogy zöld tintás levélben beszélgessek Veled, vallassalak, 

imádjalak a sorok pergőtüzében is. Nos, végre itt vagy!  Gyere, csókolj meg, mert vágyom 

csókodra türelmetlenül. Már megint kiszaladtál.” „Hagyd a palacsintát másra, / engem vigyél ki 

a konyhába.”  Hsz., 1962.10.30. – Szerelmem születésnapja előtt …„Ne haragudj rám, kicsi 

Évikém, hogy üres perceimben is Veled foglalkozom. Örömet sóvárgó szívem már nem tud 

Nélküled élni.” RÓLAD. Csak mindig olyat és úgy írok, mint még soha senkiről.  

1946-ban – Ady legnagyobb hatására – írtam egy verset az édesanyámról: A szenvedés örök 

nagyasszonya címmel. Rendkívül férfias szerelemmel akartam írni drága anyámról. Persze a 

nagy akaratból gyermeki imádat lett, ragaszkodó rajongással. És 1962-ben? Más ragyogású ez az 

élet és más lobogás benne az érzés. Évát adta vissza nekem az Ég, a szerelem örök mosolyú 

felhőtlen nyarát, drága kis varázslómat, aki kihűlt vulkán-szívembe belecsókolta a Vezúv 

vörösen izzó lelkét.  
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Megtanította nekem, szerelmes hangjának muzsikáján át megszerettetni velem a kétrét görnyedt 

életet. Szülővárosom eddig farkasszemű csendjében már a szerelem harangjai kondulnak.” 

(Hsz. 1962. november)  

Drága kicsi Évikém!  Künn zuhog az eső, s én pedig az öreg vekker ketyegése mellett 

ábrándozok Rólad. Csengetett a villamos. És hirtelen a karácsony jutott eszembe. Az idén már 

ketten, összeölelkezve gyújtunk gyertyát a zöld, díszes, csillagszórós fenyőn. A legdrágább 

ajándéka Te vagy életemnek, legszebb karácsonyom Te vagy nekem.  

Az Új Év közelgő éjszakájában Te leszel az első koccintás és lelkedből megiszom az örökké 

élni-vágyó szerelem italát. Gondolataim feléd szállnak puhán szállingózva, mint a hópihék. 

(Db. 1962.11.20. Napló szerkesztőség. Ügyeletes B.S. d.u. 5-9 óráig.) 

B.É. „Édes, drága, egyetlen, imádott Sanyikám! De rossz, hogy most este nem vagy velem. 

Én itt sóvárgok utánad, Te pedig a holnapi újság hibáit keresed. Bárcsak hazajöhetnél a  

22 órás vonattal. Úgy várlak! Nagyon hiányzol! De ugye gondolsz rám? Én mindig csak Rád 

gondolok! Nagyon szeretlek és köszönöm Neked, hogy széppé és boldoggá teszed az életemet! 

Imádlak! Most és Mindörökké! Ámen.” 

BELŐLED NŐ AZ ÉLETEM. „Mert nélküled mit ér az életem, / rózsákat illatok nélkül, / 

nappalt komor fellegekkel, / verset művészet nélkül.”  (Hsz. 1962. november) 

CSÓKOKAT DOBÁL. „Éva elment a boltba lisztért, / s az ablak előtt még megállt, /  

az üvegen át láttam szemét, / benne lelke mosolyát / fehér kezéből tölcsért formált /  

s az ablakon át belesett, / ujja hegyére írta csókját, / a szíve üzente, hogy: szeret”. 

B.É. Végre egy 8 soros vers! Ezek voltak a legjobbak. (Hsz. 1962. november)  

EBÉDFŐZÉS KÖZBEN. „A csönd kinyílik, hallgatom, / sorjáznak bennem friss verssorok. /  

A feleségem szerelmes levél / arcán a szépség csillaga ragyog, / krumplit hámoz és közben rám 

gondol, / a szobából lesem drága kedvét, / a gáz lila sárkányként táncol, / 

 és félek: meg ne égesse a kezét”.  (Hsz. 1962. november) 

ÚJ ÉLETET KEZDÜNK. „A kedves ölébe hajtottam fejem / és kinyílt előtte eddigi életem titka 

 / senkinek nem beszéltem róluk sohasem / és most a szerelem mint tiszta lapu írka / vallatott /  

és megkönnyebbült a lelkem.” (Hsz. 1962.11.18.) 

AZ ELSŐ KERINGŐ. „A bálteremben ölelve ifjúságunkat / keringőztünk Évámmal / (…)  

a szárnyunk öröm és íve a boldogság.” (Hsz. 1962.11.24.) 

B.É. A régi strandbejárattal szemben (vagy mögötte) étterem volt, ahol esténként bált rendeztek 

a fürdővendégek kedvére. 1962 augusztusában mi is ott táncoltunk fantasztikus lendülettel. 

Utána a parkba mentünk, hogy felhevült testünket kicsit lehűtsük. 
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EMLÉKEZÉS EGY NYÁRI KERINGŐRE. Hosszú-hosszú évek multán találkoztunk újra össze, 

de most már elválaszthatatlanul. Augusztus éjszakájának karjai alatt keringőztünk:  

Éva és én. Úgy tartottam picinyke kezét, mint aki attól fél, hogy eltörnek lehelet-könnyű 

csontjai. Vigyázó aggodalmam párosult szerelmemmel és a tánc-záporban szívem vallomása volt 

a villám, kettőnk fénye. Imádlak, te emlékezetes, minket szerető éj. Te feledhetetlen  

Éva-keringő, szerelmem nyarának táncba szédült mámora, te halk-növésű jegenyesor, te padokra 

boruló, csókokat rejtő akáclombok illatos sövénye. (Hsz. 1963. január) 

B.É. A két vers címet összetartozásuk miatt írtam egymás után. 

KARÁCSONYVÁRÁS. „Négy éve már – Karácsony volt éppen / várakoztató csönd lapult az 

utcaszélen / hajszolt a szívem, új utakra térjek / ahol lélekből pattannak a fények / (…)  

s belesni oda, ahol egy szép nyáron / karton ruhájában szállt a tiszta álom.” 

B.É. Sanyi 1958 karácsonyán is ellátogatott hozzánk – akkor még csak „titokban”. 

Erről szólt az egyik, számomra legkedvesebb verse. (Hsz. 1962.12.08.) 

ÚJ TAVASZ. „Búcsúzom tőled, te vasmarkú esztendő / áldó dicséretem kíséri júliusi szíved / 

énekét.” (Hsz. 1962.12.11.) B.É. Ez a „vasmarkú esztendő” volt sorsunk fordulója. 

„Életemben a vasárnapok a „leg-dologkerűlőbb” napok, hiszen ilyenkor csak drága kis Évámnak 

élek, s az irodalomnak. S e kettő szorosan összefügg egymással”. 

Hajdúszoboszló, 1962. december 12. Születésnapom, karácsonyom, életem drága ajándékának, 

egyetlen, örök, forrón imádott szerelmemnek adom életem, verseimet, mert Évát szeretem a 

világon a világnál legjobban, mert ő az örök nyár, a boldogságom. Csak Veled ér az élet életet. 

Befejeztük az Éva-dalokat és most kezdünk hozzá a boldog szerelem korszakának megírásához. 

Mert Éva – már a feleségem. ELŐSZÓ A HÁZASSÁGHOZ. Az igaz, hogy már homlokomon 

ráncok sűrűsödnek, túl vagyok három évtizeden, de ilyen határtalan szerelmes, boldog ember a 

ránctalan évek idején sem voltam. Évám, életem ölelő napsugara betölti, örömtelivé, 

csodálatosan széppé és boldoggá teszi az életemet. Mosolya, hangja, nevetése, csókja, törékeny 

drága termete jelenti költészetemet, emberi és családi boldogságomat, a tűnő évek múlhatatlan 

fiatalságát. Éppen ezért Róla és kettőnk igaz, tengereknél mélyebb szerelméről zeng, harsan, 

mesél, énekel, kiált e kötet minden verse. Születésnapomon kaptam életem legdrágább ajándékát, 

örökké imádott, egyetlen kicsi Évikémet, aranyos kis hitvesemet. E napon volt az esküvőnk és 

szerelmes szívvel, rajongó, forrongó, álmokkal rejtett lélekkel indultunk el – hat évi szerelem 

után – a megtalált boldogság, az életbe vetett hit most már csak virágokat termő útján. HITVESI  

BIZTATÁS. „Az életemnek tartalma lett mától, / nem búcsúzni születtem a világtól, / hanem 

élni, szeretni, írni néha szépet, / kész alkotás az élet s többé nem idézet.”(Hsz. 1962.12.12.)  

B.É.  Esküvőnk és Sanyikám (drága férjem!) 33. születésnapja!!!  
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MINDENSÉGEM. „Te vagy életemnek daltermő könyve.” (Hsz. 1962. december) 

HAJNALI KÖSZÖNTŐ. „Névnapod drága álmom volt nekem, / (…) Neved lopja e puha éjbe / 

csillagok szikrázzák a világba / szerelmem hitét az örök fénybe / s így lesz élő karácsony 

éjszakája.” (Hsz. 1962.12.24.) Életem legszebb Karácsonyát ültük a kedvessel.  

A hóhullásos decemberben együtt vártuk a fenyőkön csillogó égők tarka felrebbenését. Az 

ajándékok ott „várakoztak” a fenyő díszes ékei alatt. Én nem vártam ajándékot senkitől sem, 

mert az én ajándékom Te vagy, szárnyakat bontogató Egyetlen Múzsám. Az élet elhozta nekem 

sorsom, férfikorom, álmaim régi álmát, hitvesemet, feleségemet, Évát! Sorsa benne dobog a 

szívemben, mosolyog a szememben, énekel a lelkemben, így hát áldassék a neve mindörökké!  

(Hsz. 1962.12.24.) ÁLMAIM SZERELME. „Te vagy lelkem lelke / álmaim szerelme / értelme a 

szónak / bennem zengő szózat”. (Hsz. 1962. december) 

FELHŐK. „Egy kislány jut eszembe, aki hat éve már / könnyű felhőként fodrozódott az utcán, / 

tavasza volt az augusztusi nyárnak, / s egy férfi nézte mosolygó rebbenését / e karcsú dalolású 

ígéretnek / és lelkében valami furcsa teher moccant, / súlya nem volt, könnyebb volt mint a felhő 

 / és kísérte nesztelen imádattal / a felhő a felhőt.” (Hsz. 1962.12.30.) 

Téged kiáltó szerelmes várakozással lesem az ajtót, hogy mikor toppansz be rajta és repülsz árva 

ölembe. Még csak néhány perce, hogy kimentél a konyhába vacsorát főzni, de azóta, mintha 

meghalt volna körülöttem minden. Rám szakadt a csönd és az óraketyegés sürgeti az időt. 

Szobánkban mindig a Te drága, kedveskedő hangodat hallom. Varázsa van a Te lélek-tiszta 

kérleléseidnek. Hangod gyermekkori emlékemre emlékeztet: csilingelő szán siklik a puha hó 

vállán és a bámészkodó kisfiú együtt szeretne röpülni a szán halk suhogásával. És távolról még 

hallatszik a csengő télben születő éneke, mint a Te hangod életemet beszövő örök, dédelgető 

különös muzsikája. Keserves várakozással lesem érkezésed, hozzám repülő mosolygó szerelmed.  

Még az írásnak is nehéz szülés a diagnózisa, mert nélküled nem tudok – a versről, vagy 

novelláról nem is beszélve – még egy képeslapot sem megcímezni. Te vagy az életem 

folytatásának drága asszonya, akinek szerelme, mint egy híd a túlsó partot egy még szebb 

világgal köti össze sorsom. Téged imádó szerelmes, fájó vágyakozással várlak. Gyere már, nézd 

mindjárt tele lesz az oldal és én már új lapot nem nyitok a várakozásnak. Siess már, nyitom az 

ajtót és meghajlok érkezésed előtt.”  (Hsz. 1962. december)   

1963. 

ÚJ ÉV HAJNALÁN. „Új év, új élet – dobogja szívem, / suhog jövendőnk szép sejtelmesen.” 
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„Új év! Bízom védőszárnyaid melengető ölelésében, az új vágyak, álmok, hitek, csókok 

emberének mindig igaz-mondásában, és Benned te Évában megtalált csalhatatlannak mintázott 

fehér-márvány kemény Szerelem. Szeretnék mindent megtenni Érted, mert az, hogy szeretlek és 

verseket írok Neked, az még nem minden, s nem is boldogító. Vagy Neked ez ad örömet?  

Szeretnék hinni a szív szavának beteljesülésében, félek az egyedüllét okozta boldogtalanságtól,  

a magány jégvirágos fagyos-szentjeitől, a lélek-ölő kispolgárok balga társaságától, mert őket 

hallgatni szenvedés és pletykájuk hallgatása is elrabolja tőlem Évát, az imádott, drága kedvest. 

(Hsz.1963.01.01.) CSALOGATÓ UJJAK. „Öt picinyke ujj integet felém / karcsú gallyai szőke 

kezednek / (…) az egyik ágon megpihent a szív / csillag a fészke, az aranygyűrű.”  

(Hsz. 1963.01.01.) B.É. A jegygyűrűs kezemet boldogan nézegettem, mutogattam. Egy fénykép 

meg is örökítette, ezért gyűrűs képnek neveztem. 

A BOLDOGSÁG LEVELE. Száznyolcvan nap. Te csodálatos, nyárba visszakacagó fél-

esztendő.  Ezerszer áldom azt a júliusi alkonyatot, melynek bárányfelhős sapkája alatt Hozzád, 

Érted rohantam lázas izgalommal. Gyáva voltam, féltem, de ugyanakkor visszaváró rajongással 

siettem Feléd. Eltakart előlem egy nagy ház, három és fél év riadalma. S Te kis szobádban 

vallattad zongorádat. Egész úton a lelkem ösztönzött, biztatott, sürgetett, riogatott: menj, beszélj 

Vele. Fél éve már … költemény, az emlékezés nyárba hulló gondolata. Jöttél elém, kimért 

büszkeséggel, szemedben a megbékélés tavasza zsongott s én csalódtam Benned. Igen! 

Csalódtam! Azt hittem, szóba sem állsz velem, amiért 1959 tavaszán becsaptalak. 

Megbűnhődtem érte százszorosan. Ma száznyolcvan napja, hogy újra összetalálkoztunk, de 

örökre, elválaszthatatlanul. S ma már a feleségem vagy, imádott drága kincsem, hosszú útjaimon 

gondolataim mosolya, életem tavasza, szerelmem virágba borulása: egyetlen, imádott 

boldogságom.” (1963. február) HÓHULLÁSBAN. „Piros kendőjét befújta a hó / (…)  

úszik a kedve mint egy nagy folyó / az életembe mosolyogva.” (Hsz. 1963. február) 

B.É. Sanyi előadást tartott a Bútorgyárban. Én elkísértem. Utána a város szélén, beépítetlen, 

nagy havas területen mentünk hazafelé. Persze, a piros kendőmet befújta a hó. 

A „GYERMEKVÁRÁS” című vers után, a lap alján a tervezett négy (4!) gyermek neve:  

Attila, Lilianka, Sándor, Hortense  (Hsz. 1973. február) 

MÁRCIUSI SÉTA. „A város reménye és holnapi gondja / találkozik az utcák forgatagában.” 

(Db.1963.03.06.) B.É. Beköltöztünk a debreceni új lakásba: Béke útja (korábban és később Szent 

Anna u.) 8. III. 20. MÁRCIUSI VALLOMÁSOM. „Márciusi vallomásom / küldöm a kedvesnek 

 / lelkem kötetébe írt / szerelmes betűkkel.” (Db. 1963.03.11.)   



196 

 

ÉLETÜNK BÉKÉJE. „Friss zöldbe ágyazta bölcsőjét a nyár / s életünk békéjét fütyülik a rigók.” 

(Db. 1963. március) FELESÉGEM. „Szebb vagy a hajnaloknál / és megnyugtatóbb vagy nekem, 

mint a csönd” (Db. 1963. március) 

KISPOLGÁRI BENEDEKHEZ. „A minap hallottam fejtegetését / egy szimpla mellett a 

cukrászdában”  KISPOLGÁRI AGGODALOM. „Gedeon úr tegnap este belekezdett egy szép 

„versbe” / (…) előtte egy üveg tinta / lesz már közéleti líra” (Db. 1963. március)  

B.É. Ez a két vers kezdete volt az ironikus írásoknak. Kigúnyolta az irodalom „messiásait”: 

ÁPRILIS TŰNŐDÉS. „Az emelet alatt kúszik a villamos, / mint a higanyszál /  

sárga nyugalmában régi barátok / és új szerelmesek találkoznak” (Db. 1963.04.07.) 

Utóirat: A kis mama alszik! (B.É. Talán az édesanyám aludt nálunk.)  

SZÍVED UTÁN BECSÜLNEK. „A jövőt szolgálni pajtás, / az lesz csak férfi-tett, / (…)  

a szíved legyen a tudás / és becsülnek téged.”(Db. 1963. május) B.É. Valakinek a viselkedése 

újra szigorú „erkölcsi oktatásra” sarkalta. A PERC ZENÉJE. „Különös muzsikája van a 

csendnek / egymásba ölelkeznek a percek”(utána: Richter Schubertet zongorázik)   

(Db. 1963.05.20.)  SZERELEM. „A délután estbe hajlik, / álom röppen a szemedre, / s karom 

hídján megpihenve / szívem melege takargat.” Utána: Egy fájó, de megbocsájtó harapás után.  

Ez a vers az engesztelő. Évi megbékélt, én meg hegyeztem a pennámat … (Db.1963.05.25.)  

TÁNC. „Nekem adta szívével együtt a pipacsot, / a sorsomat szépítő kisleány.”   

B.É. Sanyi diktálta ezt a pipacsos verset, én pedig a piros ruhámban írtam. (Db. 1963.05.27.) 

ÜZENET. „Ha kinyílik lelked mint a versem, / olvasom / szemed igéjét és benne érzem /  

a békét”  B.É. előtte: „Írjad életem”… és utána: …”Írtam életem” (Db., 1963.05.29.)   

VALLOMÁS. „Gondokban élek, minek titkoljam, / szeretném őket az utcán hagyni / és új, friss 

emberként térni Hozzád – a mindennapok rohanásából / (…) Te vagy hazatértem után /  

a vigasztalás / és gondjaim Benned csitulnak el, / mint vihar után a Tisza hullámai.” 

(Db. 1963. június) KÉT NYÁR. Emlékszel még? Egy éve történt. Egymásra találtunk, annyi sok 

hosszú év után. Engesztelő szerelemmel vallattuk a lelkünket. Ez a ma délelőtt a beteljesülés 

örök dala. Engedd meg, hogy örökkön örökké imádjalak. Ez a kérésem, vágyam, óhajom és 

végrendeletem. LÁNYOK A HATÁRBAN. „Énekük érleli a málnát, / és Földes beszédes határát 

 / lelkükkel szépítik naponta „ (Debrecen, 1963. június) előtte:  

Szonett: (4 + 4 + 3 + 3 soros versszakok) B.É. Ez a vers és a „MUNKÁS”, újságírói munkája 

közben született. BÚCSÚ EGY FÉLÉVTŐL. Becsukjuk újra a kiskaput. Ez persze képletes 

kifejezés, a „kapu” szó a füzet beteltére vonatkozik. A versekben benne dobog a hitvesem szíve, 

drága mindennapjai, életem örök rigómadara, nekem kedveskedő drága hangja.  

A versekben benne lüktet a feleségem szerelme és az én szerelmes életem.  
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De talán mindezeken túl az életről, a mi korunk emberének a jövőbe vetett bízó és bizakodó, 

lelkesedő és lelkesítő hite is kicsendül a versekből. Ezt majd döntse el az olvasó. De ne a 

szemével, hanem a lelkével! Különböző hatások, sorsfordulók érik az embert s azok versírásra 

kényszerítik. Vannak közöttük silányak s talán jók is. Ennek elbírálása az olvasók dolga és talán 

néhány tárgyilagos kritikusé, de vérből és nem kispolgári káposztaléből született kritikusocskáé! 

Mert azok ne mondjanak se jót, se rosszat verseimről. 

Első kritikusom a feleségem. Hogy miért? Mert a vers jó értelemben vett megértéséhez, 

megérzéséhez, megsejtéséhez és szeretgető dédelgetéséhez – lélek kell, szépérzék, fül, zenei 

műveltség, dallamokat pattintó azonosulás és mindenekfölött: szigorúan jóindulatú Szív! Ezért 

első és mindig első kritikusom az én kicsi Évám. Mert neki van szíve, hallgatólagos türelme és 

nagy-nagy nyugalma, együttérzése versírási türelmetlenségemmel. Rakoncátlan, háborgó, 

magamban vívódó, töprengő ember vagyok, szeretném magamban rendezni mindazt, ami fáj. 

Az értem aggódó asszonyi szerelemből születik a legborúsabb óráimban is a legőszintébb, a 

legrajongóbb szerelmes vers. E kötetnek ebben rejlik titka. (Db. 1963. június) 

A GÉPÍRÓ. A költő már évek óta nem volt szerelmes és egy szép nyári hajnalra virradóan 

nagyot dobbant a szíve. Hírtelen oda kapott és … egy kislány kezére tévedt a keze. Nem a szervi 

szívbaj dobogtatta meg az örökmozgó és daloló kis gépet, hanem a szerelem. Mi mást tehetett, 

bevallotta a gépírónak, hogy szereti. – Én is magá … Téged – helyesbített harmadik találkozásuk 

napján, illetve éjjelén a lányka. Egybe szerelmesedtek. A költő írta a verseket, a kis feleség-

gépíró pedig pötyögtette a verseket. Csupa vers volt minden a szobában. Még a virágok is 

versből voltak. Az írógép már kívülről szavalta az összes verset. És a feleség pedig … az 

írógéppel szavalt együtt. Mily furcsa érzés lehet, amikor a múzsa önmagát pötyögteti az 

írógépen?! (Db. 1963.06.15.)  

A „SZÖKŐKÚT ÉJJEL” után (Debrecen, 1963.06.18.) Hej,de nagyon szeretlek. Látod, Te kis 

cserebogár – még a szökőkútba is beleköltelek. Igen, igen! Még a szökőkút sem pompázik 

nekem szépen, versre buzdítóan, ha nem vagy velem, s ha nem gondolok Rád.  

Áldassék milliószor a neved.  

VASÁRNAP DÉLUTÁN. Szép szemét lecsukta az álom. Kis feleségem elaludt. A csönd 

különös hatással van rám s ilyenkor valami belső erő arra kényszerít, hogy röpítsem 

gondolataimat, adjak hangot a lelkemben kavargó, mocorgó érzéseknek betűk formájában.  

A januári vasárnap csöndjében a közelmúltban elhangzott szavak, jellegzetes emberi arcok, a 

hétköznapok emberének aggódó, féltő, bizakodó politizálása idéződött fel bennem.  

Alszik a kedves …Hetente többször utazom és gyakran beszélgetek emberekkel, hallok érdekes 

véleményeket, megjegyzéseket s bírálatokat.  
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A minap is két idősebb parasztember ült előttem az autóbuszon és a világpolitika legfrissebb 

eseményeiről beszélgettek. Úgy éreztem, hogy az egyszerű, becsületes emberek véleményében 

benne zsong a világ békéjének féltése. 

Nézem az álmodó kedvest. Arcán békés mosoly szendereg. Bárcsak szerte a világon minden 

asszony álmának a Béke lenne a bölcsője. (részlet)  (Db. 1963.07.16.) 

AZ ÉGBOLT CSILLAGA. „Valentyina elvtársnő (…) ne vegye rossz néven/  

a földről a kozmoszba / küldöm merész közvetlenségem”  (Át van húzva, befejezetlen) 

B.É. Az űrkutatás kedvelt témája lett Sanyinak.  

„Folytatódnak tovább az Éva-dalok, / örökké élőek, élnek, amíg én vagyok!”  

„A lelkiismeretem a tanúm / eléd idézem, olvass belőle”  

„Válasz egy kispolgár kritikusnak” - ez lesz a címe a legközelebbi mérges versemnek. 

RÉGI UDVAR. „ E házban születtem, emlékem ide köt, / itt csalogatta anyám első léptemet.”  

(befejezetlen) (Db. 1963. 07.30.)  HEGYOLDALON. „Az őszibarackok mosolyában látlak, /  

egy ölelésre vagy most már tőlem kedves” (Db. 1963.07.07.) 

B.É. Sátoraljaújhelyi emlék: napsugaras domboldalon szedtük az őszibarackot.  

Egy mosolygó őszibarack átadásakor éreztem, hogy az én Drága, Egyetlen Sanyikám  

élete már örökké elválaszthatatlan az enyémtől. A vers írása előtt Székely Mihály emlékestjét 

hallgattuk. Talán az ő felejthetetlen, gyönyörű hangjának emlékére került a versbe a negyedik 

sor: „mély basszusuk selymén csönddé nőtt az élet.”  

PATAK VIZÉBE MÁRTALAK. „Megfürdetlek a patakban / harsánydalú hűvös habban / (…) 

rád terítem tekintetem / úgy vigyázlak szerelmesen.” (Db. 1963.07.17.)  

Évi azt mondta, ez a legkedvesebb versem. Ez a képzeletbeli fürdetés csak a nyitánya lesz a 

bekövetkezendő valóságnak: a mátrai nyaralásunkkal egybekötött igazi vízbe-mártózásnak.  

Csak attól félek, hogy az én Évikém megfázik a hideg hegyi-patak csörgő hangú vizében.  

FÉLHOMÁLYBAN. „Életemet a szívemben hordom, / az új nyarakat szerelmünkkel mérem”  

(Db. 1963.07.19.) Hegyi széltől hűsített vasárnap délelőtt. Évával megérkeztünk a csöndes 

sóhajú kis hegyi faluba: Bükkszentkeresztre. Pihenni jöttünk, hogy új, friss erőt gyűjtsünk 

álmaink harcaihoz, jövendőnk szépítéséhez. Ha minden jól megy – akkor versciklust írok itteni 

élményeinkről és a lelkem szárnyán mindig velem repül Éva!” (Bükkszentkereszt, 1963.07.21.)    

B.É. Ez volt az első közös nyaralásunk. A „HAJNAL A HEGYEKBEN” (Bükkszentkereszt, 

1963.07.31.) után: A javításokat Évi sugallatára eszközöltem. Érti, de érzi is a versek lelkét. 

Sanyi „HEGYI  BESZÉDE” B.É. Kivételesen nálam van a füzet és a toll. Sanyi pedig a szép 

völgy ölén felállt egy sziklára és szaval, mondja, ami eszébe jut. Közbe észrevétlenül is „versben 

fogalmaz” Én meg „futtában” leírom (közben nagyokat nevetek…): 
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Oscar Wildet szereted? – Igen? – A readingi fegyház balladájából szavalok. Ez halálosan nagy 

vers. Most én szórakoztatlak téged, mert tegnap te énekeltél nekem gyönyörűen. Te, most 

magamhoz öleljem az erdőt? Az erdő lelke a dal, a patak meg a könnye, a szeme a pásztázó 

napfény. A nyugtató varázsa az égig-érő nagy csönd, és én most hiába akarnám megfogni a 

csöndet, elrepülne. Mert titka is van az erdőnek, az a sok szerelmes vers, ami itt már elhangzott. 

„Zengő alkony, zengő ének, / ezt adják a költemények”  

Egy kis madár szárnyra kelt és énekelve betört a messzeségbe. Azóta is hallom dalát, 

visszhangozzák az erdei fák, a bozótok, a bokrok, a virágok és én is dalolva látom a világot.  

Ez volt a hegyi beszédem. Modern Krisztus hegyi beszéde. Ámen. De most már megcsókollak 

ám. Pici, miket firkálsz te ott?  (Bükkszentkereszt, 1963.08.01.) 

A „SZERELMES ÜZENET” (Db. 1963.08.06.) után: Örök Évikémmel ma 7 éve  

csókolt össze a sors! (1956. augusztus 6-án találkoztunk!) A „NE FÉLJ” (Db. 1963.11.01.) után: 

Éva a parkettát festi. Keze nyomában tükörré fényesedik a munka és … most is csak imádattal 

gondolok szorgalmas, asszonyos életére. Lehet ő rá nem szerelmesen gondolni? Ő nemcsak 

hitvesem, nem ám, Ő az én verseim lelke: életem! 

1964. 

 „Gondjaimmal vagyok boldog és ideges a nyugalomban” 

„A FÉNY DŰLŐÚTJAIN” (Db. 1964.02.03.) után: „Hullnak a hópihék, röpköd fehér szárnyuk 

 ./ egyedül vagyok, türelmetlenül várom a kedvest”. 

A „SÉTA A TAVASZI ESŐBEN” (Db. 1964.03.23.) után: Évi javíttat a versen, ha nem tetszik 

neki valami képtelen kép. Ez a vers olyan, amilyennek én éreztem, amikor írtam. Sőt! Olyan, 

amilyennek láttam az utcát millió örömű színeiben. Nos, ezt már ne magyarázza tovább senki, 

még egy örökké kelepelő kritikus sem. A vers az vers és nem nyelvtan óra, de még csak nem is 

tollbamondás.   „Jó neked – mondta egy ismerősöm /  bárkit bírálhatsz, az a dolgod” 

A „NYÁR LESZ MINDIG” (Tapolca, 1964. 08.27.) után: B.É. Ez a mi harmadik nyarunk. Itt 

üdülünk az én örök, nagy szerelmemmel. B.S. És még visszatérünk ide 2000-ben az én imádott 

örök nagy szerelmemmel, Évikémmel. B.É. Hiszem, hogy itt is születik egy szép versciklus, 

mint tavaly nyáron. Ez a tapolcai-ciklus első verse. S vajon hány lesz még?  

B.S. Ahány éves vagy! A „HINTA” (Tapolca, 1964.08.27.) mellett: „Imádom Évikémet. Minden 

év, minden emlék elválaszthatatlanná teszi őt az életemmel. Minden verssornak, gondolatnak  

Ő a legszentebb értelme.” A „SZAVAK HELYETT” (Hsz. 1964.12.24.) előtt: Évi mellettem az 

ágyban, kipróbálja az új kínai töltőtollat, azért, hogy utána verset írjak. Ma este Évi névnapjáról 

írok. Imádom Évit. (Én meg Sanyit) Most teszi számba a narancsot.  
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B.É. Az 1964. december végén írt „firkákban” végre felszínre jutott Sanyi vidám „kópésága”. 

Életünk lelki nyomorúságai elől az esti kacagtató mesékben, nevetséges történetekben találtunk 

feloldódást. Mind-végig.  

1965. 

1965. augusztus: Utazás Bulgáriába Pallás Imre főszerkesztővel és családjával. 

(Felesége, fia, lánya). Hivatalos útnak számított, így Sanyi élménybeszámolókat írt. 

      1966. 

A SÁRGA CSILLAGOS BABA. (megjelent!) B.É. Édesanyámmal meséltük el a történetet, 

amely 1944-ben velünk történt meg. Szép, szomorú írás lett belőle.  

ESŐ UTÁN. (Mátraháza, 1966.09.01.) „Vörösmarty” turistaház, 7. szoba erkélyén írtam 

 

VÁRAKOZÁS 

Féltő és várakozó szívvel    B.É. Egy találkozót rosszul beszéltünk meg. 

nyitottad előttem az ajtót    Én a villamosnál vártam a hidegben, 

szemedben könny-rügyek csüngtek   Sanyi pedig máshol. 

és asszonyos aggodalommal az arcodon  Ez a születésnapra szánt vers 

lányos szerelemmel kérdezted   csalódottan, kudarcba fulladt. 

nyugtalan vallomással, merre jártam, 

hol késtem, miért nem vártalak   (Db. 1966.10.31) 

a fekete sóhajú est 

sárga nevetésű villamos-megállójánál? 

1967. 

Az „ÉJ VAN” (Db. 1967.01.06.) után: B.É. Ma van 27 éve, hogy Sanyi anyukája férjhez ment 

Béla bácsihoz. VIHARBAN (Db. 1967.04.19.) B.É. Szemináriumon írta Sanyi, Materialista 

történelmi beszámoló után. 

A „KARCSÚ. LENGE SZÉLBEN” (Db. 1967.05.24.) után: B.É. Első vers az új íróasztalnál, 

amit Hajdúszoboszlón vettünk a Bútorgyárban. (2005 óta az Emlékszobában van a helye.) 

HAZAFELÉ. „Még tartja a napot / a fák koronája / .gyorsan alkonyodott /  

csönd (fáradt)  a tájra / a szénás szekerek / csikorgása hallik / .a lovak görnyedtek, /  

patkójuk szikrázik / zöldtüzű örömmel / érkezik a csorda”. (befejezetlen) (Szilvásvárad, 

1967.06.30.) Újságírói feljegyzések Vidróczkiról Mátraszentimrén és a Szalajka völgyében a 

Pisztrángtelepen. (Szilvásvárad, 1967.07.06.). A „PEREG AZ ÉG” (Sástó, 1967.07.09.)  

után: B.É. Vasárnap délelőtt a réten a szénaboglya tövében néztük az eget.  
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Találkoztunk Papp László ökölvívóval a hajdúszoboszlói strandon. Hajlandó volt Sanyival 

beszélgetni, én pedig fotóztam. Az újságcikk megjelent. (1967. július) 

A „HULLJ ESŐ” (Balassagyarmat, 1967.08.13.) után: Mikszáth Kálmán emlékeinek kutatása. 

Reggel 8 óra. Indulunk Horpácsra. Izgalmas út előtt állunk. Remélem, sikerül a Mikszáthról 

tervezett riportomhoz anyagot gyűjteni, olyat, amilyet én szeretnék.  

Mohorán és Szügyön már voltunk. Onnan már sikerült néhány emléket tarsolyunkba zárni. 

Feleségem a fotóriporterem. Társ ő minden formában. Mikszáth-leveleket másoltunk.  

1967. augusztus. 26-27. Madách Imre kutatás!  

KÜZDŐ BÉKE (Db. 1967.09.12.) A verset a Megyei könyvtárban írtam.  

ŐSZI KÉP (Db. 1967.10.11.) A vers az Esti Egyetem előadásán készült. 

MÁTRAI ŐSZ (Galyatető, 1967.10.14.) Szállásunk: Bagoly Lászlóné Galyatető 7. Belügy 

üdülője mellett .A „PASZTELL CSENDBEN” (Mátra. Károly kilátó, 1967.10.15.) után:  

„Miért írok annyi tájverset? Kérdezte a minap egyik ismerősöm. Nagyon egyszerűen és 

gyorsan válaszoltam: Azért, mert szeretem a hazámat. Egy szép költői sor, vagy kép többet 

ér nekem, mint … mindennél. Egyszerű emberek vagyunk a feleségemmel. Mi nem tartozunk 

azok közé, akik külföldre csak üzletelni járnak, akiket nem érdekel a kultúra, az ember alkotása, 

csak az arany, a szövet … De a hazájukat még úgy sem ismerik, mint az úttörők.”  

KRITIKA (Db.1967.10.19.) Az Esti Egyetemen írtam.  

„Hallgatom nyögő beszéded, / gyors halandzsád örök vétked, /  

remélem, hogy holnapután, / „emlék” leszel a katedrán.” 

-e –n    (B.É: Vajon melyik „professzor” lehetett?) 

A „SZÁRNYAS SZELEK” (Db. 1967.10.28.) után: Édes kis Évikémet versírásos, nyugtalan, 

„gyermeket váró” hangulatban várom, lesem, csak jönne már! (A következő vers) után: Évi még 

nem jött. Így hát tovább álmodom …Már ki akartam nyitni a televíziót, amikor valami, valami 

furcsa, torokfojtogató érzés, különös hevület és hangulat, megbénította a kezem. Ő volt, Ő … a 

vers. Még mindig csak várok, de Évi … nos talán most? / Zúg a monoton lift … hátha Ő jön!  

Minden most született vers a várakozás feszült / harmóniáját, nyugtalan örömét, az ötletek, 

hangulatok / zenéjét tükrözik. Sokrétű és sokszínű a várakozás. 

A „SORSA LETT A NAGY OKTÓBER” (Db. 1967.11.06.) után: Juhász Imre, Hajdúszováton 

élő veterán „internacionalista”, a szovjet hadseregben harcolt 1917-ben.  

A „DARU ÉJJEL” (Db. 1967.12.01.) után: Évi táncol a Pillangókisasszony bánatosan szép, 

elringató és elmerengtető, csillagokat fényesítő dallamára … 
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1968. 

FALUSI ESTE. (Pocsaj, 1968.01.17.) a Kultúrházban, Népfrontgyűlés közben írtam.   

A „HÓVIRÁG” (Db.1968.01.21.) után: „Betakartak a gubába / úgy indultunk a pusztába /  

ránk didergett Angyalháza / nádból készült sok karáma”   

Az „ÁPRILISI ESŐ” (Db. 1968.04.28.) után: este 8 órakor. Évi államvizsgára készül. Írja 

dolgozatát. A „JÚLIUS ÉJI VILLÁM” (Db.1968.07.15.) után: Még mindig nem vagyunk 

szabadságon. Álom … álom – de egyszer valóság lesz. Ugye, kicsi, álom-szőke Évikém! 

A „TOBZÓDÓ ÖRÖM” (Szarvaskő, 1968.07.26.) után: Sankó velünk nyaral ( B.É. Kovásznay 

Sanyika (Sankó) – férjem unokaöccsének kisfia.) A „VIHAR UTÁN” (Szalajka völgye, 

1968.07.27.) után: Évi és Sankó kócos fa alatt ültek és játszottak, amíg én e verset írtam egy 

barna-vörös kövön. Az „ÉGI CSÖNDDEL” (Mátraháza, 1968.07.30.) előtt: „Olyan 140 évvel 

ezelőtt / Vörösmarty is járta e tetőt / a Mátrából Parádra ballagott” (befejezetlen) 

Nyaralásunk útvonala: Szarvaskőn egy romantikus turistaház emeletén laktunk két napig. Innen 

kirándultunk Szilvásváradra, az ezüst-hangú Szalajka völgybe, Bánkút mellett haladva 

Jávorkútra és Lillafüredre. Ezt követően megérkeztünk Parádfürdőre, ahol Mária néninél 

laktunk, egy csodálatos kertes házban. Közben voltunk Egerben, ahol Sankó megnézte a híres 

lovas-szobrot, a várat. Útközben a siroki várat is láttuk. Következő állomáshelyünk a mátraházai 

Vörösmarty turistaház volt. Kirándultunk a hegyekbe és málnát szedtünk. 

Másnap útra fel! Gyerünk tovább! Az autóban Évikém, Sankó és szerény „jó hangú ” magam 

népdalokat énekeltünk. Évikém volt a karmester, a daltanító és mi a kórus. Pl. Hármat tojott a 

fekete kánya, Kis kutya, nagy kutya ne ugass hiába, stb. Dicsértük a kis Sankó édes, 

mélyzengésű hangját. Gyönyörű, érző emlék marad ez az utunk, hiszen fényét Ő adta, a 

fecskénél gyorsabban cikázó, drága hangú kicsi Pankónk. 

Mátraházáról elindultunk Fótra! Régóta izgatott Vörösmarty és baráti körének emléke. Itt 

megismerkedtünk Németh Kálmán, 65 éves szobrászművésszel. Megmutatta alkotásait. 

Félelmetesen szép volt a belőlük áradó múlt és jelen ölelkezésének misztikuma. Két napot 

töltöttünk itt, vendégei voltunk a minden szépre, meleg emberségre rezzenő művésznek.  

Az alsó épületben laktunk, egy nagy diófa szomszédságában. 

Húsz év óta október 13-án, Kálmán napján, 120-150 művész, író. festő, zeneszerző sereglik ide, 

köszönteni a jó barátot. Kónya Lajos, Berda József – más alkalmakkor is jó barátként érkeztek 

hozzá. Berda, sajnos már nem, mert két éve halott. Kálmán bácsinak van egy csodálatos, több 

holdas kertje, tele szőlővel, dió- és őszibarack fával.  
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Kónya és Berda Fóti Helikonnak nevezte el Kálmán bácsi otthonát. Ez a művészet, a fennkölt 

gondolatok fellegvára. A „KÜZDŐ GÖRCSÖK” (Fót, 1968. július 31. és augusztus 1.) előtt: 

Szeretettel Németh Kálmán szobrászművésznek, akit egy nap alatt megszerettem és lenyűgöző, 

lélekkel, tiszta emberséggel vésett művészetét örökre a szívembe, legszebb emlékeimbe zártam.   

Fótról – Sástóra mentünk, a Mátra egyik kamasz-hangulatú víkendtelepére. Főztünk a 

bográcsban lebbencslevest. Sankó segített gallyat szedni, hogy minél előbb enyhítsük és 

csillapítsuk éhünket. Szép, napfényes időnk van.  

Galyatető Nagyszálló: B. Tóth Erzsébet fürdőmester mondta: Kodály Zoltán 1952-óta járt ide 

feleségével, a 107-es a dolgozó-, a 108-as a hálószobájuk volt 

Levél Németh Kálmánnak: Kissé késve, de baráti szeretettel küldöm a Rólad írt riportomat. 

Feledhetetlen élmény és emlék nekünk a Fóton eltöltött két nap. Köszönöm Neked a fóti órákat, 

művészeted bemutatását. (Db. 1968.szeptember) 

 

„Hajlong a kiságy mellett,   (B.É. Miután Sankót a szülei elvitték 

karcsú tánca csókos lehelet,   magukkal, az árván maradt kiságyba az 

ujjainak ölelő lánca    újságok tömegét tároltuk. Amit aztán válogatni, 

forró parázs a sok újságra,   a cikkeket kivágni, selejtezni kellett. 

lobbannak, égnek e lapok,   Talán erről szólt volna a vers, de 

betűi bíbor alkonyok,    nem lett befejezve.) 

hajnalba zendült énekek!”    (Db.1968. október) 

 

MELEG BÉKE HULL RÁM (Hsz. 1968.12.24.) Karácsony, Évi névnapja, Övé e vers.  

1969. 
A „ZÖLD ZUHANÁS” (Db. 1969.06.27) után: László névnapon voltunk Bencze Lászlóék. 

Fölöttünk, az V. emeleten laktak, Benczéné Mező Judit zeneelméletet tanított a Szakiskolában.  

Db. 1969.07.20. az új füzet első oldalán: 

„Mélyebb a csend a tárogató hangjánál / és messzebbre hallóbb a tárogatónál.”    

 

Vasárnap délelőtt érkeztünk Mátészalkára Móricz-anyagot gyűjteni. Pogány Elvira néninél 

szálltunk meg Évikémmel. Kiültem a virágoktól pompázó kertbe, a nagy diófa alá.  

Zúgó-zengő levelei közt aranylepkeként bujkált a nap fénytöredéke. Ébredt mély, táltos álmából 

a vers … Feleségem a fényképezőgéppel bíbelődött, filmet cserélt.  

A DIÓFA ALATT. (Mátészalka, 1969.07.20. Pogány Elvira, Kazinczy utca 17. szám.) 
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Olajos Istvánné, Ilka néni Jánkmajtis, Dózsa György u.5. Móricz gyermekeinek dajkája 

(A cikk megjelent.) „CSOBBAN A VÍZ” (Hsz. 1969.07.24.) után: Évikém evez, én pedig verset 

firkálok. A „NYÁRI ALKONY” (Hsz. 1969.07.24.) után: Évi a kert végén énekel. Én pedig már 

megint kiöntöm magamból a vers-felesleget. Anyám nagyapámat vacsoráztatja, apám most jött 

haza szokásos, alkonyat-előtti sétájáról. 

TIKKADT DÉLUTÁN (Bp. 1969.07.27. vasárnap) B.É. Ma volt Budai Ákos Balázs 

keresztelője Budapesten, a Kálvin téri református templomban. Mi vagyunk a keresztszülők. 

Ákos nagyon kedves, szép, édes kisfiú. Utána Dunaharasztiba mentünk a nagyszülőkhöz 

ebédelni, majd a Duna-partra fürödni.  

A „FÉLIG ÉBREN” (Szentendre, 1969.07.29.) után: Évikém éppen mosogat, Sanyika körötte 

játszik. Bombáz a nap! Jól teszi, ha fénye s kedve engedi. 

FERTŐDI EMLÉK: Nyári barangolásunk közben Fertődre is elvetődtünk. Csupa zöldlombú, jól 

megtermett fák jellemzői ennek a tenyérnyi kis községnek. Híressége pedig a zenetörténetben is 

kiemelkedő szerepet játszó gróf Eszterházy Pál történelmet idéző halhatatlan dallamokkal 

beszőtt építészeti remekműve, a kastély. Itt élt majdnem három évtizedig Joseph Haydn, a 

zeneköltészet és a klasszikus muzsika csillaga. (Én nem vagyok gyakorlati muzsikus, de érzem 

és átélem a zene áradó világát, s ez az egyszerű tény felemel és boldogít.)  

A „MÉLYTÜZŰ SZÉL” (Fertőd, 1969.07.21.) után: A kastély 210-es számú szobájában 

laktunk. Évi éneket dúdol valami furcsa kötésű kottából. Én pedig megírtam Mária Terézia 

úrnővel való „találkozásomat”. Őszintén mondva dühös voltam rá, mert megtudtam, hogy 

uralkodása alatt talán kétszer, vagy háromszor nyomta a fejébe a magyar koronát. Pedig a 

magyar nemes urak „életünket és vérünket” ajánlották fel a királynőnek. (Micsoda nagylelkűség 

az egyszerű pór nép bőrére!) Már csak amiatt is illő lett volna közös nagyasszonyunknak többet 

és jobban törődnie Ausztriát eltartó magyar tartományával. Elmúlt. Többé nem tér vissza az a 

hazafiságot papoló hűbéri kizsákmányolás! 

SOPRON, Rákóczi u. 9. „Ennek a háznak régi diáktanyáján talált enyhülést katona korában 

Petőfi Sándor líceumi tanulóbarátai körében.”  Látogatás Dr. Csatkai Endre, Kossuth-díjas 

nyugalmazott múzeum igazgatónál. József Attila, Radnóti Miklós emlékeket, leveleket mutatott!  

A „SZÁZADOK HANGJA” (Sopron, 1969.08.01.) után: Fenyves szálló, III. emelet 302-es 

szoba. „Évikém halat eszeget, / pontyot / és nem keszeget, / félő csöpp ujjaival /  

szúrós szálkát szedeget” 1969. augusztus 2-án este 20 órakor érkeztünk Sopronból 

Sopronhorpácsra. Peszlen Tibor, a Kutató Intézet osztályvezetője felajánlotta számunkra a 

vendégszobát.  
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Augusztus 3-án reggel indultunk Kőszegre. Felmentünk a Szabó hegyre, a Jurisics várba, ahol a 

várpresszóban megittunk egy-egy duplát. Innen irány: Szombathely. 3-án este a Varázsfuvolát 

nézzük meg az Iseumban! (B.É. A fénykép, amit ott készítettem, megvan!) 

Kőszeg Rajnis József u. 4. A hagyomány szerint e házban szállt meg többször Kienast János 

polgár vendégeként Zrínyi Miklós költő és hadvezér. Augusztus 4. Szombathelyről elindultunk a 

vadregényes Bakony felé … Közben bementünk a Kámoni arborétumba, amely a maga szelíd 

csendjével szendergő romantikává szépül. Évikémmel, kontyoskámmal leültünk egy fa alatt 

repedező asztalhoz és írtuk a verset. Hallgattuk a csicsergő, csattogó, éneklő madarak 

felelgetését, néztük az ágak parkettáján folyó sokszínű és dús tollú táncát. Megelevenedett 

előttünk daloló pergésükben a barokk és a rokokó cikornyás világa. Az „ÉG A DALLAM” 

(Kámon, 1969.08.04.) után: Évi valahol barangol, biztosan dúdol, valamelyik terebélyes fa  

zizegő esernyője alatt.  

REGGEL A DUNÁN (Ercsi, 1969.08.06.) 13 éve 1956. augusztus 6-án találkoztunk! 

A SZÍVÜK BESZÉLGET (Db.1969.08.20.) Nagyerdő, Virágkarnevál! 

A „MOST MÉG” (Telkibánya, 1969.09.14. Ezüstfenyő szálló) után: Évikém most bontja a 

kontyát. Nemsokára alszunk. Előbb mesélek neki altatót. A „NOVEMBERI MÁTRA” 

(Mátraháza, 1969.11.05.) után: Évikém fényképezget és csodálja a táncolva hulló levelek 

modern táncát. Találkozás az MTA üdülőjében dr. Tariska Istvánnal, aki visszaemlékezett az 

MKP debreceni szervezetének szerepére. (Megjelent.) „AZ ÉN KOZMOSZOM”  

(Db. 1969.12.22.) után: B.É.: Sanyi ezt a verset motyogta magában, én pedig leírtam. 

1970. 

Az „ÚJ ÉV HAJNALÁN” (Db. 1970.01.01.) után: Évikém köti a pulóveremet. Készülődünk az 

ebédhez.  

A „BÉKÉT FEGYVER NÉLKÜL” (Db.1970.01.18.) után: Németh Kálmánnak: 

Kedves Kálmán bátyám! Nagy-nagy örömet szereztél nekem és családomnak. Kíváncsi 

türelmetlenséggel bontottuk fel csomagod és … máris felvillant előttünk meleg-lelkű otthonod, 

művészeted gazdagon áradó szépsége. A művész és alkotása, az ember és fába lehelt egyénisége, 

a nálad töltött idő szeretetre és tapasztalatra kötelez irántad. Vörösmarty és Te, ti ketten 

jelentitek nekem Fót szelíd szőlőhegyeinek romantikáját és költészetét. Alkotásaidban is benne 

cseng és messze kiált a művészet. Én is arról álmodozom, amiről Te: a fegyver-nélküli Békéről. 

 

 

 



206 

 

Az „EMLÉKIDÉZÉS” (Db. 1970.03.19) után: Nagyapa ma hajnalban meghalt. 

A „SORSSZIMFÓNIA” (Db. 1970.03.23. hétfő) után: Ma volt Nagyapa temetése. 

B.É. Amikor utoljára látogattuk meg Hajdúszoboszlón a beteg nagyapát Sanyi nagyon szomorú 

lett. Otthon zokogva dőlt az ágyra, siratta az egyik legkedvesebb embert, aki születésétől kezdve 

vigyázott rá, tanította, aki mindenkor példaképe volt. Később is sokszor eszébe jutott és emlékeit 

szép versekben örökítette meg.  

Az „ÁMULÓ FÉNYEK” (Db.1970.05.10.) után: „Nincs benne kép, hasonlat, amely zsongítja a 

verset.” ÚJ KÜLVÁROS ÉPÜL (Db. 1970.06.25.) Első vers a Boldogkertben, Édesanyám új 

kertjében. 

B.É. 1970. július 22-én szerdán Budapesten voltunk, a Művelődési Minisztérium 

Nyelvtudományi Intézetében Kovalovszky Miklósnál. A most készülő 800 oldalas Ady 

könyvéhez Sanyi gyűjtötte a debreceni évek anyagát. Ezzel bekerült az irodalomtörténetbe! 

Kovalovszky lelkes dicsérete további irodalomkutatáshoz adott biztatást. 

 

(B.É. 1970. július 24-29-ig. Végre megkezdjük néhány napos nyári pihenésünket Galyatetőn.  

Ott szálltunk meg, ahol 1962. október 6-án aludtunk. Azóta nyolc év telt el együtt Sanyikámmal. 

Nagyon szeretem.) A „KISPADON” (Galyatető, 1970.07.24.) után: Évikém olvas. Ülünk egy kis 

padon. De jó a hegyes csend. A „HEGYOLDALON” után: Évikém térdepelve nézi a nap 

rózsaszínű hídját. A „MÁTRAI ESŐ” után: (B.É. Sanyinak nagyon tetszik Galyatető.  

Nem véletlen, hogy Kodály Zoltán is idejárt pihenni. A legszebb utat Kodály Zoltán sétánynak 

nevezték el. Sanyikám az egyik eladó telekre álmodik egy nyaralót. Talán néhány év múlva …) 

A „FÉNY ÉS ÁRNYÉK”  után: (B.É. Végre kiderült az ég! Fenyőkkel övezett, napfényes 

tisztáson vagyunk. Sanyikám csodálja a természet szépségét, virágot szed, vers születik a 

szívében …) A „MERENGŐ KÉKEN” (Galyatető, 1970.07.26.) után: Évikém mellettem mereng 

a kispadon. Zene és vízesés zuhogása a köröttünk és felettünk tobzódó nyár. A nyarak királynője 

a mátrai nyár. (B.É. Sanyi diktálta: „A fenyő női lelkű fa. Ha haragszik is anyáskodva haragszik. 

Figyelmeztető galyait ha szél cibálja, akkor is mosolyog. Megszokta a viharokat, a 

baltacsapásokat.”) A „KÉT EMBER” után: rajz – Szénakazal – a tövében görögdinnyét ettünk.  

A szénagyűjtő embertől kértünk bicskát. (B.É. Sanyi a Mátrát kinevezte „egészségügyi szép 

helyünknek”! Lerajzolta a galyatetői „álom-lak” tervét.) 

Az „ANYÁM NEVE-NAPJÁN” (Hsz. 1970.08.18.) előtt: Anyám, drága jó anyám névnapján. 

Estébe hajló délután a kert nyugalmas álmában. Évi sürög-forog. 
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Hitvallás és életérzés A művész felfogása hivatásáról: Mit jelent az a művészetben, hogy 

életérzés, létfontosság, hazaszeretet, alkotás és színvallás, politikai bátorság vagy gyávaság. 

József Attila ARS POETICA című versében benne van: „Az idő lassan elszivárog, nem lógok a 

mesék tetején, hörpintek valódi világot, habzó éggel a tetején.”  

A művész élethivatása, pályája csak akkor felfelé ívelő és akkor van hatása a társadalomra, a 

közösségek forradalmára, ha alkotásaiban tükröződik, kifejezésre jut az eszmeiség, az elvhűség, 

a haza és a nép iránti szeretet, a jót-akarás szelleme, az emberi jóindulat, segíteni akarás, a tiszta 

jellem, a tiszta szellem. (Db. 1970.08.25.) Az „ŐSZI DÉLUTÁN” (Db. Boldogkert 1970.09.19.) 

után: Az emberi igényesség forradalma berobbant Álmosdra is, Kölcsey falujába, aki írásaiban 

itt is a boldogabb jövőről álmodott.( B.É. Kölcsey Ferencnek egy kis családi birtoka volt 

Álmosdon (Bihar megye), 1812 – 1815-ig itt gazdálkodott és a tanulmányainak élt. A Kölcsey 

múzeum őrzi az emlékét.) 

A „KEZEK” (Db. 1970.11.23.) után: Este a TV-ben Herbert von Karajan vezényelte Beethoven 

IX. szimfóniáját. „A művészet nem a közönségre-való nézés, hanem az önmagunkba való 

nézés.” Az „ELŐHANG” (Mátraháza, 1970.12.02.) után: d.u. fél 4. Elkezdtük a nagy hegyi séta 

után az evést. Évikém fűt, én pedig kajálok. A „ZENGŐ SUGARAK” (Db.1970.12.07.)B.É.  

A vers előtt és után Sanyi vicces kedvében volt. A „NAGYANYÁM” (Db.1970.12.28) előtt: 

„Gyermekként térek mindig vissza hozzád / nyitott tenyerű barna szülőföldem.” 

1971. 

A „CSEND” (Db. 1971.01.01.) után: Újév. Évikém influenzás. Alszik. Ha felébred, meglepem e 

verssel. Csak álmodozzon szépeket, gyermeki-asszonyos tisztasággal, csitri mosolyú 

szerelemmel. CSENDES VALLOMÁS – elmélkedés.(Db.1971. március 10-11. éjjelén. 

Megjelent!) „MERENGÉS” (Téglás, 1971.04.15.) B.É. Első vers Tégláson, ahol Sanyi a gyár 

üzemi lapjának szerkesztője lett. „AZ UJJAK TÁNCA” Újságcikk Móré Mihály festőművészről. 

(Db.1971 május)   

Kérdések   Sanyi     Éva 

1./ Kedvenc erénye:   szelídség    derű, jókedv 

2./ „   férfiaknál  határozottság    erő, határozottság 

3./  „  nőknél   szerelmes jóság   gyöngédség, szeretet 

4./  Fő jellemvonása  vajúdás    változékony 

5./ Mi a boldogtalanság a félművelt emberek hatalma  a magány 

6./ Mi ellenszenves  a rosszindulat     ital, cigaretta 

7./ Kedvenc időtöltése olvasva alkotás   zenélés, olvasás 
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8./ „  költője  József Attila    B.S. 

9./  „ prózaírója  Flaubert    zenetörténészek 

10./ „    hőse   Kossuth, Petőfi   Bartók, Marie Curie 

11./ „   virága   jácint     rózsa, búzavirág 

12./ „    színe   kék-lila    kék, piros 

13./ „    nevei   Éva, Judit, Balázs   Liliana, Attila 

14./  Életszabálya  küzdő merengés   a tervszerűség 

15./ Mi a boldogság    jövőbe álmodón érezni a zenét  a lelki-béke, emberség 

16./ Kedvenc jeligéje  Béke     Ember küzdj és bízva bízzál! 

 

Mátraháza, (Erdészház 1971.05.21.) Nagy Töhötöm jezsuita pap az 1938-as író-találkozóról 

mesélt, ahol jelen volt Veres Péter, Sinka István, Szabó Pál, Szabó Dezső – a papi birtok 

földosztása volt a téma. 

A „VILLÁM SERKEN” (Db. 1971.05.31.) után: Éviék még nincsenek itthon! (Az üdülőben 

műsoros est lehetett, amit megnéztek a mamák is.) A „FÉNYEK” (Db. 1971.06.07.) után: 

Évikém varr, öltöget, holnap pedig kötöget. Nem baj, hadd tegye!! Imádom. 

 

TÁTRAI  BESZÁMOLÓ 1971. július 17-től utazás Csehszlovákiába Sankóval. 

Az „ÉBREDÉS” (Igló, 1971.07.18.) után: Dobsinai jégbarlang. Reggel batyunkkal felszerelve, 

félálmos időben elindultunk Dobsina felé. Fenyő-szegélyezte, szép tájon haladtunk. Dobsinán a 

medve-ember mellett, a barlang őskori szépségében „fagyoskodtunk”.  

1971. 07.19. E napon láttuk először a Tátrát. Fellegek lógtak érdes, fűrészfoghoz hasonló metsző 

csúcsain. Ellátogattunk a gyopár-kertészetbe. Innen mentünk Késmárkra. Ott megnéztük a 

Thököly-kastélyt és a várat. Eléggé elhanyagolt ez a régi, szép, barokk épület. Következő 

állomásunk Lőcse volt. A gyönyörű templom oltára 17 méter magas, a világon egyedül álló, 

Mátyás király ajándékozta a városnak. Láttuk a templomban azt a padot, amelyben Jókai Mór 

ült a mise alkalmából. Ugyancsak ott van II. Rákóczi Ferenc padja is. „A TÁTRA ALJÁN” 

(Csorba-tó, 1971.07.20.) után: Évikém mellettem napozik. Lehunyt szemmel mereng a fénybe. 

Sankót ölelve írom e sorokat. A „FELLEGTÁNC” (Tátra, Csorba tó, 1971.07.20.) után:  

„Szilva-sötét most a Tátra / esőhabos komor sátra” Ezen a napon leégtünk, nem anyagilag, 

hanem a Csorba tónál. Tudniillik: Évikém és én napoztunk. A tátrai szél keverte-kavarta a fényt, 

amely barnító, helyesebben pirosító vággyal táncolt a bőrünkön. Néha a metsző szél élesebb volt 

a késnél. Séta közben egy kis mókust láttunk. 
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Sankó pedig játszott. Fenyőtobozokat gyűjtött, amelyekből rakétakilövő-állomásokat építettünk. 

Mászott a sziklákon. Virágot szedett. Délután Tátrafüreden vásároltunk.  

1971. 07. 21. Régi dicsőségünk egyik vár-emlékét néztük meg Krasznahorkán. Tűzött a nap.  

Sankó és Évi nagy érdeklődéssel várta velem együtt, hogy megnyíljék a várkapu. Előtte három 

ágyú nézett velünk farkasszemet. Délben meglátogattuk az Andrássy-család mauzóleumát, majd 

az Andrássy-kastélyt. Itt agancsok, medvék, oroszlánok, krokodilok, képek vannak kiállítva. 

1971.07.22. Igló, Margaréta-hegy. Borús időben indultunk a kies helyre, amely fenyőktől terhes. 

1500 méter magas. Ez a Szepesség kilátótornya. Egy tisztáson megálltunk és neki láttunk a 

labdázásnak. Évikém is játszott időközönként velünk. De Sankó fáradhatatlannak bizonyult. 

Vetődött, elemében volt. Közben sütöttünk szalonnát is. Délután kisütött a nap. Elég későn.  

Rőt fénye meggyújtotta a fenyők taréját. Az este oltotta el a tüzet.  

Az „ALKONY ELŐTT” (Tátrafüred, 1971.07.23.) után: Tátralomnicra rándultunk. Félkövér 

ködben szendergett a lomnici csúcs. A lanovka, a drótpályák kocsija nekiiramodott a 

magasságnak. Ittunk magunk főzte forró teát, ettünk őszibarackot, tésztát, savanyú hegyi almát. 

Visszafele jövet egy fenyves lehelte tisztáson szedtünk erdei szamócát és a medvék által nagyon 

kedvelt málnát. Érdekes erre fele, ahol haragos sziklák őrzik a csend békéjét, ritkán pittyegnek az 

énekes madarak. E tájon a csend az úr. Itt aztán a csend az altatója a messze-révedő 

merengésnek. Évi és Sankó harsány nevetés közben labdáznak. Tüdejükbe beszippantják a 

levegő éles gyanta illatát. E tájat nyugodtan nevezhetjük a színek, a váltakozó felhő, felleg és 

köd makrancos játékának. Suhogó neszben pirul a bőrünk. Itt csak szertelenül lehet csodálni a 

váratlanul ért hatások gyors változékonyságát. Tátra-Lomnic, 1971. 07.24. Még ehhez a naphoz 

tartozik lanovkai „túránk” a Kőpataki tóhoz. Itt írtam a verset. Én egy szikla alatt ülve faragtam  

a sorokat, miközben ködből kilépő mosolyával rám zengett, nyílt, lángolt a Tátra.  

A csúcsok éle ekeként hasít bele az égbe. A Kőpataki tó olyan tiszta, mint a szerelmes lány első 

csókja. Fölmentünk a turista étterembe, ahol Évike és Sanyika I., Sanyika II. (már mint én) ittunk 

teát, ettünk kiflit és csokoládés nápolyit. Majd innen egy szép rétre mentünk, ahol Sankóval 

fociztunk, tobozokkal „célba lőttünk”. Jól érezte magát a kis gazfickó.  

Igló, 1971. 07.25. vasárnap reggel 6 óra. Évikém és Sanyikám még húzza a bőrt… 

Künn csicseregnek a madarak. Valaki művészi fokon zongorázik a szomszéd házban.  

Chopin rügyfakasztó, életet nyitó, zengő melódiái ütöttek szíven. Milyen jó, hogy az ablak 

nyitva van és a dallamok áramolhatnak égő akarattal. Dalban rokonomnak érzem ezt a Párizsban 

élt, de lengyel, szerelmet és izzást gyújtó örök kamaszt.  
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Igló, 1971. 07.26. hétfő reggel: Búcsú a Tátrától. Sohasem szerettem a búcsúzkodást.  

Így vagyok a Tátrával is. Velem élt, éppúgy mintha ember lenne. Tetszett konok zordsága, 

fellegeket simító csókja, ködszoknyákat libbentő hideg mosolya. A szeme éles, messze néző, sok 

mindent látó. Fejét büszkén döfi a levegő ezüstjébe, tud forrón szeretni és fagyasztó módon 

gyűlölni. Isten veled Te élesre fent szépség és jóság-óriás. Csodálom levegőt tisztító és perzselő 

hatalmad. Hozzád képest a mi Mátránk szelíd, szolid, ritkábban makrancoskodó szépség. De 

kicsiben hasonlít hozzád. Igaz, hogy elférne a derekad táján, de azért Ő nekünk éppen olyan 

büszkeségünk, mint Te vagy itt ezen a tájon. Nem randevúztam még Veled, most láttalak 

először. Több idő szükséges ahhoz, hogy beléd szeressek és ízeidre tépjelek. 

Most még csak egy bennem sajgó, tüzelő nagy vázlat vagy, epizódok zuhogó és vibráló 

tömkelege. Részletekben magammal viszlek, s mozaik-kockáidból megalkotom Rólad a Tátrát 

úgy, ahogyan csak én látom s ahogyan csak én szeretem.  

B.É. A Tátrát nem szerettük meg, bármilyen szép is, soha nem mentünk oda vissza. 

A „ZIVATAR A MÓLÓN” (Hsz. 1971.07.30.) után: Ülünk a móló melletti Csónakház teraszán. 

Évikém és én némán csodáljuk a kemény fekete vihar ördögi táncát. Füstölő futásba kezdtek a 

hullámok a tavon. Fölöttünk és körülöttünk dörög és villámlik. Égő, földig gyulladó rugók a 

villámok sokszínű ostorpattogása. A hideg eső égető éle homlokunkra sírja rohamát. 

A „FÉNY MUZSIKÁL” (Hsz. 1971.08.18.) mellett: Édesanyám neve napján! 

A „SZELLŐ PIRUL” (Hsz. 1971.08.21.) után: Csónakázunk. Édesanyám, Évikém és én. Évi a 

tengerész, ő kezeli az evezőket. Én hátul ülök, szemben a nappal, keringünk, mint a szárcsák. 

Augusztus végi kedvünk kitűnő, enyhe szellő neszez köröttünk, még ég a nyár, de parton-túli 

mosolyában már ott sárgul az ősz. Parázsló színek hunyorognak a fákon. Eljön nemsokára az 

ősz, szőlőgerezdeket szakítunk a csorgó fürtökről, mustot ízlelünk s új borral koccintunk az 

Emberség, gyönyörű hazánk egészségére. 

A „MELEG KONG” (Db.1971.08.21.) után: Évi már félálomban van. Még nem szenderedett el 

teljesen. Hallom versemet befejező ébrenlétének apró lélegzetét. Ilyen Ő, velem érez még akkor 

is, amikor én kidobom magamból a kínzó lelki-kényszer tusáját. Hiába! A hitves, a kedves, aki 

igazán érez, nélkülözhetetlen a művészet beteljesüléséhez. 

„Aludni mindig lehet / de álmodni nem mindig merek, / jobb, nyugodtabb, ha aludni tudunk, /  

ha álmodozunk: a csillagokba jutunk. / Évi alszik vagy álmodik? Lehet, hogy álmodozik.”  

„RÁNK GYÚL AZ ŐSZ” (Galyatető, 1971. október 3-4.) Ülünk egy napfény-verte, kemény 

padon. Évikém pokrócba bugyolálta magát és lehunyva szemét, arcát a napba tartja. Szeplői 

lassacskán rügyezni kezdenek a szeme alatt. Pisze, pici orrán már énekelnek … 

Címünk: Lénárd Sándorné Bagoly villa, Galyatető, Turista út 18. 
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1972. 

Az „ÚJ NAP NYÍLT” (Db. 1972.01.10.) után: Évikém operát hallgat törökülésben. 

PERLEKEDEM (Db.1972.02.19. este) B.É: Sanyi egyik legszebb versét a villamoson írta a 

Nagyerdő és a Béke úti megálló között. A „TAVASZ” (Db. 1972.02.28.) után: Alvás előtt, Évi 

olvasva vár, amíg a tavaszváró óhajomat pengetem fájós, jobb kezemmel.  

Im-á-d-om a kis Évikémet, … de nagyon ám! 

A „RAPSZÓDIA” (Db.1972.03.15.) után: Ma egy hete, hogy eltemettük Bieliczky Béla apukát. 

1972. március 8-án d.u. fél 2 órakor. Meghalt: március 2-3 éjjelén. B.É. Sanyikám keze fáj  

(az írástudó!) ezért fejből diktálta nekem a verset. Előtte énekeltük: „Fekete szárú cseresznye,  

Rabod lettem szép menyecske” c. dalt. Az „Öreg” ezt énekelte nekem utoljára! 

A „SZERETEM” (Db.1972.03.19.) után: Évikém nemsokára hazajön. Édesanyám is. 

Unalmamban fájós kézzel írtam ezt a verset. Ha valaki megkérdezné tőlem, miért?  

Így válaszolnék: Kényszerből. A „VILLÁM” (Db.1972.04.12.) után: B.É. Sanyikámnak még 

mindig nagyon fáj a keze. Meg van dagadva, egészen a könyökéig! Be kellett gipszelni.  

Sajnos !!! 

 

Kötet-terv: 1./ Szerelmes versek  4./ Zenéről, művészetről 

2./ Természeti versek (Mátra)  5./ Gondolati líra  

3../ Égi erők (Nap, Szél, Villám)  (Emberekről, jövőről, békéről) 

 

A „NYARAK LÁZA” (Db.1972.05.01.) után: Anyám beszélget Évikémmel. 

B.É. „Balkezes gyakorlatok” – mondja Sanyi, mert az „írástudó” keze még mindig be van 

gipszelve. A „ZENE” (Db.1972.05.29.) után: „A hold ökle” – a magasság, az elérhetetlen-

elérhető!” B.É. Tegnap este hallgattuk Beethoven „Fidelio” c. operáját. Ma este pedig az ÁHZ 

előadásában szimfónia-részletet. A „HOLD” után: Égi játékok jó kedvű boldogsággal. Ez az 

érzés zakatolt bennem, amikor a fenti négy sort papírra karcoltam, avagy inkább kvarcoltam? 

Mindegy! Pirosodjék, egészségesedjék tőle vagy általa a csend húrjain merengő lélek. 

KARJAIDBAN ÉGNI. „Éveimet a lelkeddel mérem / hogy élek nem nekem, neked érdem.”  

(Db. 1972.05.29.) A „PATKÓ-TÜZES NYÁR” (Db.1972.06.09.) után: Évi operát hallgat.  

A „KOZMOSZ-ILLAT” (Db. 1972.06.22.) után: Édesanyám motoz, neszez, álomra készül. Bent 

van nálunk. Évikém fáradt kis testét álomra készíti. Virágot hozott haza. Ő az életem, sorsom 

háborgó, csendes, kusza, villámló és megnyugvó óráim kis kertésze, a csillagos távolságot és a 

Földet összekötő hullámhossza.  
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Verseim címének Ő az egyedüli kérdezője, választ váró, érdeklődő értője és drága kíváncsija. 

Most családi csöndben, halk-vallomású neszben, fél-ajtón át surranó nyáresti hűvös-

langyosságban készülődünk álomra hajtani fejünket, pihenésre nyújtani megfáradt testünket. 

Egyedül a lélek és gondolataink őrködnek felettünk.  

A „MAGASBA NÉZŐN ÁLMODOM” (Db. 1972.07.11.) után: Éjfél. A feleségem alszik, talán 

álmodik. Az álma titka az övé és az álmáé. 

„AZ ÉG VÁSZNA” (Kishuta, 1972.07.16) után: B.É. Tegnap érkeztünk a Zempléni hegyek 

közé, Kishutára Sankóval. Nagy fa árnyékában telepedtünk le a réten. Körbevesznek bennünket 

a szelíd dombok. A két Sanyi focizik. B.S. Tőlünk nem messze Évi énekelt, hűvös-meleg szél 

tipegett, rohant, futott. Az ég hegy mögötti részén dörgött, fellegek terelődtek vihart ígérő 

gulyává. Fekete barnán hódítottak teret az ég kék mosolyú óceánjából. Hírtelen csorda tarkult 

elénk az erdő csöndjéből. Néhány pajkos fiú volt a tehén-hölgyek játékos őrzője. 

 

„A VILLÁMOK ÜTŐEREK” (Mátraháza, 1972.07.27.) után: Végre a szerelmetes Mátrában,  

a mi eső- és napzáporos altatódalunkban, amely álmokra serkent és örök ébredésre.  

A „SZELEK KÜRTJE” után: Évikém gépeli a verseimet. A „LÁNGBAN LOBBANÓ” után: 

Mátraháza, Napsugár üdülő, I. emelet 23. szoba. „Ablakunk előtt szelíd óriásként őrködik a 

felhők és fellegek szerelmét, ostromát tűrő fenyő. Olyan ő, mint a szerelmes lány. Csöndes 

boldogságában magában égő, ha a szél vall neki szerelmet, akkor gallyai zöld tüzével perzseli 

önmagát és ösztönzi dühös dalra a tájat, a természet villámzengésű akaratát.”  

„Az ágak hegyén ül a szél / a messzi vándor nem zenél” Kihúzva. Rossz. Gyerünk ebédelni!  

A „VÉRZŐ CSÚCSOK” (Mátraháza, 1972.07.28.) után: A pittyegő madarak tűzforrón 

énekelnek. Évikém kiült az ablakba és nézi a szédítő mélységet. A „BENNÜNK BUZGÓ” 

(Mátraháza, 1972.07.29.) után: Terasz-ihlet. Mellettem az én kis elválaszthatatlan csendem, az 

örök Évi. A „HARKÁLY” mellett egy rajz: Ez az a fa, amelyen ült a fúrómester.  

A „HAJNALI SZIMFÓNIA” (Mátraháza, 1972.07.30.) után: „Ülök a teraszon, háttal a napnak, 

nem azért háttal, mert haragszom rá, mert udvariatlan vagyok vele szemben, egyszerűen azért, 

mert … igen, az előttem szendergő tájba mártózva gyönyörködöm. A nap-zsemle pedig csak 

hadd süsse, sütögesse a hátamat, ha gyönyörűsége telik benne.” Az „ÖMLIK A NAP” 

(Mátraháza, 1972.07.30.) után: Évikém szendereg, én is elkábultam a hegyi friss ópiumban.  

Jó, isteni nyugvás karéj-piros szelekben henyélni, nyelni, szippantani, írni és elmélkedni.  

A Mátra a szerelmesek és a művészek szűz-vérű birodalma.  

„Kalapja az ég / takarója a csend / zenéje a madár-ének / hangszere: a tiszta patakú lélek.”  

A sportpályán tollaslabdáztunk. Majd: Évikém az ablakban napozott. 
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A „FEHÉR HIGANY-LÁZ” (Galyatető, 1972.07.31.) után: Évi bódultan kottát olvas.  

Elkísérte őt Mozart a Mátrába is. Az „EGYÜTT DALOLNI” (Mátraháza, 1972.08.01.) után: 

Hűvös este a kis hídon. Az ablak párkányára tett mogyorót még nem ették meg a mókusok – 

Évikém dideregve közölte. A „HARAGJUK ZENGŐ” (Mátraháza, 1972.08.02.) után: Terasz. 

Évikém tanul. Közben balettozik, helyesebben művészi tornával serkenti magát. Miért? Ő még  

a melegben is fázik. A „FÜRTÖKBEN ÉGŐ” (Mátraháza, 1972.08.02.) után: Kora reggel.  

Évi kidugta hozzám kis szeplős képeslapját és hozott pokrócot a derekamra, mondván: a köd-

jéghegyek között meg ne fázzak! Ezért kapott két szeplőtelenítő csókot. A „MADÁRDAL” 

(Mátraháza, 1972.08.03.) után: Esik a telt-tőgyű eső. Évikém pedig főzi a kávét. Szia.  

Az „ALKONYI SZÍNJÁTÉK” (Mátraháza, 1972.08.04.) után: Évikémmel a teraszon nézzük a 

mátrai égi színjátékot. A „FEHÉR ÁLOM” (Mátraháza, 1972.08.04.) előtt: Évikém szendergés 

előtt áll. Kér, hogy olvassam fel a verset. Utána: Évikém kedvére írtam, mert említette a sirály 

szürkés-fehér, kecses szépségét. A „FÖLDRE CSORDUL” (Mátraháza, 1972.08.05.) után:  

Évi kottát olvas. Mozart muzsikája napfényként terül el a Mátra szőke mosolyában.  

A „NAP ÉS SZÉL” előtt - az áthúzott sorok mellett: szarka! (talán rossz verset jelent.) Utána: 

Édesanyám születése napján. A „SZAJKÓ-RECSEGŐ” (Mátraháza, 1972.08.06.) előtt 

madárnevek: széncinke, zöldike, mátyásmadár (szajkó), meggyvágó, harkály, madarászó ölyv. 

A „ROBBAN A CSEND” (Mátraháza, 1972.08.07.) után: Szerelmetes szívvel, rád égő lélekkel 

búcsúzom tőled vörösbegy, meggyvágó, zöldike, szajkó, széncinke, harkály, fenyőrigó 

szonátáiban szépülő, szűzlány-remegésű Mátra. Te örök fiatal vagy, maradsz és leszel. Sok-

fényű szépséged, zenélő kecsességed, kék-piros, fekete-lila, sárga-fehér, szürke-fakó, ciklámen-

bíbor, zöld-barna színeid miatt te vagy a szenvedve-szerető szerelmem csillagrendszere.  

Áldjon a napfényes ég, a fellegek eső-zuhanya, a felhők tejfehér emlője, a ködök násztüzű 

násztánca, a pára gomolygó suhanása, a források szelíd-hangú zenéje. Áldjon az ég ránk robbanó 

magas homlokú fénye. 

A „NYÁRUTÓI KERTBEN” (Hsz. 1972.09.02.) után: Feleségem olvas a napon. Az őszi nap 

erőlködő sugár-lázában. Anyám melegíti az ételt. Illat száll, reszket a levegő arany és kék fonatú 

remegésében. A „FÉNYEK ÁRAMÁBAN” (Db. 1972.09.16.) Éjfél után: Évikém alszik – talán 

már álmodik is …. vele szemben költi tojásait erkélyünkön a pontszemű vadgalamb.  

Kedves  elvtársak!  Hogy …… vannak?   (Debrecen, 1972. december) 

A „ZENGŐ ÖRÖM” (Db. 1972.12.08.) után: „Délelőtt vártam a feleségem a Déri téren. Tavasz-

mámorban röhögött a nap. A szobrok énekeltek, nyújtózkodtak, hideg-gyöngyösen fáztak. Ott 

álltam és a csend arany-fehér neszezésében vártam a kis pisze orrú Évit.  
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Olyan volt az álmokat rebbentő délelőtt, mint az új nászok kiteljesülése. Szerelem, öröm, hit és 

egy nagy megnyugvás volt e nyolc sor csendes vallomása!!” 

A „NAGYANYÁM” (Db.1972.12.10.) után: Évi gitározik. Anyám hallgatja a népdalok pengését 

a hangszer vékony-leheletű húrjain. Anyósom mosogat, mindjárt bejön a szobába és megkérdezi: 

hány óra, mert hamarosan indul az autóbusza. A „TÉLI KERINGŐK” (Db. 1972.12.25.) mellett: 

„Anyám varr, kezében vékony ezüstként csillog, villog a kígyótáncú cérna. Ujjai játéka őrzi a 

múlt emlékét, a ma kavargó ujjongását, a holnap, a jövendő szép dalú örömét. S vajon mit őriz és 

takar a lelke?  Versbe bódult titkokat, amelyek nyitott könyvként terülnek elém s tükörként 

csillognak életemben.” „A feleségem Casals varázslatos cselló-játékát hallgatja, helyesebben 

álmodja. A lelkét megfényesíti a zene, szívének oxigént ad a muzsika világ-rengése. Mily jó így 

békés, zenélő, munkálkodó együtt élő, és boldog családi körben csendbe szédülve írni, 

gondolkodni, álmodozni. Az álmodozás a szépség és a jóság diadalának rakétája.” A „BENNÜK 

ÉLEK” (Db.1972.12.25.) után: „Egymást szeretve dalolunk / szép igazságot álmodunk” 

 

1973. 

A „VILÁGOT ÉREZVE” (Db. Nagyerdő, 1973.01.01) után: Találkoztunk egy őzikével a 

Nagyerdőben. Állt és remegett. Oda mentem hozzá és megsimogattam. Mire Évikém odaért, 

elfutott az erdőbe! Az „ÁLMODJUNK JÖVŐT” (Téglás, 1973.01.04) után: Künn motoszkál, 

ballag, döcög a fellegektől terhelt tél. Havak készülnek szakító feszítésre. A fellegkohókban 

hideg tanyázik. Csönd és puha zizegés surran a délelőtt áramában.  

A „RÜGYEKET LEHELNEK” (Bp. 1973.03.27.) előtt: (B.É. Talán egy értekezleten 

unatkozott.) „Jaj, kellene már egy verset írni ebben a meleg-fojtogató, csendet parancsoló 

némaságban!” A „CSILLAG-CSEND ALATT” (Db.1973.04.25.) után: „Évi olvassa a kottát. / 

Én pedig hallgatom / a vekker / medve cammogását.” A „KÉK SEJTELEMKÉNT” 

(Sátoraljaújhely és Tokaj között az autóban, 1973.05.03.) „FÉNYCSILLAGOK” (Hsz. 

1973.05.19. délután született a mólón) A „SZELLŐK LÁZA” (Db. Boldogkert, 1973.06.02.) 

után: Megöntöztük a gyümölcsfákat és a virágokat. Évi is segített, erősködött, hogy Ő jobban érti 

az öntözés technikáját. „GYERÜNK A CSÚCSRA”  (Bp. 1973.06.09.) a vers közepén kihúzva: 

„buggyan a neonok aranya / a ránk hulló est ostor-haja / az ifjúság öröm-énekét / őrzi álmában e 

szép vidék” A „GYÚL AZ ALKONY” (Db. 1973.06.23.) után: Csodálatos alkonyi tűz. 

Atomként robbannak a fények. A „FÜRDŐBEN” (Hsz. 1973.07.08.) után: Évi mellettem fekszik 

a fűben és olvas. A „HABLÁZAK ÉGNEK” (Hsz. 1973.07.12.) mellett: Csónakázás közben 
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Az „EGYÜTT NŐTT” (Fertőd, 1973.08.01.) után: Évi kottát böngész a kis csibész. Holnap 

indulás Schwarzburgba, helyesebben: Salzburgba! Fertőd, Kastély 214-es szoba. Németh József 

gondnok. „PERNYÉVÉ ÉGETETT” (Salzburg, 1973.08.05.) után: Ischlerbahn strasse 20. 

számú ház mellett írtam egy békévé öregedő kispadon. BESZÁMOLÓ. Augusztus elsején 

indultunk el Debrecenből az osztrákok egyik szép, romantikus, fiatalosan kedves, nyüzsgő 

városába: Salzburgba. Neve összenőtt Mozart örökéletű muzsikájával, az Ünnepi Játékok 

varázslatos, világot hódító és odavonzó forgatagával. Útközben megálltunk egyik kedvenc 

kiránduló-helyünkön: Fertődön. Szorongó szívvel szállt ki a kocsiból feleségem és rohant a 

gondnokhoz megérdeklődni, vajon kapunk-e szállást az Esterházy Kastélyban? Szerencsénk volt, 

a második emelet egyik legszebb, parkra néző szobájában tölthettük az éjszakát. Úgy éreztem, 

mintha az őspark süveg-alakúra nyírt komoly-zöld fáival besétálna hozzánk. Gyorsan 

berendezkedtünk és siettünk ki egy naplemente előtti sétára. Az évszázados fák megcsonkított 

törzse hevert előttünk. Elmúlt az idő az óriások fölött. Háncsukat lemarta testükről a szú. 

Kiszáradtak a gyökerek, halálra ítélt a lombnélküli fa. Magunkhoz szorítottuk az egyik korhadt 

törzs odvas darabját. És elneveztük Haydn-fának. Ki tudja, hogy egykori levegőt tisztító 

lombharangjai alatt hányszor állt meg a Mester is, lelkével beledalolt a művészet 

múlhatatlanságába. Őrzöm most is e pőrére öregedett, csontig satnyult fadarabot, de csak azért, 

mert arról álmodoztunk, hogy esetleg árnyat adott az örök lázban égő Mesternek. Őrzöm odvas 

múlásával együtt, s vele az idő szótlan vallomását. S este, amikor a csillagok rárügyeztek az 

égre, belém zengett a csembaló hangja. Mozart muzsikát játszanak. Évikém készülődik a 

lefekvéshez. Holnap nagy, nehéz, de győztes nap virrad Rá. Így legyen! (u.i. B.É. A papucshoz 

hasonló fadarabot otthon belakkoztuk, hogy megvédjük a további korhadástól. Ma már az 

Emlékszoba egyik féltett darabja.) „A MOZARTEUMBAN” (Salzburg, Mirabell-kert, 

1973.08.06.) mellett: Édesanyám születésnapja. Kicsi Évám most felvételizik a Mozarteumban. 

Izgulok sikeréért. Adja az ég, hogy boldogságtól repesve hulljon karjaimba.  

A „TIZENHÁRMAK ÉNEKE” (Salzburg, 1973.08.07.) után: Évi énekel a Mozarteumban.  

Én pedig a Tizenhármak (tizenhárom szobor) lázadását hallgattam. Így született a vers. 

 

MONA  LISA  A  BETONON Ausztriai képeslap. A magyar határt átlépve, kettős érzés ragadja 

torkon az turistát: a búcsú fájdalma hazájától (még akkor is, ha csak 25 napra távozik szerető 

környezetéből) s a kíváncsiság öröme, vajon milyen felfedezések, ismeretlen szép tájak, más 

nyelvet beszélő közösségek várják, nyűgözik le művelődni, pihenni és tanulni vágyó hazánkfiát.  

Késő délután érkeztünk meg Bécsbe a feleségemmel. Nem túlzok, ha így jellemzem a forgalmat: 

elképesztő, hihetetlen. Szálloda, hotel, vendégház? Van bőven, de mind foglalt.  
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Szálláshelyet csak a külvárosban lehet találni, azt is csak akkor, ha a turistához hozzászegődik a 

szerencse. Nekünk sikerült egy csinos szállodában elhelyezkednünk. Innen már külvárosi 

autóbusszal utaztunk Bécs szívverésébe, a központba. Ismeretlenül és idegenül álltunk a tobzódó 

fényzuhatagban. Kószáltunk a Belvárosban, láttuk az Operaház terebélyes épületét, Goethe és 

Schiller egymást néző szobrát. Megcsodáltuk a gazdagon pompázó kirakatokat s őszintén 

mondom, nem ájultunk el az aranyból készült ékszer-halom láttán.  Ugyanakkor sóvárogtam 

néhány gyönyörű kiállítású könyv után. Fájt a szívem a kirakatban hagyni Heine, Schiller és 

Goethe köteteit. Ausztriában a művészetet meg kell fizetni. A tudománynak, a szépnek, a 

nemesnek súlyos ára van.  

Az Opera Ringen azonban megdöbbentő szomorú kép tárult elém. El sem akartam hinni, hogy a 

zene, a művészet, a tudomány fellegvárában ilyen komor is lehet a valóság. A betonon 

térdepelve egy hosszú hajú, szinte zörgő csontú fiatalember színes krétákkal festette, rajzolta a 

Mona Lisát. Megszállottja volt művészetének. Nem hallott, nem látott, csak lelkével érezte a 

szépség varázsát, az alkotás tűzkohójában égő örömét. 

 A fiatal művész mellett a sapkája hevert, benne e felirattal, helyesebben felszólítással, 

könyörgéssel: „Csak akkor tudom folytatni tanulmányaimat, ha Önök is segítenek!”  

A járókelők körbe fonták a beton-vásznára rajzoló fiút és hosszú perceken át figyelték 

varázslatos ujjait, amelyek lelket színeztek a hűvös betonon. S egyszer csak hullani kezdtek a 

zengő schillingek a fiú sapkájába. A pártoló közönség nem dobta, hanem finoman ejtette a pénzt 

a nyűtt sapkába. Halkan, nehogy megsértsék könyöradományukkal az Opera Ring ma még 

ismeretlen nevű festőjét. Ám másnap reggelre a Mona Lisával együtt eltűnt a betonra szelídített 

mosoly is. Eltiporták, széttaposták az emberi lábnyomok (1973. 08. 08.) 

  

Különös varázs volt számunkra Salzburg, Mozart szülővárosa körvonalainak feltárulása.   

A felhőtlen égen szikrázott a kék levegő, a földön aranykohókban izztak a sugarak. A sokszínű 

nyár forrón pompázott köröttünk és a távolban. Tavak csillogó ezüstje csillant előttünk s néhány 

másodperc elteltével ránk köszöntek a Salzburgot körbe ölelő hegyek. Megérkeztünk. 

„Lehorgonyoztunk” szálláshelyünkön s másnap friss erővel kezdetét vette salzburgi sétánk.  

A Mozarteum (Zeneművészeti Főiskola) mögött terül el nagy kiterjedésben, szépséges 

romantikájával, a klasszikus szobrok tömegével, múzeumával, virágaival, lugasaival, bokraival 

és fáival a csodálatot is túlszárnyaló Mirabell-kert. Aki ide belép, már az első pillanatban úgy 

érzi magát, mintha templomban lenne. A csend mélyéből, a színek játékos öröméből, a szépség 

mámorából áradó zenét sodor a szellő. Gyakorolnak a Mozarteumban.  
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Eljönnek ide Amerikából, Japánból, Görögországból, Angliából, hazánkból s még ki tudja, hogy 

honnan a turisták, a művészet kedvelői és hirdetői. Ebben a forró egynyelvűségben születnek a 

világot formáló, a Békét erősítő barátságok.  

A „FELHŐKBEN MOSSÁK” (Salzburg, 1973.08.10.) Itzling, Salzburg egyik városrésze,  

a kolostor tövében. Az „IBOLYÁT NYIT AZ ÉG” (Salzburg, Mattsee, 1973.08.11.) után: 

Elrepültünk a tavak és hegyek összeölelkezésébe. Vers, amit láttunk. Este Évi tanul a szobában. 

A „VÉRT BUGGYANT” után: A Salzach-folyó partján.  

A „SCHILLER ÉS A LÁNY” (Salzburg, Itzling, 1973.08.14.) után: Ketten. 

„A szokásos kispadon / Nap fürdik a hátamon / Évi keze tollamon / szellőt ringat a karom.” 

A „JÓ ITT SZÉDÜLNI” (Salzburg, 1973.08.16.) után: A Salzach-folyó, vízesés-zuhatagos, 

vízimalom dörejű partján, kövek között termett szederszedés után írtam a verset.  

A „NYÍLJÉK MAGASBA” (Salzburg, Kapucinus-berg, 1973.08.17.) után: Bár emberi fantázia 

szüli a csodálatos meséket, de ez a természet alkotta, elénk és ránk szédülő táj, a hegyek 

egymásnak feleselése, a csúcsok különböző alakzatokat öltő művészi fantasztikuma, még hosszú 

évezredekre meghatározza a természet költötte meséket. A „HAZÁM A TÁJ” (Salzburg, Itzling, 

1973.08.17.) utolsó verssorai: „sorsod sorsommá vállalom” (csak láthatnálak végre  vagy: csak 

lássalak már végre) kihúzva!  B.É. Sanyi honvágyát, haza-vágyását fejezte ki Végül ez maradt: 

” így vagyok csak egy véle”). Utóirat: Szeretnénk Karajant, ezt a csillagrendszereket is dalba 

zendítő igaz művészt titokban „lepuffantani” fényképezőgépünkkel. Évi erre vállalkozott. B.É. 

Herbert von Karajan karmestert nem tudtam lefotózni, de nagyon sok fényképet gyűjtöttem róla.  

„A FÖLDET AZ ÉGGEL” (Salzburg, Itzling, 1973.08.25.) után: Délután pontosan fél hat órakor 

fejeztem be a verset. Most kondult meg az itzlingi templom kis harangja.  

BACH-HANGVERSENYEN  A  MOZARTEUMBAN. Van ennek a muzsikának valami 

különös visszafojtottsága, amely önmaga lázadása. És ebben a lázadásban parázslik a zene 

jövendőkbe röpítő vihara. A visszafojtottság nem egyéb, mint felszínt, teret, időt követelő, 

parancsoló robbanás, amely átszövi, teljessé teszi, érthetővé varázsolja Bachot az 

elkövetkezendő századok modern zenekultúrája számára.  

Bach dallamfűzéseiben találkozik a mát álmodó, élő muzsika a holnapok mindig friss 

valóságával. Bach századokba kottázott zenéjének éppen múlhatatlan ifjúsága, világot szorító 

frissessége, időn túli korszerűsége adja erejét. Aki ilyen fergeteges tűzzel tud játszani, annak 

énekét örökké zengi a világ. Ezt Bach akarta, teremtette, alkotta így. (Salzburg, 1973.08.23.) 

 

A „GYÚJTJA A SZÉL” és „TÜZET ROBBANT” (Mátrafüred, 1973.08.27.) után: 

Wienből érkeztünk a kedvesen csicsergő madarak világába, a színek és fények pompájába. 
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Évivel ülünk az Éva-presszó napfény-szigetes kertjében, az asztali napernyő árnyat adó gombája 

alatt. Hátunk mögött zengnek Salzburg búcsúzó-hívó harangjai – előttünk sejlik őszbe takarózó, 

szeplős szőkeségével szülőhazánk: Hajdú-Bihar, közepén a mindig visszaváró Hajdúszoboszló 

és Debrecen. A „RÁNK LEGYEZŐ NESZBEN” (Hsz. 1973.09.09.) A csónakázó tó partján. 

 Az „ÖRÖK FÉNY AZ EMBER” (Db.1973.10.02.) után: Évi gépel. A vers kihúzott második 

része: „Beethoven / csillagokat Földre tépő / vallomását / szerelmének süketen vérző / hallani 

akarásának nászát / miközben ujjai cibálták / a betűk / sörényét / és papírra vésték a bolond-lelki 

szív / kegyetlen dallamát / az Önmaga vádját / Érted és másokért. (…) Ez a Sors / amelyben 

bolydult / milliók nyugalma csillagrendszer / s ha ez így van, akkor a / .nyugtalanság égő 

fókuszában – örök fény az Ember.” 

A „BÁNOMKERT” (Hsz. 1973. 09.09.) végén a kíhúzott két sor: 

„hamvas hideg bőrén őszbe sajdult a nyár / haja tüskéire bujkált az ökörnyál” 

RÉGI SZÜRETEK (Hsz. 1973.10.07.) Künn az október fényű kertben írtam e verset. 

SZÉPSÉGET ÁLMODÓ (Db. 1973.11.05.) Szemináriumon írt vers után: 

„Mi okozza az ihlet hirtelen feltámadását még akkor is, ha hallgatom valakinek filozófiai 

eszmefuttatását, ez a dinamikus forróság hat is rám, de emellett nagyobb vulkáni erővel lázong 

bennem az írásnak engem zaklató, feszítő varázsa. E kettősség drámai konfliktusából születik az 

alkotás, bennem rögződik az említett eszmefuttatás tartalmának nagy része. A plusz a művészet 

javára billen.” A „CHOPIN” (Db. 1973.11.10.) után: Burgonyaevés közben … hallgatom a 

lengyel barátom őrdöngős luciferi fohászát az Élethez. Zene ez a javából. B.É. A versen sok-sok 

változtatás történt. Majd ezt írta: „Megszenvedtem Érted, Te bánat-balladás, tragikus sorsú, 

fiatalon elhunyt, nagyon szeretni tudó, csillagrendszereket is túlélő lengyel barátom.” 

1974. 

MEGKÖVETLEK (Db.1974.01.24.) Dráma-esztétika előadáson készült. 

A jegyzet aláhúzott mondata: „Az ember csak társadalomban lehet magányos (Marx) 

Azon kívül nem.” „A PUSZTÁNAK HEGEDŰJE” (Db. 1974.02.04.) után: Balmazújváros 

határában merengtem, ezt követte a vers. A „REPÜLNEK LÁTOD” (Db. 1974.O3.03.) után: 

Kihagyott két sor: „Repülnek látod a madarak / az égbe kottázzák hangjukat” Évikém olvas. 

Buba (anyu beceneve) is olvas – olvasgat. A kötés most nehezére esik, mert a sárgából 

kifelejtette a barnát. „MESSZE NÉZŐ BÉKE” és „KENYERET TART” (1974.03.24.) Szolnok 

és Cegléd között a vonaton született ez a két vers.„ELHÚZ A FELLEG” (Boldogkert és Hsz.  

1974. május 25-26) „ITT VAGY” (Db.1974. május) a befejezetlen vers első négy sora: 

„A távolságban is itt vagy / mellettem, / égi fényként tündökölsz / a csendben.” 
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HORGÁSZOK (Hsz. 1974.06.09.) Egy hortobágyi horgászás emlékére. 

EGYMÁSÉRT TENNI (Sátoraljaújhely, 1974.07.06.) az Állami Kereskedelmi Iskola  

IV. A. osztálya 1948-49-ben végzett növendékeinek 25 éves érettségi találkozója.  

NYARALÁS JUGOSZLÁVIÁBAN. „EGYDALLAMÚ CSEND” (1974.07.13.) Vonaton, 

Szolnok előtt, jugoszláviai utunk közben írtam a verset. Majd: a „FELÉM INTENEK” Szolnok 

után, kiöntött Petőfi Tiszája. Évi szundikálva tanul. 

HABZIK A TÁJ (Zagori, 1974.07.17.) Egy kiadós tengeri fürdés után.   

HAJÓN (1974.07.18.) Valahol a kócos-kedvű tengeren. Útban … Rab-sziget felé. 

EGYMÁSHOZ KÖTÖZVE (1974.07.18.) Rab-sziget felé …. hullámzunk. 

A CSEND TUTAJÁN (Zagori, 1974.07.18.) Késő este az étterem mellett, a tenger partján. 

Évikém türelemmel várja e nehezen született négy sor befejezését.  

Az „ISSZUK A NAPFÉNYT” (Zagori, 1974.07.20.) után: Délelőtt van. Visszavonult a bóra, 

valahol meglapult a hegyek mögött, a terméketlen sziklák üregeiben, a kék-sugarú levegőben, a 

fák lombjai alatt, az ismeretlen növények indái között. Nyárrá szőkült, szelídült a vihar tegnapi 

haragja. Napozók zúgó raja áramlott ki a tengerpartra: a napfényt, a játékot, az egészséget áhító 

és vágyó pihenő közösség. A hullámok partra ívelő liliom-ezüstjében, az izmok labdázó 

feszülésében a sorsszépítő Béke dalol …  

Egy visszatérő, helyesebben örökké felsejlő, élő emlék borong, borzong bennem:  

Radnóti Miklós. Ha nem záporoz az emberiségre a II. világháború horogkeresztes réme, akkor 

ma is élhetne. Siratom őt.  

A „FIGYELNEK RÁNK” (Zagori, 1974.07.20.) után: Este. Évi már alvásra készül. 

A „BÉKE PERMETEZ” (Zagori, 1974.07.21.) után: Évivel a színek varázslatába szédültünk. 

Alkonyat van. A „HEGYEK FELŐL” (Zagori, 1974.07.22.) után: Évivel napozunk a rácsos 

teraszon. Égünk, no de ez a jó. A „SIKLIK A CSÓNAK” után: Ülünk a hajóteraszon. Évi és én. 

A „BÍBORT SZŐ” (Zagori, 1974.07.22.) után: Este a tengerparton. 

A „Tizenhatodik ecloga” jut eszembe. Radnóti …. E hazában de sokat szenvedtél. Itt érzem 

dalolni a lelked a tenger fölött suhanó szélben, a tájat ölelő párás, kék-zászlós napsütésben.  

A „FÉNY FESZÜL” után: Este felé … 18 óra 20 perckor. Hopp!! Évi figyelj!!  (Talán a hajókürt 

szólalt meg.) A „REGGELRE PIROSRA” (Zagori, 1974.07.23.) után: Évikém! Már itt kellene 

lenned. Siess pajtásom, hitvesem, álmos álmodó álmom. 

BÚCSÚ  A  TENGERTŐL Áldjon az ég búza-fényű tenger. Lejárt az időnk, búcsúzunk tőled. 

Megismertük kiszámíthatatlan természeted. Egyszer úgy mosolyogsz, mint a szerelmét váró 

lány, máskor villámnyelű kedved morajlik s szikrázva hömpölygő hullámokat repesztesz a 

sziklákhoz.  
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Tobzódsz a színek pasztell áradatában, mámoroddal kótyagosítod a szellőt, vasvilla dühödet 

belevágod a tájba, a szürkés-barna kőtömbökbe. Szétszaggatod a csend, a nyugalom, a színek 

ruháit, meztelenre, didergős pucérra téped a fénylombokat őrző parti fákat. Kegyetlen ravasz 

vagy, vastag páncélú hatalom, félelmetes szépet ránk suhintó Mephisto.  

Átkaimat, szidalmaimat rád szórva is dicsérlek. Mennyi örömet, dalt, pirkadó szerelmet, sugarat 

lobbantottál, fakasztottál belénk. Sétahajónk habzó-liliomú barázdákat szántott kék hideg 

homlokodra. S te türelmes színpompával tűrted a hajó ekéjének fájdalmát. 

Jó voltál hozzánk tenger. S most, amikor búcsúzunk tőled, engedd meg, hogy ígéretet tegyünk: 

visszatérünk hozzád. Szeretnénk még sokáig élvezni partokat átfogó ölelésed, sirályokat itató 

jóságod, testünket hűsítő zuhanyod, bőrünket pirító szellőid legyezését.  

Üzenj nekünk sirály-fehér dalként, a szél elröpíti hozzánk a melódiákat és mi énekkel és 

visszatérésünkkel válaszolunk hívásodra. (Zagori, 1974.07.24.) 

Novy Vinodolski, Zagori Hotel, Rekord épület 112. szoba. Vezetőnk: Milenkó. 

B.É. Nem mentünk többet a tengerhez. 

* 

A „LEPKEFOGÓK” (Galyatető, 1974.08.04.) után: Sankóval és Ákossal. Délelőtt. 

Verőfény. Évi és mi hárman napozunk a csend-kemencés melegben. Ákos szép virágokat szedett 

és ezt mondta: „Kék-színű padra tettünk egy pokrócot. Azon ülve írta Sanyi ezt a verset.” 

A „LOBOGÓ ÖRÖM” (Galyatető, 1974.08.05.) után. Évivel ülünk a teraszon. Szívjuk a fényt, 

harapjuk a szőke-kamaszos táj kenyerét, s hozzá italként isszuk a kék-puttonyos levegőt.  

A „HÚROZZA MÁR” (Galyatető, 1974.08.06.) után: Anyám születésnapján. Sankó mellettem 

van a teraszon. Évi és Ákos még bent a szobában tollászkodnak. „A MI ERŐNK” után:  

Nagy játékcsatát vívott Évi és a két fiú a szél-forrású réten. B.É. Ez volt az utolsó közös 

nyaralásunk a két keresztfiúnkkal. 

1975. 

Budapest, Reitter Ferenc u. 90. (ez a debreceniért a budapesti cserelakásunk.) 

1974. szeptembertől 1975. januárig (amíg elkészült az új lakás) rokonoknál laktunk. 

„ÁLMODÓ ÖRÖM” (Angyalföld, 1975.02.17.) B.É. Első vers az új lakásban. Végre !!! 

„Anyám és Bucsácska varrogatnak. A feleségem ágyaz, én pedig elmélkedem, verset írok,  

mert néha az is jól esik, nemcsak egy jó meleg emberi szó.” EGYÜTT KÁBULOK.  

(Bp. Margitsziget, 1975.03.01.) Gyönyörű tavaszköszöntő csalfa délután ültünk Évi, Buba  

és én egy padon. TOVÁBB (Hűvösvölgy, 1975.03.31.) Évikém mellettem dúdol. 

A SZIGETEN (Margitsziget, 1975.04.05. délután) Madár-füttyparádés tavasz.  
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Évi itt ül mellettem – és tanul. EMLÉKEIM HÍDJÁN (Angyalföld, 1975.04.13.)  

Évi énekel. AZ ÉG TAVASZÁBAN (Margitsziget, 1975.05.17.) Ülünk a kispadon. Évi fázik. 

GALAMB (Margithíd, 1975.05.22.) Évi és én ülünk két sárga-irigy széken. 

SZÍVEKBE ÁGYAZ (Angyalföld, 1975.05.28.) B.É. A piros filctollal írt vers át van húzva. Egy 

női testrész – erősen kihúzva. Majd mellette: Fortuna !!  Jó lenne tudni az okát  

MESSZE-RINGÓ (Angyalföld, 1975.05.31.) Évi az ablakban ül és mereng a távoli hegyek felé. 

PIRÍTSA BŐRÜNK (Hárshegy, Ságvári liget, 1975.06.16.) B.É. Budai Ákos saját írásával írta le 

a nevét a vers alá. Tehát velünk volt a kiránduláson. 

ÉGBE NŐTT HATALMAD (Ságvári liget, 1975.06.23.) A nyárkedvelők napja. 

RÁM NYITJA ABLAKÁT (Bp. 1975.07.03.) Weiner zenéjét hallgatom. A feleségem élvezi, érti 

– mondja, mondogatja. Én pedig vers-hangyákat pörkölök.  

RÁM HAJOL (Hsz. 1975.07.15.) Megszenvedett vers!! (B.É. Az utolsó amit Hsz-lón írt.) 

GYÖKÉRRÉ FONTA (Bp. Margitsziget, 1975.07.17.) „Szép, napfényes délután. Évivel 

söröztünk. E nap délutánján felkerestük Juhász Ferencet, (titulust nem írok a nevéhez, mert aki 

őt nem ismeri, nem ismeri a mai lírát) az Új Írás szerkesztőségében. Néhány verset vittem, 

bírálat végett. Említettem neki, hogy évek óta írok verseket … Itt félbeszakított, s kérdezte: 

hoztam magammal néhányat? Hát vittem. A dossziéval együtt elkérte s így szólt:  

„Teszem a táskámba és máris viszem magammal haza.”  

Majd eldől a versek és írója értéke. Ámen.” B.É. Sajnos, Juhász Ferenc nem is válaszolt. 

 

SZEMBEN VELÜNK A RÓZSADOMB (Angyalföld, 1975.08.30.) B.É. Akkor még csak 

vágyakoztunk az Angyalföldről a Duna másik oldalára.  

LELKEM MEZŐIN (Angyalföld, 1975.10.04.) Este. Fáj a kezem, de nem baj!  Kész a vers! 

Évikém itt hangjegy-fecskézik mellettem. B.É. Ez egy Alföldre, szülőföldre vágyódó vers! 

CSEND (Angyalföld, 1975.10.05.) B.É. Innentől kezdve több vers témája a Csend.  

  

II. Tulipán u. 13. II. 10. – 1975. karácsonyán már az új lakásban laktunk, együtt mindkettőnk 

édesanyjával. Ekkor új korszak kezdődött Sanyi „versíró” életében.  

SZERETŐ SZERETET (Rózsadomb, 1975.12.25.) Végre egy „kábult boldogan” tollal írt vers: 

„lelkembe nyílnak szép-kedvű csodák” Délelőtt. Anyám főz. Évikém rendezkedik.   

CSENDET HINT (Rózsadomb, 1975.12.25.) Együtt a család. 
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1976. 

MÉG EGYÜTT FESZÜLÜNK (Bp. 1976.01.15.)  Szabó Ervin Könyvtár. 

Rimánkodás cigarettáért!!  A VERS. Verset írni …? Szeretek is, meg nem is. Én inkább élni, 

szenvedni szeretem a verset. Ha rossz kedvem van, felhős a hangulatom, akkor a verset hívom 

vigasztalómul. Igen, a verset, amely barátom, társam, lelkem éltetője, sorsom hegyi levegője. 

Nekem emlék a vers. Összeköt gyermekkorommal, figyelmeztet mindarra, amit meg kell őrizni 

és nem szabad elfelejteni. A vers a hitem, hitem a vers. Olyan hőmérő, amely életem, 

gondolataim, a lelkem kozmoszából kipattanó hőfokot méri. Görcsbe rándít a vers. Felemel és 

megaláz, meggyötör és megáld a virradat, a bizakodás, az újrakezdés örömével. Nekem múlt, 

jelen és jövő a vers. Egy fogalommá sűrítve: a Sorsom, a sorsunk. 

„Nekem a Béke és békénk a vers / Nekem a Közösség, a közösségünk a vers / Nekem iránytűm  

a vers / Nekem hazám és népem a vers / Akiket szeretek: ők a Vers. Elvem a Vers.” 

Egyszóval: az én igazi világom, világom igaza a vers. (Bp. Rózsadomb, 1976.01.17.) 

HAZAFELÉ (Bp. Rózsadomb, 1976.01.17.) Évikém lemezt hallgat. Fehér téli este van.  

HULL A HAVAK (Bp. A Rádió könyvtárában, 1976.01.29.) Adél napján. Léda, Élda, Adlé. 

FÖLÖTTEM (Bp. Rózsadomb, 1976.02.02.) Ketyeg az óra, tizenegy lesz nemsokára.  

SZIMFÓNIA (Bp. Rózsadomb, 1976.03.28.) Délután. Szép napfényes tavasz ég. 

IMÁINK A CSILLAGOKIG ÉRNEK (Bp. Rózsadomb, 1976.04.18.) után írta, de áthúzta a 

„FÁJ  A  MÚLT” c. verset. B. É. Én meg ide írtam: 

 „Barátaim, de jó is veletek,    Felénk reszketnek a roggyant házak, 

mezőkként nyílnak az évtizedek.   a bennük sajgók zörgő csontvázak 

Emlékbográcsban zubog életünk,   vérző tüdőbaj habzik a szájon, 

nem a múltnak, jövendőnknek kérdezünk,  halál-szegfű ég a rónaságon. 

nyírfa-gerincű, igaz vallomás    Fáj a múlt, kegyetlen vad kísértet 

bugyog belőlünk, sűrűje parázs.    emlékeinkben pengeként lépked 

Szerelmet valló fiatal évek    indái tuskóját széjjelvágtuk. 

piruló csendje most újra éled. 

Ablakot nyitunk a tegnapokra,   (Bp. Rózsadomb. 1976.04.18.) 

illatot lebbent a szénaboglya. 

 

A „TAVASZ-DALÚ SZERELEM” (Bp. Rózsadomb, 1976.05.07.) után: 

Évi későn jön haza. Tanulja az autóvezetés tudományát. Bár már fütyölne, rohannék elébe … 

Hát ilyen az egymáshoz szokott élet, a türelmetlen várakozás. 
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1976. június 27-én szerettem volna verset írni, de …. nem sikerült. Majd máskor. 

 

BÉCS, 1976. augusztus 1 -20. B.É. A Zeneakadémián mesterkurzuson vettem részt. 

Sanyi pedig írta a gondolatait: „Az ember érzelemvilága nem alagút. Szerető szerelmi életünk 

momentumai nem cifra, frissen mosott ruhadarabok, amelyeket utcára dobunk, vagy kötélen 

szárítunk. Egyéni életünk zárt világ, kiteljesülése belső forradalmunk terméke. Az érzelem 

lelkünkben csendülő muzsika, hajnali dallam, déli harangszó, esti vecsernye. Érzelmünk 

alakításába hamarosan elérkezik az Idő – az örök földi küzdelem mellett belevilágít, beleszól a 

Kozmosz találkozása a mi világunkkal. Érezni annyi, mint utat nyitni a küzdelmekben szépülő, 

erős gerincű boldogságnak.”  (Bécs, 1976.08.05.) 

„CSILLAGTEREMTŐ” (Bécs, 1976.08.15.) után: Napfényes, lombpihentető délután.  

Ülünk a Köztemetőben, velünk átellenben Mozart sírja. Tele virággal, az emberek szeretetével. 

S ha eljön az éji csend … Mozart-dalok fénylenek a sűrű lombú temetőben.  

Bécs – Évikém Mozartról álmodik. „A SZÉP GRINZINGBEN” (Bécs, Grinzing)  

Augusztus 18-án voltunk egy Mozart- valamint Schubert-imádó énekes társasággal –  

Irmgard Seefried művésznő vezényletével és feledhetetlen részvételével Grinzing egyik  

föld-mélyébe álmodott pince-mulatójában.  

MESSZE NÉZ A LELKEM (Bp. Rózsadomb, 1976.08.23.) este 10 órakor. 

MEGPIHEN A DAL (Bp. Rózsadomb, 1976.10.24.) Szép, komor-dölyfös őszi este. 

1977. 

ARS  POETICÁM. „Most valami különös, varázslatos érzés mocorog, feszül bennem. 

Nyugtalan nyugodtság, nyugodt nyugtalanság váltja egymást érzelmi világomban, 

idegrendszerem gyökérindáiban. Elém szépül a távol, s jelenemhez, napjaim csendes, avagy 

hangszirénás forradalmához sodródik, ívelődik a megálmodott messzeség. A ma és a holnap 

vajúdik bennem, születni készül valami, felzendül halk pianókkal lelkemben a zene, tudatomban 

gondolatok forrósodnak, szívemben dal és ritmus pezseg. Ujjaim lendületre lobbannak s a 

papíron halkan rajzolódik a betűk rügyfakadása. Gondolatok, érzések sorjáznak énemben, 

amelyből kipattanva hallatják hangjukat a mondandó, a kimondott akarat hullámhosszán. 

Vallomás és vallani akarás az író, a művész élete. Vallani akar, vall az igazságról, a kegyetlen 

igazságtalanságról, a milliókban elcsendesedett bánatok, fájdalmak, sérelmek felszínre 

hozataláról, hitet téve vall felelősségéről az Emberért, sorsának törvénye a társadalom, amelynek 

csak akkor válhat iránytűjévé, ha átérzi, átéli korának rezdüléseit, s szellemi világából örökös 

tiszta fényt sugároz az Emberiség békés törekvései elé.  
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A holnap és a holnapután írójának nevét csak akkor őrzik meg az irodalomtörténeti lexikonok, az 

életünkkel barátkozó Kozmosz, ha műveivel bizonyítja emberi, társadalmi hovatartozását, 

politikai „származását”. Eddigi verseimben főleg a táj-líra, a színek játékos harsogása szerepelt. 

Érzem, hogy ebből a gondolati „nadrágszíj-parcellás” világból ki kell törnöm, még akkor is, ha 

negyven fokos kínzó, gyötrő láz éget. Bele kell robbanni a társadalmat érintő, érdeklő, 

továbbmozdító gondolatok sűrűjébe és meg kell mutatni magam, költői, írói világom jót akaró 

tisztaságát embertársaimnak. S ez a belerobbanás, költészetem új korszaknyitása lesz az én 

politikám, Ars Poeticám. (Bp. Rózsadomb, 1977.01.23.) 

A „HAJNALI FÉL NÉGY” (Bp. 1977.05.14.) után: Gondolkodtam, töprengtem, vajon melyik 

kifejezés lesz a legtalálóbb. Majd eldönti az Idő. 

„NAGYANYÁM FEKETE GYÉMÁNTBAN” után: GONDOLATOK AZ ÍRÁSRÓL. „Miért 

nem mertek írni szépen, gazdag-boldogan, boldog-gazdagon? A szépírás, a szépen írás 

bölcsessége, tartalmi éke, gyönyöre, szeplőtelen bája, a gondolatok felhőkön túli parázs-melege, 

az ujjaid hegyén alig láthatóan, vibráló láng – kínlódva szenvedő, vajúdva töprengő mondandód, 

kinyilatkoztatásod, Kozmoszt ölelő filozófiád, egyszerű mindennapjaid magasságokba rakétázó 

jövőt teremtő óhaja, vágya, optimizmusa, bánata, századokba látó, révülő igazmondása, látó 

igaza: a politika. S mindez együtt a Világ, a csillagrendszereket a földre-szelídítő világegyetem 

politikai himnusza.” (Bp. Rózsadomb, 1977.07.25.) 

MÁTÉ  EVANGÉLIUMA. (Tartalmi ismertetés Évinek a Máté-passióhoz.) 

Az utolsó vacsora: A húsvéti vacsoráról van szó e bibliai történetben.  

JÉZUS : A jövőbe látó, hittel, bölcsességgel világot – társadalmat megváltó, mindig jobbítani 

akaró, embert szerető, lelket, egyéniséget megszilárdító, kemény, igaz szavakkal gonoszokat, 

butákat, törtetőket pörölyöző, a mások megtisztulásáért keresztet cipelő, a feltámadásért 

kínszenvedő, a szeretve gyógyító, a művészet csillagrendszerét földünkre fényesítő forradalmár, 

ideológus, jellem a jellemtelenek ellen, bírája a gonoszságnak, a törtetésnek, a kiskirályságnak,  

napfényes útja az elmúlt és ránk nyíló, az utánunk érkezőket is befogadó és türelemre tanító 

ezredéveknek.  

A Mester megsejti, hogy a 12 tanítvány közül az egyik elárulja őt. Ezt meg is mondja 

tanítványainak. Júdás megkérdezi: „Én vagyok-e az Mester?” Jézus így válaszolt: „Te mondád.” 

Az utolsó vacsora tulajdonképpen a biblikus történet mellett elsősorban Jézus emberismeretét 

jellemzi. Felismeri a jellemgyengeség forrását, amelynek társadalmi mozgatórugója a 

vagyonosodásra való törekvés (mai értelemben a magántulajdon esztelen dagasztása) ebből 

eredően az egyéniség elveszti karakterét, lelki egyensúlya felbomlik: a tanítvány árulóvá 

válik. És itt már társadalmi viszonyról van szó.  
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Szembe kerül a jó és a gonosz. Érthetőbben: a jót akaró nép az őket sanyargató, lenéző 

főurakkal. (Jézus és Pilátus.) Jézus előre tudja, hogy az Olajfák hegyén Péter háromszor árulja el 

a Mestert. Péter tiltakozik, de … a valóság Krisztust igazolja. (Sokan egy ellen.)   

Jézus elfogatása, Jézus a nagy tanács előtt. Az ármánykodás, a hamis vádaskodás, a hazugság, a 

gyávaság (mind a tanítványai, mind a főpapok, vének stb. részéről) rövid társadalmi, kortörténeti 

összefoglalása, elemzése a félarasznyi fejezet. Az emberi hitványság, a hazugság mámorában 

tobzódik a főpapság, a Jézust megfeszíttetni akaró tömeg. Hamis vádak (ma koholt vádak) 

alapján állítják Pilátus elé és elítéltetik. 

Júdás. Amikor Jézust elítélték, Júdás megbánta tettét. A 30 ezüstpénz visszavitte a főpapoknak, 

a véneknek és ezt mondta: „Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el.” Felakasztotta magát.  

Júdás egy-személyben az árulást és a megbánást példázza. E kettősségből kicsendül a feltámadt 

lelkiismeret pusztító haragja.  

Jézus és Barabás. Pilátus gyenge jellem, befolyásolható, (pedig érzi, hogy Jézust bemocskolják, 

vádolják), báb a főpapok és a vének kezében. A főpapok és vének rábeszélésére a sokaság Jézus 

halálát követelte. Tehát a tömeg is befolyásolható: jóra, rosszra egyaránt. Ez a drámai magva 

e biblikus történetnek. (Budapest, Rózsadomb, 1977. november-december) 

B.É.: Amikor megjelent a Biblia új fordítása, megvettem. Sanyi is, Anyu is olvasni akarta. 

De Sanyi „kisajátította” magának. Csak ő olvashatta. Szüksége lehetett arra, hogy a jelenkor  

„bűneinek” elviseléséhez a múltból merítsen példát. De sajnos, erről nem beszéltünk.  

1978. 

B.É. Sanyi hónapokon keresztül a kórházban feküdt (az ORFI-ban) porckorong sérvvel. 

A fájdalmát írással enyhítette.   

ÜZENET. Drága kicsi Évikém! Egy hosszú sóhajtásnyira ránk mosolygott a nap. Az együtt 

töltött nyarakat, tavaszokat lendítette meg bennem a feltámadó emlékezés.  

A minket összekötő évek, összeölelkező szépsége ragyogott az égbolt mezején. Belém recsegett 

a Vénkert hajdani gémeskútjának időt tartó kormos szuvasodása, rám hunyorgott a roskadt 

gerincű szőlőskerti pajta, ropogós nád tetején őrizve a csorda kavarta port. Virágok nyíltak 

lépteink nyomában, villámok süvítettek az ódon, zsíros-kalapos csendbe, s bennem zsémbel, 

felesel, hozzád köt az emlékezés. Az élet, a hűség sors-köteleivel. 

Édes kis mamák! Sziasztok! Szeressétek egymást, legyetek jók. Én javulok. Menjetek moziba. 

Szórakozzatok. A családi béke olyan arany, sőt aranyabb az egészségnél is. A képlet: szeretet és 

jó egészség. A kettő elválaszthatatlan. Millió csók: Sanyi. (Bp. ORFI, 1978.02.10.) 
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FÜTTYSZÓ. Várlak. Várom, türelmetlenül várom füttyödet … hogy repüljön be a nyitott 

ablakon, bele ne ütődve a párkányba, az ablak-keretbe, érintetlenül, meztelen-szép dallamával 

érjen a szívemhez, daloljon bele a lelkembe. Gyermekkorom óta szeretem a füttyszót.  

A rigókat órákig hallgattam a hajdúsági hajnalok akácosában áriázni. Csalogatva az ének szépítő 

magasságába a gondterhes ember világát. Meghemperegtem az ágakról, a lombok közül felém 

áradó szimfóniákban. Most pedig a Te rigófüttyödet várom, hogy összeölelkezhessek Veled az 

újralátás reményében. (Bp. ORFI, 1978.02.12.) 

MINDIG ÉREZHETŐ TÁVOLSÁGBAN. Mindenről beszélgetek Veled melankolikus, bódult 

ébrenlétemben, hozzád nyújtózkodó, Téged kereső álmaimban. Mindenről, csak egyről nem: a 

betegségről, a fájdalomról. Ez az orvosok és a szenvedő tűréshatárának, akaraterejének a dolga. 

Meg kell tanulni a fájdalmat kimosolyogni, tekintetünkről elhessegetni, meggátolva azt, hogy 

szeretteink még csak érzékelni, sejteni se tudják a csontjainkat, idegeinket hasító szenvedés 

fokát. Hosszú skálán játszik gerinc-idegem. Ha tudna muzsikálni, hegedülni, vagy zongorázni, 

felérne Beethoven csillagrendszereket robbantó, évezredeket örökké forradalmasító 

költészetével. Igen! Beethoven volt az, aki beteg fülével megteremtette a mindent-hallók 

zeneriadóját. Zászlók helyett a lelkével lobogott bele a mindenség örök valóságába.  

Egyszer, amikor már gyógyultan sétafikálok Veled, körutakat teszünk irodalmi álmaim 

kutatóútjain, Rózsadomb dal-krónikás lélegzetvételében, majd akkor megénekelem „gerinc-

korszakom” idegparádéját. Lehet, hogy e verses tettemmel, segítő-szándékú diagnózissommal 

szolgálok jólelkű, gyógyítani akaró és tudó orvosainknak.  

Gyógyulásomban, boldogabb holnapjaim jelentéseiben ott tündökölsz kicsi Évám szerető 

szerénységeddel. E rövid jegyzet-vallomásokat csak azért firkálom, hogy üres perceimben is itt 

legyél velem, mindig a közelemben, mindig érezhető, elérhető távolságban. 

Szeretném, ha karjaim éjjelente megnőnének, elérnének Hozzád, betakargatnálak, 

megcirógatnám tavasszal nyíló szeplőidet, kis fejed mellé rejtenék egy-egy verset, amit reggel 

elolvasnál és lelkeddel küldenéd el hozzám szigorú, igaz-szívű, hitvesi kritikádat. 

Sorsomat, minden rezdülésemet hozzád kovácsolta az élet. Egymásban élünk egymásért. Jóban, 

rosszban egyek vagyunk. Kitaláljuk, megfejtjük gondolatainkat. Várom füttyszavas érkezésed … 

Nem engedem, hogy a kórházi ablakok elzárják előlem a világot, mert akkor Te is elzáródnál 

éltető látásomtól. Igen! Te vagy szépség-csendjeim látása, gondolataim látomása. Ránk bóbiskolt 

a délután. Az alkony belehempereg a vászon-suhogású estbe. Az utcai zaj befelesel az ablakon. 

Jó érezni, hogy él az élet. (Bp.ORFI, 1978.02.13.) 
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Már alig vártam, hogy rám támadjon a csönd. A nyűgös órák után jól esik rád gondolni, 

magamba zárni, mint a Duna az árbocos fényeket. Szeretnélek a karjaimban tartani, magamhoz 

ölelni, néger hajadat összekócolni kamaszos akarattal, vallomásos fohásszal. Rég volt, amikor 

ismerkedésünk fehér vászonként suhogott tiszta illattal, amelyre rávetítődött jövendő 

sorsfordulónk filmjének epizódja. Hiszek a szerelem szerelmében, a szeretet szeretetében, a 

szerelmes szeretetben. Hogy két fogalom? Az lehet. De eggyé-fonódásából buggyannak életre a 

világot háborúra gyújtó, békébe szelídidő nemzedékek. Jaj, a gyújtogatónak, hozsánna a nap-

meleg, a harangszavú nyugalmas békének! 

Meghalt Nagy László. Hogy tudott szeretni Nagy László, az ezüst-isten, a csont-tüzű apostol, a 

fegyver-suhintó költészet gerince, a szavak és álmok valóság-forradalma. Meghalt. Kizuhant egy 

bástyafal a magyar, az európai költészet várából. Tartóoszlop, lelke messziről dalolt a mába, 

litánia-forrón zenélt a távlatokba. Wagneri, Lucifer-istenség, bartóki csillagtáncoltató révület az 

ő költészete. Ezért élő örökké. (Bp.ORFI, 1978.02.15.) 

Nagy László lírai végrendelete. Minden nap újabb döbbenet nekem Nagy László távozása. 

Nehéz beletörődni a csillaghullás fájdalmába. Tegnap még láttam, tekintetemen éreztem szigorú 

tekintetét, minden lépése utat nyitott a halhatatlanságba. Ő már földi életében is az örök költészet 

halhatatlan reprezentánsa volt. Amíg élt talán nem éreztük oly elválaszthatatlanul közel hozzánk, 

mint most, amikor már csak görögtűz-emléke, verseinek világrengése nyílik előttünk, hasad 

bennünk költészetének ránk dübörgő örökségében. Lírája a szigorú értelem, a valóság-egyenes 

tisztaság, a szenvedve tisztuló-tanító emberi humánum végrendelete. (Bp.ORFI, 1978.02.16.) 

 

HANGOD. Kérem a 783-as melléket. Várom a rigódalú hang kislányos varázsát. Türelmetlenül 

szorongatom a telefonkagylót, szeretném kisajtolni belőle hangod belém-rezgő hullámhosszát. 

Alig várom, hogy a másodpercek suhanásából kinyíljék percekbe sűrített türelmetlen 

vallomásunk. Szűkmarkú, irigy percek sürgetik mondandónk időtartamát. Mily kevés ez a 

vibráló néhány pillanat a beszélni akaró lélek feltámadásához. Kevés, de mégis áldott, mert a 

hangod dallamából megérzem hogyléted, azt, hogy hiányzom neked, belefészkeltem-e magam 

gondolataidba. Ha nem szólsz egy árva, megveszekedett szót sem, csak annyit mondasz: halló. 

Ez a rövid dallamosság már önmagában is éltetőm, vigaszom, napjaim fényes öröme.  

„Itt zengesz bennem / tudom, hogy mit kell tennem. / Őrizni lelked / vállamra lopni terhed.” 

(Bp.ORFI, 1978.02.17.) 

BENNEM VIRÁGZÓ. Csalóka tavaszban ég a tél, az ágakról morzsákként szédül a hó a földre. 

A házak falához dől a csend, szellő kotor át az úttesten, nekiütődik a kőrengetegnek, megszédül 

és hosszú táncként végignyújtózik a fényben. Szívembe zendül a tavaszvárás.  
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A madarak hetykén pittyegnek az évszázados fákon, szeretnének lombokba csavarodni, 

levelekkel takarózni, szimfóniákat harsogni. Az ének az ő éltető forrásuk. Magasba röppennek s 

a sugárzó kéktavú levegőben harsogják örömük balzsamát.  

Az ablakon át csak egy csipetnyi rezzenetet látok az utcából, a forgalomból, a rohanó 

emberekből. Most tudom igazán becsülni, érezve érteni azt, hogy mit jelent a jó láb, amely 

elcipel Hozzád, a boldogságba, a hegyekbe, a hívogató tájakra, a messzeségekbe, egy tiszta-lelkű 

baráti kézfogásra, a csók, az ölelés, a vágy szabadságába. 

De ez az átkozott gerincfájdalom makacs hóhérnak bizonyul, idegrendszerem borotvaélen 

táncoltatja napfogyatkozású türelmemet. No, de elérkezik az idő, amikor görcsbe-rándult izmaim 

kinyújtóznak és bicegés nélkül elindulok a Rózsadomb felé … Oda, ahol ránk vár a szép-csendű 

hajnal, a dal-bíbor reggel, a kovász-fehér délelőtt, a verejtékes délután, a kelttészta-buggyanású 

alkony, s a fénybe lázadt éjszaka. Várj! Most rám-szédült az álom … Később folytatom bennem 

virágzó virágom. (Bp. ORFI, 1978.02.18.) 

A JUPITER-SZIMFÓNIÁRÓL. Rácson át … csókoltam a szádat. Még fiatal koromban sem 

tobzódott annyira bennem az általam nagyon szeretett romantika, hogy ablakrácson át, 

akrobatikus zsonglőr ügyességgel lopjam a csókot a szerelmemtől. Látod kicsi Évim,  

ötven felé ballagva még ezt az utókezeléses romantikát is megéltem.  

A csók után térjünk át Mozartra. A rádióban felcsendült a Jupiter-szimfónia. Szép-fájdalmas 

erővel robban, lírai elcsendesüléssel folytatódik, s a következő pillanatokban ismét zeng a 

vágyakozó, gazdag dallam-erő. Játékos pajkosság, kamaszos, napfényes nekibuzdulás, hegyi-

patak bújócskázása, a lélek olimposzi riadalma, táncba perdülő tavaszok lomberesztő öröme, 

felszabadult vallomások örvénye árad e perlekedő, feleselő, hívogató és messze sodró 

muzsikából. A világot emeli örök, zengő-lelkű boldogságba ez a fájdalmasan szép, lelket cibáló, 

gondolat-serkentő, szellemi meddőséget árammal telítő, szárnyaló érzéseknek utat nyitó 

művészet. Az álmodozó Mozart Ars Poeticája ez a szimfónia. A be nem teljesült álmok balladája 

riad ebben a sokszikrájú lázadásban, szép-bánatú, erőt sugárzó zenei rengésben.  

Beethovenig nyilallnak e mű plasztikus akkordjai. A 19. századon át ablakot nyit a 20. és a 30. 

század zeneművészetére. A bánatos szerelem mosolyának egy-egy töredéke is meghúzódik e 

nagy zenei bravúrban, halk pianókkal, tapintható érzékletességgel. A vissza-visszatérő 

motívumokból csap magasba Jupiter, azaz Mozart szellemiségének, a győztes akaratnak,  

a tudásnak humánus, zenei forradalma. 

u.i. Lehel György karmester eddigi pályafutásának izzó csúcsa Mozart Jupiter szimfóniájának   

örök-élményű tolmácsolása.  ( Bp. ORFI.1978.02.19.) 
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NAPFÉNY  MÍNUSZBAN. Végre, már támad a tél. Fagyot roppant a hideg. Csikordul a hó a 

talpak alatt. A napfény messzire nyújtja gerincét, sugarát permetezi a tájra, de a mínusz 14 fok 

gőgösen, fölényes biztonsággal, húsbavágó daccal tartja magát. Igaza van a bölcs, a 

gyermekkorból átmentett és mindmáig időtálló szólás-mondásnak: foga van az időnek. 

A kozmoszt hódító űrhajók körtáncot járó világában, a Föld és a világűr baráti szövetségének 

időszakában úgy tűnt, hogy egyszer s mindenkorra elsorvad a hó, a hideg telekben.  

Dugába dőlt ez a korai feltételezésünk, hiszen február 21. kevélyen megharagudott a pipogya 

évekre és égető, tűz-hideget gyújtott a nappalok és éjszakák kemencéibe. Szeretem csodálni az 

áttetsző hideg kék-szárnyú remegését, füstölgő dühét, jeget repesztő reccsenését, a fákra 

gémberedett zúzmarás kötélhágcsóját. Szívesen engedem, hogy betakarjon az arany-suhogású 

hideg, boldogan sétálok a hegyi-szelek pirító parazsában, magamba szívom a levegő friss 

leheletét, a magasság tiszta forrásának rám habzó fényét, az erdők neszező dallamát.  

Szépség-mámor a hideg terebélyesedése, tárulkozása, kéken ködlő vibrálásában csillagok 

hunyorognak ránk, felsejlik előttünk a csillagrendszerek titka és hosszú sétáinkon végtagjainkra 

tekeredik kígyó-szorítással a szikrás tél.  

 

Kicsi Évikém! Hiányod átjár …. Emlékek törnek fel bennem. Ha már egyszer rendbe jövök  

e fájó gerincideg nyavalyámból, s tudok járni, menni, rohanni, akkor a nyakunkba vesszük  

az országot és folytatjuk irodalmi felfedező körutazásunkat. Életem, szép kicsi néger-hajúm, 

takarózz be hűségemmel, gondolataimmal s küld el nekem álmaid palettáját. Sándor.  

(Bp. ORFI.1978.02.22.)  

Évikém! Végre. Szűnt ez a keserves káromkodásra késztető nem szeretem fájdalom. Utálok 

panaszkodni, sajnáltatni magam, éppen ezért, kábulatom utáni hajnalhasadásomban téged keres 

sorsom, életem hozzád gyökeredző nyitánya. Most érzem, értem igazán a bölcsmondás 

diagnózisát: a türelem rózsát terem. Azaz, a gyógyuláshoz idő kell. De te nekem idő előtti és idő 

utáni közbülső mindenem vagy. Mindenem a mindenek felett. Ezen túl már csak a galaktikákról 

beszélhetünk. Így igaz ez kis nyitnikékem. 

„MESSZE VAGY” Ha elérhetném / a vállad / már csókolnám is / a szádat. /  

Messze vagy tőlem / megérzem, / lelked énekét / idézem.” (Bp. 1978.02.26.) 

NŐNAPI  KÖSZÖNTŐ „A nőnap több egy csokor virágnál, egy halom ajándéknál. Múltja, 

történelme, jelene van, amely ötvöződik az érzelem fogalmának családias hangulatával.  

Ne féljünk egyéni hangon, a szív, az érzelem, az emberség, az egymást tisztelés és becsülés 

hangján köszönteni e napon nődolgozóinkat, feleségünket, szüleinket, a menyasszonyokat és 

kismamákat. 
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 Munkájukkal, szerelmükkel, sors-szépítő életükkel ők is küzdenek az egyet akaró nagy 

közösséggel, a béke védelmében.” (Bp. Rózsadomb, 1978.03.08.) 

 

FÉNYED  TELJESSÉGÉVEL.  Mindig és újra mindig. Várlak, várom az érkezésed, látni 

akarlak, érezni léted hozzám tartozását, Sorsod belém ívelését, ölelve csókolni asszonyos 

szépségű örök ifjúságod. Veled beszélgetek fájdalmaimban, a csendes órák mákonyában, 

zsibbadt ideg-feszültségemben, magányom gondolkodtató óráiban, a hajnalok reggellé 

nyilallásaiban, a nappalok nyári forróságában, az alkonyok estébe vérzésében, a csillagok ránk 

hulló arany-könnyeiben, az egészséges életért sóvárgó fohászkodásomban. 

Újra és újra felfedezlek magamnak a megszépítő emlékek lomb-zuhatagában, a Mátra, a Bükk, 

az Alföld, szülővárosom, Salzburg és Bécs harangkórusában, Rózsadomb hajnali madár-

költeményeiben, a dalok születésében, az ének lelkünket érintésében. 

Hiányzik hozzám-tartozó közelséged, féltő mosolyod, mellettem ébredő csillag-rezzenésed, 

álmaid meséje, hiányzik emberséged, hiányzol lényed teljességével. Ez a befejező mondat úgy 

zeng bennem, mint a harangok bódulata a falvak esti violás alkonyában. 

„TE VAGY BENNEM” c. vers után: Várlak már kis Évikém. Kínlódom a verssel, a 

gondolatokkal, a képekkel és a hasonlatokkal. Gyere már és szabadíts fel béna kábulatomból, 

ami jobban fáj a fájdalomnál és beszélj dalolva, énekelve magadról. Már megint kínlódik 

bokámban az idegszál kitartó bosszúja. (Bp. ORFI. 1978.06.04.) 

HAJNALOK  ZENGÉSE. Türelmetlen türelmetlenséggel várom Évit, anyámat, Bubát. Ők 

hárman egyek bennem. De Évi, Évi érkezése a szerelem, a hűség, a tagadhatatlan jóság izgalma, 

igazsága várakozó sorsomban. Kamasz-táncosan nyit be a kórterembe és tekintete az örök 

vigasz, a hozzám-tartozás öröme, a hajnalok ébresztő zengése. Ez a pici asszony életem 

csillagrendszere. Együtt öregszünk az élet szépségében. (Bp. ORFI. 1978.07.02.) 

FOHÁSZ. Gyógyuljanak meg mind a betegek. Kerülje el a halál örökre az embereket. Egyre 

félelmetesebben félek hozzám-tartozóim elmúlásától. Nem tudom a témát tovább írni, nem, 

 nem ….Élni kell fiatalnak és idősnek egyaránt. Élni, boldogan szeretni egymást, a betegség érző 

lélekké kovácsolja a barátot az ellenséggel és fordítva is így igaz ez. Hosszú, szép élettel áld meg 

sors mindazokat, akiket nagyon szeretünk, édesanyánkat, feleségünket, a gyermekeket, az életet 

teremtő békét, a békét teremtő életet. (Bp. ORFI. 1978.07.05.) 

ZENE  SAJGOTT. Végre nyarat köszönthetünk július 6-án. Viharok és hosszantartó záporok 

után ránk ragyogott az ég. Kék hullámhosszán könnyű felhő-virágok nyíltak s a nap bódultan 

ráfodrozódott a Dunára. Hajók törték a vizet.  
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Távolabb kitárta mellét Angyalföld s a portáldaruk belenyújtóztak a magasságba. Az emberi 

értelem szépsége, a munka pompázott a csend kupolái alatt.  Belém-bódult a Duna hab verte 

illata. Zene sajgott, hömpölygő ritmusában. 

Évi megérkezett. Nagyon vártam már szeplőcskémet. (Bp. ORFI, 1978.07.06.) 

„FESZÜL A HŐSÉG”, „ESŐT HOZOTT” versek után: Gondolatom elébed repül, rád talál és 

elrejt a sorsom tengerszemébe, a versek zenéjébe, a szavak kemencéjébe, érzésvilágomba, amely 

általad szépül, ötvöződik tiszta szerelemmé. (Bp. 1978.07.07.) 

A MOSOLYRA RÁTALÁLÓ. Már nemsokára itt leszel nálam. De lassan, bűnös lassan telik az 

idő. A várakozás az egyik legnagyobb fájdalom. Ilyen felfokozott, nyugtalan állapotban nem 

találja az ember a helyét. Ezt a feszültséget másképp nem lehet feloldani, csitítani, csak akkor, ha 

belebódulok az írásba. A szavak varázsa, ritmusa, zenéje, hullámverése, a gondolatok sirály-

fehér csillaghullása új áramkörre kapcsolja gondolkodó türelmetlenségem. 

Felfeszítem a betűket jegyzetfüzetem lapjaira és lassan hömpölygésükből mondanivalóvá, 

vallomássá lényegül érzésvilágom egy-egy marcangoló töredéke. Ilyenkor elcsendesülök 

benned, a percek és órák mámorában, ablakként kitárom a tekintetem a múltba, a jelenbe és 

sorsommal megpuhítom többet, jobbat, mindig zengőbb, boldogabb jövendőnket. Nekünk már az 

álmaink is egyek. Szelídebben szebbek, mint voltak tíz-húsz évvel korábban. Mi már tudunk 

emlékezni és beletörődni az érettebb élet jövendőt lobogtató igazába. Szeretjük egymást- 

összekötő múltunkat, bölcsen tiszteljük ránk hajnalodó holnapjainkat, s még távol áll tőlünk 

holnaputáni alkonyunk. Az emlék hozzánőtt életünkhöz, mint a nevetés a jókedvünkhöz.   

Rövidesen hozzálátok „Levelek a kórteremből” című jegyzeteim megírásához. Emberekről, 

lélekről, sorsokról, bánatokról, gyógyulásokról, újrakezdésekről, szerelmekről fognak szólni. 

Közös vonásuk egy lesz: küzdelem a mankók és botok nélküli életért. S az akaraterőnek e 

gyötrelmes forradalmában, ha hosszantartó fájdalomban is, de győz az Ember.  

Gyere már drága kis szeplőcsillagom, dolgos méhecském, rózsadombi hajnali énekem,  

kicsi feleségem. (Bp. ORFI. 1978.07.08.) 

LEVELEK A KÓRTEREMBŐL. Furcsa játéka a sorsnak. Az élet egészséges forgatagában 

szinte elképzelhetetlen, hogy a kórházban nyögő, fájdalomtól eltikkadt betegeknek még 

viccelődésre, jókedvre is telik szenvedve szenvedő idejükből. Nincs szörnyűbb a bénaságot 

előidézhető idegfájdalomtól. Szobatársaimmal együtt igyekszünk „megfeledkezni” a 

gyötrődésről, a kínról, s ennek a kemény akaratú „gyógymódnak” a magunkra kényszerített 

kikapcsolódás, gondolat elterelés, hipnotikus ideg-csendélet a gyógyító varázsa.  
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S ha nem kegyetlenkedik velünk a sajgón senyvedő idegszálunk, olyankor szemünk alól 

elgurulnak a szenvedés fekete-lila karikái és néhány nyugalmas órán át a humorba, az 

élcelődésbe csap megnyomorított kedvünk. A fájdalom-mentes öröm egy-két órájában élünk 

reménykedő hittel, hogy egyszer mi is talpra állva mosolyoghatunk, örvendhetünk a gyógyulás 

mámorában.  (Bp. ORFI. 1978.07.10.) 

KILENC HÓNAP. A méregnek, a bosszúságnak is van, helyesebben, illenék, ha lenne határa. Az 

én dühöm azonban határtalan. Kiterjedése túlnő a látóhatáron, szikrázik, „megpihen”, talpra 

ugrik és úgy pattog, mint a gumilabda a betonon. 

Mi okozza tehetetlen dühömet? Egy versemnek egyetlen szava. Radnóti Miklósról írtam, 

feleségének megmutattam, aki tömören így fogalmazta meg véleményét, nekem címezve 

kritikáját: szép. Mindez 1977 novemberében történt, Radnótiné Pozsonyi úti lakásán, ahol 

felkerestük őt a feleségemmel.  

Egy csokor szegfűvel kedveskedtünk a most is szépen mosolygó, Radnóti szerelmére vigyázó, a 

vallomások csendjét őrző, a költő lelkét mindig érző Fanninak, a „visszatérőt” nagyon váró 

hitvesnek. Egy szót kifogásolt a versben. Egy szót, amely kissé tartalmi torzulásra adhat okot. 

Ugyanakkor hangulati törést is előidéz. Kilenc hónap óta legalább ötvenszer tettem kísérletet a 

megfelelő szó kitalálására, sajnos mindmáig sikertelenül.  Kilenc hónap elegendő az újszülött 

megszületéséhez, de kevés egy vers rendbetételéhez. Nem hiába szeretem Radnóti költészetét, 

versbe szenvedem iránta érzett őszinte szeretetemet.  (Bp. ORFI. 1978.07.11) 

A „MAGASBA SZÉDÜL” után: Mostanában már nagy kedvem támad a versírásra. Hajnalban 

madarak koncertjére ébredek, az utánozhatatlan szólószámok virtuózai elbűvölnek dalaikkal. 

Szülővárosomból hoztam magammal a madárének iránti rajongásomat. Valamikor az Alföldön a 

szegény ember madara, a pacsirta trillázott, a gólya kelepelt, a fecske csivitelt az eresz alatti 

fészekben. Most ez kiteljesült, ez a madárvilág dalol mindenkinek. (Bp. ORFI. 1978.07.12) 

A” PILLANGÓK”, „JÖVŐBE PORZÓ” után: Megmoccant bennem valami. Valami? Igen, 

valami megfoghatatlan és most még megmagyarázhatatlan életérzés. Ez új, frissebb, szélesebb 

ívű tartalomra törekvő, feszesebb a korábbinál. Lehet, hogy elérkeztem a férfivá érés csúcsára, 

bölcsebb lettem, megfontoltabb, tudatosabban cselekvő? Nem tudom!  

E felserdülésnek nem keresem és nem is akarom megtalálni az okát. Ezt követő írásaim adjanak 

majd választ megmoccanásom nyitányára.  (Bp. ORFI. 1978.07.14) 

 

Jaj de várlak már Évikém. 

„MINT VERS” … „Úgy muzsikálsz bennem / mint vers az életemben, / 

                     Szenvedem érkezésed / szellő kíséri lépted.” 
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ITTHON VAGYOK. Hazatérésem napja az ORFI-ból. Évi elment anyámat meglátogatni az 

ORFI belgyógyászati osztályán. Várom, várom lányos érkezését. (Bp. Rózsadomb, 1978.07.18.) 

A „FÁJDALMAS” EMLÉK. Hónapokig voltam táppénzen és hónapokat töltöttem az  

ORFI-ban. Röviden így tömöríthető és jellemezhető az 1978-as esztendő, egy vaskos szakasz a 

sorsomban. Ez év januárjától május 1-ig táppénz + ORFI, május 2-től 14-ig dolgoztam.  

S aztán május 23-tól július 18-ig ismét az ORFI-ban töltöttem fájdalommal tűzdelt napjaimat. 

Június 19-én Dr. Riskó Tibor professzor műtött meg. Diagnózisom: Discus hermina. Magyarra 

fordítva: porkorong sérv. Csúnya jószág. Emlékbe haza hozhattam volna, de úgy haragudtam a 

selyemhernyóra emlékeztető csúfságra, hogy ezzel utasítottam vissza az orvosok figyelmességét: 

köszönöm a jóságukat, de oly sokáig cipelték idegszálaim e kegyetlen inkvizítort, bénító 

alattomosságot, meggyűlöltem, úgy hogy még a látása is szenvedést okoz. Így hát jól megtermett 

sérvecském nem került be gyűjteményem féltve őrzött rendjébe.  ( Bp. Rózsadomb, 1978.08.27.) 

 

1978. július 21. Ma nem tudtam verset írni, mivel az első atombombát kioldó amerikai repülő 

őrnagy történetét olvasom. Izgat a téma. Évi betette a darazsat a fülembe, hogy jó lenne a 

témából operaszövegkönyvet írni, Káin lenne a címe.  

Zene: A bibliai történet sűrítéséből írandó meg a nyitány. A modern Káin lélektani drámájának 

megértése elképzelhetetlen a bibliai történet ismerete nélkül. A zenei anyagnak kettősséget kell 

tükröznie: a biblia pedagógiai, neveléstörténeti mondanivalóját (letisztítva a misztikumtól).  

A modern civilizáció inkvizíciós módszerét, a bűnre-csábítás, a bűnbe sodortatás eszköze a 

kiválasztásnak, a halált teremtő gondolat megvalósításának, a bombát kioldó cselekedetnek.  

E szférának kell meghatároznia a zenedráma magvát. 

Hans Herlin Mit tettél Káin? című könyvét olvasom. Az első atombombát Japánra zúdító 

Claude Robert Eatherly amerikai pilóta őrnagy lélektani drámája, tragikus őrületének tűzijátéka, 

sorsrengése, látomása, halálba jajdulása, lelki-ismeretének álmatlan ébrenléte, az üszkös 

áldozatok vádja, a nyomorékok szenvedő sorvadása, a túlélők és most is élők nem felejthető meg 

nem bocsájtása, világot figyelmeztető kiáltó fohásza, életet akaró, könyörgő imája, békét virágzó 

szívük dobbanása. Egy Ember önmarcangolása, egyéni és társadalmi kálváriája, áldozata a bűnös 

tudósoknak, a tudósok bűnének, bűnük embertelenségének, „kiszemelt” sorsa figyelmeztető 

tragédia nekünk, a Holnapban, a Holnap-utánnak élőknek.  

Tragikus-dráma – drámai tragédia. Így viharzik, mennydörög, villámlik bennem a műfaji 

meghatározás valóságközelítése. Egy ember, egy gép! Egymás nélkül semmit nem érők!  
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S a harmadik társ: az atombomba! Hármójuk közül az érző, értő, gondolkodó Emberé a 

felelősség! A történelmi felelősség! 

Szülessen félelmetes erejű beethoveni, wagneri, bartóki muzsika, amely Béke himnuszként zengi 

be a jómódjában eszét veszteni akaró, tudó világot. Ne a halál, a pusztulás után szerelmesedjünk 

bele a megmaradt élet-csonkok torzulásába, hanem békével védjük életre születő életünket, 

bölcsőnket és kilátó tornyunkat, hazánkat és a világegyetemet.  

Lehet, hogy tragikus eposzt, vagy drámai tragédiát írok az első atombombát a világra kioldó 

amerikai repülő őrnagy lelki-őrületéről, tudati őrjöngéséről.  

Milyen érzés lehetett azt látnia a biztonságos magasból, ahogyan lent, a „mélyben”, az 

emberlakta Földön, percek alatt kopár sivataggá válik a város, s a romkripták alól a halottak 

százezreinek pernyéjét fújja a szél. A halottak már nem éreznek, de a sebzett élők közül sokan 

meneteltek gyógyíthatatlan betegséggel, érző, vérző fájdalommal a halálba. 

A témáról írt könyv elolvasása után írok egy-egy drámai jellemzést, vallomást az őrnagyról. 

Felépítem, megformálom a külső vázat, majd érző lelket öntök a figurába. Jellemet kovácsolok 

belőle. A dráma törvényének megfelelően építem fel a jellemrajzot, mondanivalóm szerkezetét. 

Az azonosulás, a lényegülni tudás, a vele együttérzés harmóniájának megteremtése ad alapot a 

drámai mag kibontásához, a cselekmény tragédiai egységének szoros megteremtéséhez. Vége az 

olvasásnak és a jegyzetelésnek!! Most következik a dráma lélektani elemzése!! 

B.É.: Balassa Sándor zeneszerzővel való beszélgetés után vetődött fel a gondolat. 

A hosszú kórházi szenvedés, műtét után, a táppénzes utókezelés idején ez a téma teljesen  

lekötötte Sanyi figyelmét és alkotni-akarását. De folytatása nem volt.  

* 

NAGYAPÁM ÖLÉBEN. (Bp. Rózsadomb, 1978.07.26.) Ezt hallgasd meg tüske hajú Évikém!  

A MÁBAN ŐRZÖM. (Bp. Rózsadomb, 1978. 07.27.) Vers-utóirat!   

Mikor jön már az én kicsi szeplőpettyes / csókra kedves / szerelmetes / eső-cseppes / rettenetes / 

veszedelmes / víztől nedves / nem keserves / hamvas-selymes / mindig tettes / komoly-csendes / 

nap-szerelmes / megéselef. (feleségem)?  

A VILÁG BOLTÍVE. Gyönyörű nyár égett. Vallomásos csend pihent köröttem. A vers is halkan 

muzsikált szívemben. A szellő is elült a lombok között. FÉNYSUGÁRBAN. Éppen hazaértél, 

amikor befejeztem a verset. (Bp. 1978.07.28.) 
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Liszt Ferenc 1886. július 31-én halt meg. Liszt: Faust-szimfónia hallgatása után: 

Gyönyörű, vegyük meg! A „CSILLAGMÁGLYÁKBÓL” után: Július 31. E dátum Petőfi 

Sándor elhalálozásának és feltámadásának napja. E dátum az én életemben meghatározó 

történelmi évforduló. Történelmi és irodalmi figyelmeztetés. Egy világot világító földi csillag 

hunyt el e napon, de verseivel új nap- és csillagrendszereket teremtett, teremt és fog teremteni a 

világforradalmas költészet lapjain. Tűzhányó Ő a tömegsírban, fényforrás a mindig élők 

égboltján, rakéta a szellem napvilágában. Múltat, jelent és jövőt egyesítő erő az irodalom 

forradalmi újjászületésében. Liszt Ferenc és Petőfi Sándor költőfejedelmek. Úgy érzem, hogy 

mindkettőjüknek tudomásuk volt egymás létéről. A szellemi tudósok, kutatók feladata, hogy e 

feltételezett gyanút valósággá igazolják. (Bp., Rózsadomb, 1978.07.31.) 

„AZ ÖRÖM BÉKÉJE” , „VIRÁG VIRRASZTOTT” Versíró napom volt ez a 31 fokos nyári 

délután és este. Úgy kell nekem! Minek kacérkodom a verskisasszony lelkével, az ihlettel, az 

írással, az ember lelkiismeretével. (Bp. Rózsadomb, 1978.07.31.) 

Évi! Richard Strauss: Salome. Szép. Liszt Ferenc: Missa Choralis című műve 1865-ben 

készült, Pesten vezényelte. Most jelent meg. Mindkettőt vegyük meg!  

AUGUSZTUSI NAP. (Bp. 1978.08.15.) Éppen most jött Évikém. 

FÉNYEK REMEGNEK. (Bp. Rózsadomb, 1978.08.21.) Ma nevezetes nap van. Nem fájnak 

jobb lábam izmai. A műtét 62. napján írom ezt az örömódát. 

 

TÜZIJÁTÉK. Megérkeztünk a tihanyi újságíró üdülőbe. Egyszerűen, pompa és csinnadratta 

nélkül. Emberhez méltóan, a nyárutó Balaton-leheletű hullámzó nyújtózkodásában.  

Szél kapaszkodott a napfénybe, megráncigálta a tó vizét s hullámok ráncolták a morajló 

„tengert”. Sirályként fehérlett a hullámok taraja, hömpölyögtek, magasba csaptak, szárnyaik 

szikrákat csiholtak. Béka-zöld, szik-fehér, ringló-rőt, hó-sárga, pernye-szürke színekben 

tobzódott a nap kedélye és a fellegjárás játéka szerint. Másodpercenként változott a színek 

világa, a derűből átcsapott a szomorkás merengésbe, az éltető zöldből a pocsolya-barnába, a kék 

ezüstből a felleg-szürkébe. A színek tűzijátékában kábulunk, lángjai sisteregnek, belebódulnak a 

kőszívű tájba s a vérzőn égő kamasz-parádéban basszusával kinyújtózik a hajókürt hangja. 

ADAKOZIK  A  TERMÉSZET. Ebéd után sétálni indultunk. A hegytető egyik padjára 

letelepedtünk, hátat fordítva a napnak, hadd süsse! Évi olvasott, én pedig, szokásomhoz hűen 

andalogtam, s ha közben rátaláltam egy-egy szép korán hervadó levélre vagy a nyár hevét még 

őrző virágra, csokorba szedtem és tanulmányoztam, hogy egy színskálán belül mennyi a 

változás. Árnyalatokban, formában, játékosságban, könnyedségben, drámai komorságban és 

népdal-csengésű balladás hangulatban.  
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Adakozik a természet. Ingyen osztja az embernek több évmilliós vagyonát.  

SARKANTYÚS CSENDBEN.  Jaj de szép-mámoros nap volt. Szél, majd csend. Dióhullás.  

A víz és a csend zenéje. (Tihany, 1978. 09.13.) 

Ébredés. Gerincműtétem óta reggelente elmaradhatatlan feladataim közé tartozik a gyógytorna, 

délután pedig az úszás. E kettő társasága nélkülözhetetlen doktor, munkálkodó hétköz-  

napjaimban. Tihany sem kivétel e kötelességem teljesítése alól, bármily szép, vonzó, rosszat 

feledtető, csodás kiruccanásokra is csábító hely ez az andalító, csendteremtő, őszi varázslat.  

Évi még szunyókál. Én pedig sajt-kukac módjára izgek-mozgok mellette, szeretnék belenyúlni, 

süppedni, feküdni a táj napsugarat fésülő ölébe.  

Két sötét-barna mókus játszott a földre potyogott diókkal, ügyesen feltörték burkát és figyelő 

éberséggel falatozták az ízletes, olajos gyümölcsöt. Hosszú, lompos farkuk elterült a gyepen és 

egymással szemben ülve vagy állva fogyasztották elemózsiájukat. Kedves színfoltjai ők e kert 

világának. Megszokott és szeretett vendégei a természetkedvelő embernek.  

Napfény dörzsöli a Balaton hideg hátát. A színek mosolyát szeretné rávarázsolni a most még 

hűvös kedvet mutató tekintetére. Talán ősszel a legszebb a Balaton. Ekkor érik benne mákonnyá 

a fények forradalma. Csillog, villog, meztelenül kacér, csacsog, hullámot tornyoz, szellőt borzol, 

csenddel tivornyázik, hajókat moccant, szépre ébreszt riasztó hatalma.  

A”ZUHAN AZ ALKONY” után: Évi operát hallgat. Én pedig a teraszon írom egy jó fekete 

(kávé!) mellett a verset, a kemence-láng piros alkonyatban, szélcsendben, az enyhe hűvös 

feltámadása elején. (Tihany, 1978.09.14.) 

SZERETSZ? A Kedves cukrászda naptól izzó, barátságos teraszán írtam a verset. Előtte Évi 

szénsavas fürdőben fürdött, s amikor a nagy „lubickolás” után találkoztunk, egy tucat szeplővel 

gyarapodott arcának virágos kertje. Versek: „CSÓNAKUNK ALATT”, „MAGASBA HÚZ”,  

„A CSÓNAK” Este bőséges vacsora volt. Minden nap megmérem a súlyomat, ügyelek a 

gerinctartásra, a nadrág bőségre. Ruhástól, cipőstől 84 kiló a súlyom. Évi hízott 1.5-2 kilót. 

Etetem, mint galamb a fiókáit. (Balatonfüred, Tihany, 1978.09.15.) 

Reggel háromnegyed hét óra. Évi már rádiózik. Lábának nagy ujját kidugta a paplan alól, 

szellőzteti mindaddig, amíg egy szúnyog úrfi meg nem csípi. Ilyenkor kényeskedve jajgat, 

többször elismételve: jaj, de fáj! Versek: „BALATONI REGGEL”, „FECSKE”, „NAP”    

(Tihany, 1978.09.17.) Korán ébredtem. Átdolgoztam a Fecske és a Nap című verseimet. Versíró 

hangulatom javításba torkollt. Jobb ez így, mintsem írtam volna egy vékonydongájú verset, 

amelyből a tüskék kiszedése még nem jelentette volna azt, hogy jó.    
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„ITT SÉTÁLT JÓKAI”, „FOGOK NEKED” (Balatonfüred) Évi a fodrásznál göndörítteti  

néger-módra a haját. Amíg ő ott szépítteti magát, addig én lapozgatom a Balaton bibliáját. 

(Tihany, 1978. 09.18.) 

 

BORSOS  MIKLÓS  MŰVÉSZETE  (Egy vendégkönyv margójára) 

Tihanyban, az Apátsági Múzeumban megnéztük Borsos Miklós szobrászművésznek a  

Kert c. grafikai kiállítását. Néztük? Ez leegyszerűsítése a valóságnak. Csodáltuk? Földbe 

gyökerezett lábbal hallgattuk a finom ívelésű, bénítóan szép rajzokból lelkünkbe áradó muzsikát. 

Éreztük légies nőalakjainak belső rezdüléseit, fogékonyságát a zene, az értelmes élet, a 

művészet, a mindennapok valósága iránt. Emberszerető, kollektívákat értelemre buzdító, a 

művészetet nemcsak értő, de érző művelődni vágyókban ébreszt igényt a szép, a tartalom-gazdag 

alkotások befogadására, megértésére. Ebben a finom, összművészeti hatás-árnyalatokban rejlik 

Borsos Miklós művészetének társadalmi mondanivalója. Értékítéletre, gondolat-pezsdítésre 

késztet, bárki betekinthet az alkotó művészeteket tömörítő, sajátos világába. Borsos Miklós 

egyszerre egyéni, ugyanakkor a közösségnek álmokat lebbentő, a Föld emberét boldoggá avató 

művész. 

A vendégkönyvbe nevüket jegyzők többsége az elismerés, a csodálat, a feledhetetlen élmény 

felső fokán emlékezett meg a kiállításról. Kiránduló és általános iskolás tanulók, diákok is 

megértették és megérezték a művek emberközelségét, a látott rajzokban és szobrokban a 

valóságteremtés nekünk való, értünk szóló értelmét. Egyszerű fogalmazásaikban a felfedezés 

öröme párosul a tartalomra való ráérzéssel, azzal, hogy érti is azt, ami a szeme elé tárult.  

A művészetet megértő és tisztelő felnőttek és fiatalok találkoztak a kiállított alkotásokkal. 

Kritikájuk egyértelmű elismerés, a bejegyzések ezt tanúsítják. 

A Kert című kiállítás megnyerte a magyarok és külföldiek, ifjabbak és idősebbek tetszését 

egyaránt. Miért? Azért, mert Borsos Miklós szobrai: költészet, a rajzai: zene. 

Művészetének ihlető forrása a humanizmus: az ember sors-szépítő- és építő törekvéseivel,  

a valóság ötvöződése az egész látásmód líraiságával. Újra felfedezni, újra álmodni és 

újrateremteni a világot. Ez a valóság felismerés az inspiráló erő a művészetben, amelyben  

benne él a költészet és a zene egyaránt.  

Persze a sznobok is szeretnek kiruccanni a művészet területére. Bárcsak más „tájakon” 

turistáskodnának és nem a művészet berkeiben. Ilyenkor „ítészkednek”, „ítélkeznek”.  

De ne folytassuk! Sajnos a már említett kiállításon is megfordult közülük egy-két gondolat-

szegény, véleményét név nélkül közlő, fogadatlan prókátor, hamis tanú. Önmagukról állították ki 

a szegénységi bizonyítványt. Nem tetszett nekik a kiállítás, mivel a művész absztrahál.  
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Vagy: a kép címe nem fedi a tartalmat. És még néhány ehhez hasonló „absztrahált” csemege, 

okoskodás olvasható a bejegyzések között. Az ilyen „kritikai észrevételre” kár, bűn az időt 

fecsérelni. Borsos Miklós művészete nem szorul védelmezésre. Az ő világa a jövendőkbe is épül.  

Ezt hűen bizonyítja a fiatalok csodálata, a külföldiek s mindenekfölött: a kert, amelyet Borsos 

Miklós gazdagít szobrokkal, rajzokkal és muzsikával. (Tihany, 1978.09.21.) 

 

KÁRTYÁSOK. Évi és Tóni (egy vendég kisfiú) kártyáznak. Délután sétáltunk a Balaton parton. 

Nyár-sirató fák között ballagtunk. Köröttünk már üresek voltak a kispadok.  

A leveleket megszúrta a korán ránk zizzenő ősz és vérezve keringőztek a parkban. A színek 

háborújában gyönyörködtünk. A szél avar máglyákba sodorta a leveleket. „Az őszben égnek a 

színek pásztortüzei / A természet repeszkövei / gyújtják lángra a leveleket” 

CSILLAGNÉZŐK. Tisztelettel Borsos Miklósnak, a Kert című, Tihanyban rendezett kiállítása 

alkalmából. (Tihany, 1978.09.22.)  

REGGEL. Vége a nyaralásunknak. Csodás reggel volt búcsú-rapszódiánk.(Tihany) 

DELEL A NAP. Évi megfürdött. Én szokásomhoz hűen a Balaton parton merengtem.  

Áthajolt hozzám, lelkem közepébe a túlsópart. Zene moccant bennem s az Éva-várás verssé, 

megnyugvássá szelídült szívemben. Gyönyörű volt itt minden. Szép emlékekkel, szerelmes 

széppel, szép szerelemmel búcsúzunk és távozunk Tihany ölelő és magához szorító álmától, 

Balatonfüred Széchenyi és Jókai Mór erejét őrző mediterrán ihlet-érző fényzuhatagától. 

(Balatonfüred, 1978.09.25.) 

EMBER. (Bp. Rózsadomb, 1978.10.26.) Este. Évi hangversenyen van. Ő ott „muzsikál”, én 

pedig a füzetlapon. „NAP”, „ŐSZIRÓZSÁK” (Bp. Rózsadomb,1978.10.29.)  

„HOLNAPBAN ÉGEK” „CSÓKÁK” (Bp. Rózsadomb, 1978.11.06.) 

„ …a magas szabadságba”  (Bp. Rózsadomb, 1978.12.08.) (Furcsa aláírás …) 

HADD LOBOGJAK. (Bp.1978.12.21.), „CHOPIN” (Bp. Rózsadomb, 1978.12.24.)  

Éva-karácsony estéjén. Chopint hallgattam. Szép ajándék volt, az is marad, amíg élek.  

1979. 

ÚJÉVI  VALLOMÁS. Bizakodó vagyok. Tele nyugtalanító tervekkel, szép-álmú 

elképzelésekkel. Ebben a modernkedő, új „utakat” keresgélő és „megtaláló” irodalmi 

zűrzavarban hagyomány-tisztelő optimista vagyok. Életelvem továbbra is az értelem, a 

közérthetőség, a művészet forradalmasítása és nem megcsúfoló megerőszakolása.  

Hitem az emberek csillag-ragyogású álma, örömöm az Ember boldogulása, mosolyom a  

lélek nap-tiszta tűzvetése, óhajtásom az égig nyíló Béke.  
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Sok furcsaságot olvasok mostanában. Erőszakolt modernkedést érzelmi sugarak nélkül. 

Érzéketlen, elhidegült, a közöny és közömbösség prófétái hirdetik ige-torzóikat – meghibásodott 

politikai jelzés-rendszerekkel. (Finoman fogalmazva.) Bosszant a szellemeskedő, tört-agyarú 

filozófia. Filozófia? Politikai gyávaság a szocializmus oldaláról, politikai bátorság a polgári 

burjánzás oldaláról. Ez az elkülönülés, különválasztás az, ami nem tetszik nekem. Ideje lenne 

már, ha az irodalom-történetírás és kritika összegezné, rendszerezné, a helyére tenné a művészet-

politikát. Fölfedezve, elemezve az útkeresés állomásait, elénk tárulna művészeti életünk sok-sok 

értéke, jövendős igazsága, egy-egy korszak nyitánya és záró-tétele, szellemi forradalmunk 

nyomon követése. Reménykedem a megvalósulásban. 

A TETTEK RAKÉTA-FÉNYÉBEN. (Bp. Rózsadomb, 1979.01.01.) Szinte mennydörög a 

szélvihar. A DŰLŐUTAKRÓL. Este. Évi zenét hallgat, engem pedig versírásra figyelmeztetett 

az ötvenedik esztendő újéve. ÉVSZAKOK. (Bp. 1979.01.06.) 

Históriás csendben zenét hallgatok. Künn élezi pengéjét a hideg, a járókelők bőrét metszi a szél. 

Pehely-fehér a hegyek gerince, a háztetőket betapétázta a hó. Harangokat zúgat a muzsika. A 

szépség kinyílik a lélekben, dal moccan bennem, mákonyos merengés zsibbaszt, magához emel a 

zene, s áramkörében együtt lélegzem a világgal.  Este. Bizet Carmen című operájának hallgatása 

közben írtam e néhány gondolat-hangjegyet. SZÉP IGAZ. (Bp. Rózsadomb, 1979.01.11.) 

„Optimista vagyok, mert e nélkül nem tudok választ adni az életre!!” (Dürrenmatt) 

RAJZOLOK. (Bp. Rózsadomb, 1979.02.05.) Este 8 óra előtt. „Fájó zene borong bennem, / 

ilyenkor kell tűzre tennem, / nyugalmamat lánggal festem / s így születik meg a versem.” 

„PELYHEKBEN HULLT” (Bp. Rózsadomb, 1979.02.09.) Vers helyett, vagy után? Évi már 

nyűglődik, mert álmosnak hiszi, véli, akarja tudni magát. Pedig az én hagyományos esti meséim 

nélkül úgysem zárja le az álom őzike szemeit. Így hát csak játék maradt a versből, a befejezését, 

tartalmi magvát elhessentette a feleségem álmos-kedvű álmodni akaró álmodó álmodozása. 

Holnap reggel írom Bozsó Jancsit a Tükörnek. (B.É.: Nem készült el.) FEHÉR HAVON Ebből 

születik meg a végleges vers! Ha a vers is úgy akarja. Mert a vers nagy úr, csillagokat fényesítő 

üzenet. A vers a jegyese, szerelme, zenéje, muzsikája, tartó oszlopa, a csillagok élethimnuszának 

megörökítője. SORSOMBAN IDŐZNEK. (Bp. Rózsadomb, 1979.03.01.) Két este írtam a 

verset. Elkészült. De még a másik (Zuhanó bomba – kezdetű), amelyet napokkal korábban 

kezdtem papírra lehelni, törést szenvedett, bénaság vett rajta erőt, de be fogom fejezni, 

meggyógyítom merevségéből, életet zengek bele, s ha úgy sikerül, ahogy szeretném, akkor 

elküldöm Képes Gézának, születésének 70. évfordulójára. Ez pedig azt jelenti, hogy jó és szép, 

szép és jó gondolat nyújtsa egyenesre a gerincét.  
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Géza csak az igaz-modern, a modern-igaz, a bátor értelmű verseket szereti. Ő e műfaj 

felfedezője, értő-tudója. A „ZUHANÓ BOMBA” kezdetű négy oldalas vers  

(Bp. Rózsadomb, 1979.04.01.) Két hónapig írtam a verset. Még dolgoznom kell rajta.  

Közelgő 50 évem szimfóniájának egy darabja, töredéke sejlik e versben. Éneke a múló 

ifjúságnak, az álmodó, kavargó emlékezésnek, az andalító emlék fel-elevenedésének.   

 

László Anna írónő részére  Budapest, II. Tulipán u. 15. Kedves Anna! Köszönöm mind a 

magam, mind pedig családom nevében a VASPÓLYA című, újabb szép könyvét. Nagyon 

megörvendeztetett minket azzal, hogy elküldte nekünk megszenvedett, társadalmi, emberi 

felelősségre ébresztő, figyelmet mozgósító drámai vallomását. Átellenben Önökkel, házunk fala 

elzárja, elrejti békés, szelíd-zengésű estéink mozzanatait, gondolkodó tetteink örömét. Kézről 

kézre röppen a regénye és minden oldal olvasásával gazdagabbak lesznek napjaink.  

A küzdő-szép gondolatok tágítják látóhatárunkat s ezáltal lélekben – és nemcsak a jó 

szomszédság nevében – közelebb kerülünk írói világához. Győztes vihar mostani könyve. 

Felszabadítja béklyóiból az érzéketlenséget, sajgást gyújt a látni akaróknak, életet csihol a 

megbénult idegpályákba. Könyve számunkra nemcsak emlék. Sokkal több annál.  

A gondolat-ébresztés, a lélek-értés, az ember irodalma.  (Bp. 1979. április) 

 

Radnóti Miklósné részére  Budapest, XIII. Pozsonyi út 3.II.3. Tisztelt Asszonyom!  

Talán még emlékszik arra az estére, amikor László Anna közvetítésével felkereshettem Önt a 

feleségemmel otthonában. Akkor megmutattam a Radnóti Miklósról írt versemet, amelyet jónak 

tartott, azzal a megjegyzéssel, hogy a második során javítsak. Sokáig töprengtem, amíg 

megtaláltam a szerintem megfelelő sort. E verssel szeretnék megemlékezni Radnóti Miklós 

születésnapjáról. Amennyiben a verset közlésre alkalmasnak találja, legyen szíves – ha 

kérésemmel nem okozok Önnek külön gondot - egy sorban értesíteni arról, hogy egyet ért-e 

szándékommal. (Bp.1979. április) 

FÖLÖTTEM FELZENDÜL. (Bp. Vadaskert, 1979.04.15.) Évi és én is egy-egy rönkön ülünk. 

Szemben a nappal, arcunkon, bőrünkön, egész testünkön ébredezik a tavasz, nyílik, rügybe és 

virágba csokrosodik a természet. A tél nyoma még itt-ott látható. Zörgő levelek hullnak a földre, 

száraz muzsikájuk a múltba hempereg. Ég a mi tavaszunk és mi nyárba álmodjuk mai 

örömünket. „NAP”, „MADÁR” (Bp. Vadaskert, 1979.05.20.) Fiatal tavaszi vasárnap. Örülünk 

minden énekes madárnak. Évi és én.  

„ZSÓFI NAGYANYÁM, Hova temette az idő?”  (Bp. Rózsadomb, 1979.05.20.) 
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JÖVŐT KÖTÖZ. (Bp. Rózsadomb, 1979.05.30.) Balatonszéplaki üdülésünk előtti  

estén írtam e verset. „FEKETERIGÓ”, „CSALOGÁNY”, „ PINTYŐKE”, „ FECSKE” 

(Balatonszéplak,  Rádió üdülő, 1979.05.31.) Évi szundi-bundizik. Délután úsztam a Balatonban. 

Olyan a vize, mint a szerelem: soha nem lehet megunni. Persze, Évi félt, hogy megfázom. 

Percenként könyörgött: gyere ki, elég már. Vigyázz magadra. Majd napoztunk, s egyszer csak 

napsütésben nagy pelyhekben sistergett az eső. PASZTELL-HIDAK. (Balatonszéplak, 

1979.06.01.) Évikém még alszik. Ébredés után várja őt a finom reggeli, majd a mólón a tárt 

keblű fény. Zene itt minden. A levegőnek is van sajátos zenéje, muzsikája, dallama. Percenként 

változik. Kottája, zeneszerzője, karmestere és zenekara a szélnek a természet. 

Nagy László önvallomását olvasom. Kegyetlen, önző, nagy úr az Élet. A mindig-élőket pécézi ki 

elsőként a halálnak. Nem tud válogatni, osztályozni. Nagy Lászlót az ember-költőt, a költő-

embert (de említhetném Csokonait, Petőfit, Adyt, József Attilát, Radnóti Miklóst, stb.), világot 

átfogó, zengető művészetük teljében fosztotta meg tőlünk a halál. Hát van igazság a földtekén? 

A gonoszok, a rongyok, a semmittevő akarnokok, a rokonság-által „táplált” szellemi roncsok, az 

önmaguknak tetszelgő, a nem meg – és kiérdemelt tisztségek kufárai pedig az ingyenélésből is 

meg tudnak gazdagodni. Ebben van az ő művészetük. És túlélik azokat, akik századok gondjával 

a lelkükben az emberiség tisztább égboltját hordozzák és oda álmodják nemes, őszinte, valóságot 

szépítő küzdelmük Ember-csillagát. Nagy László költészete is ott ragyog a század – a jövendők 

fényes égboltján.  (Balatonszéplak, 1979.06.01.)  

 

A lélek nélküli pedagógus kivételez, merő szimpátiából „átengedi”, „átinvitálja” a tudás szitáján 

a tudatlanságot, a műveletlenséget. És így ő is hozzájárul akarva-akaratlanul a félműveltség 

alapjainak lerakásához „PASZTELL-ALKONY” (Balatonszéplak, 1979.06.02.) A mólón ültünk 

Évivel és táltos részegen néztük a naplemente józan gyönyörűségét.  „A NAP” (Balatonszéplak, 

1979.06.05.) Megszülte magzatát a hajnal. Hajnalban írtam a verset. A nap már szétterült az 

égen, és subája védelmében dalra keltek a madarak. Évikém még húzza a bőrt. Hadd pihenjen a 

kis mindig álmosom. Ma nehéz órák várnak rá. Színes fotókat készít. Teljék benne lelke öröme.  

ÉNEKÜK LELKE. (Balatonszéplak, 1979.06.05.) Hajnal. Évi még a tegnapot álmodja a mában. 

„HAJNALI MORZSÁK” (holnap folytatom …) „HAJNAL A MÓLÓN” (Balatonszéplak, 

1979.06.09.) Évi még a szobában szendereg. Én pedig kiosontam a vízpartra, hogy vállamra 

vegyem a hajnalt, a felhő-pikkelyű éggel együtt. Vízparti szél cirógat, hol pedig láthatatlan 

tüskéivel belém döf. Hadd tegye. Jó kedve van, nekem is. Nem veszek össze a szelekkel.  

Nem veszekszem a fényekkel, a szellőkkel. Testvérem, gondolataim gondolata a nekünk égő, 

nyugtató természet.  
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VILÁGBA EMELŐ. (Balatonszéplak, 1979.06.11.) Simon Lacika ideszaladt mellém, majd 

letelepedett az ölembe és hosszasan beszélgettünk. Néhány rajzát őrzi a füzetem.  

(B.É. Simon Lacika a kolléganőm kisfia.) „BALATONI HAJNAL” (Balatonszéplak, 

1979.06.13.) Rövid búcsú a Balatontól. Nem mindennapi nyári ködre ébredtem. Hajnal volt, 

szürke, zöld, barna és kormos-fehér szín borult a tájra. Ebben az időben kicsatangoltam a 

Balaton partra és … a többit elmondom versben. Mondhatom, hogy eddig a Mátra volt a 

szerelmem szelíd, harangvirágos, hajat kócoló fenyőivel, játékos mókusaival, bódító csendjével. 

Most a vihart váró Balaton hullám-sajkás nyugalma árad belém, lelkembe horgonyoz, kiköt a 

sorsomban, a táj iránt érzett hű szerelmemben, az életemet hordozó hazám partjain. Én nem az 

izmusok, az agyon filozofált modernkedő értelmetlenek táborába tartozom. Én tájlírámban, a 

hazámat szerető verseimben újra és újra felfedezem azt, amit egy bizonyos polgári réteg csak a 

külföldben lát. 

HAJNAL. (Bp. Rózsadomb, 1979.06.14.) Tegnap hazaérkeztünk a balatoni nyaralásunkból. Szép 

volt, jó volt. Talán ki is pihentük magunkat. „EST” (Bp. Rózsadomb, 1979.06.24.) Alkony és az 

est között írtam a verset. A nagyálmú, messze-ölelésű fényben égett a daltermő táj.  

A távolság remegő ívét figyeltem merengő nosztalgiával. Köröttem, a táj sűrűjében 

villámgyorsan hasított ki a dal a madarak lelkéből. Az alkony elpirult a rá zúduló énekek 

szerelmében. „ÉJSZAKA”, „MADÁRDAL” (Bp. Rózsadomb, 1979.06.26.) Eső-lángos délután 

írtam a verset. Néhány csiperke-gomba nagyságú esőcsepp hullott az erkélyünkre, zizzenve 

szikrázott a kövezeten, majd rámosolygott a felhők mögül kifeszülő napsugár. Egy pásztor-kalap 

gömbölyű fellegcsonkból pityergett a földre a tengerit növesztő égi áldás. Szia Évi!  

HAJNAL-VÉTKŰ ÁLMOM. (Bp. Rózsadomb, 1979.07.12.) Évikém még hajnalba takarózva 

álmodik. Pedig várja már a frissen fejt vers. Jaj csak el ne hűljön, amire fölébred! 

FÉRFIKOROMMAL ŐRZÖTT. (Bp. Rózsadomb, 1979.07.21.) Évi zongorázik és énekel. 

MAGUKKAL VISZIK. (Bp., Rózsadomb, 1979.07.22.) Néhány nap óta az Alföld még élő idős 

parasztjai cikkannak, fájdulva-szépülnek belém. A még élő sors drámája szorongat. Búcsúznak 

tőlünk. Egy sokat szenvedett világ hull ki a sorsunkból, az életünkből. Az általuk megharcolt 

történelem nélkülük hömpölyög, virágzik, villámlik, dereng, nyújtózik tovább – bennünk. 

Fejfáikat könnyeink mossák tisztára! 

AZ ALKONY. (Bp. Rózsadomb, 1979.07.29.) Évivel a Palatinus fürdőben voltunk. Napoztunk, 

fürödtünk. Jól éreztük magunkat. ÖLEMBE HULL. (Bp. Rózsadomb, 1979.07.30.)  

Gyönyörű alkonyat virágzik az égen, a földön, a panorámában. Zümmögő meleg hunyja a 

nappalban elfáradt fény-szemét.  
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NYUGALOM. (Bp. Rózsadomb, 1979.07.31.) Az áthúzott két versszak:  

„Átérezni azt, hogy vagyunk / és létezünk mások örömére. / figyel a világ szavainkra /  

s együtt serked velünk a béke. / A történelem mi vagyunk, / az élő jóakarat /  

nem törtünk derékba a mában / világgá ültetjük a holnapokat.”Évinek igaza van. Az áthúzott két 

versszakasz nem jó. Az első négy sor az igazi. Ebben a megmaradt tökéletes „töredékben” nincs 

erőlködés, erőltetés. A négy sorban benne lázad az én Ars poeticám: béke, nyugalom, szépség. 

A következő versben majd a jóság fog lázadozni.  

SZELEK. (Bp. Rózsadomb, 1979.08.05.) Utána: kihúzott sorok: „Menj, csak menj tovább! /  

Ne nézz hátra soha! / Mérges orgonák / nyílnak potrohodra / polgár vagy, gyáva.” 

HA EMLÉKEZEM. „Üszkös, / kopott karcú / álom riad / bennem, / sajgó jaj / a halottak /  

élő gyötrelmére / emlékeznem.” (Bp. Rózsadomb, 1979. augusztus) 

ÚJ ÉV VÁRÁS. Néhány nap választ el minket az Új évtől. Az ember szeret örülni, reménykedni, 

hinni, bízni a holnap-teremtésben. S ennek a szellemi és társadalmi építkezésnek nemcsak 

tervezője, hanem alkotója, megvalósítója az ember. A ránk-virradó új évtizedben azt szeretnénk, 

hogy boldogító béke ölelje át a világot. Nyugalmat, szépet, jót teremtő béke. Hadd 

gyönyörködhessen, erősödhessen népünk a művészet varázslatos, valóságot feltáró, gondolat-

pezsdítő erejében. Érezzük sors-közelben a verset, a zenét, a képzőművészetet, a színházat, a 

filmet, a könyvek eszmei tisztaságát. Diadalmaskodjék a béke a gondolatokban, a lélekben, a 

tervező, alkotóember tetteiben.(Ez a néhány sor a Pesti Műsorban fog napvilágot látni.)  

(B.É.: Talán mégsem …) (Bp. Rózsadomb, 1979.11.28.) ZENE. (Bp. Rózsadomb, 1979.12.03.) 

Este 10 óra után néhány perccel, Évi alvásra kérőn kelepel.  … mert ő bizony tavaszi gólya, / 

árnya ránő egy virág-hóra. AZ IDŐ. (Bp. Rózsadomb, 1979.12.04.) Dühös vagyok a 

dologkerülőkre! SZÜLETÉSNAPOMRA. (Bp. 1979.12.12.) Unalmamban írtam a verset. 

ÁLMUNKAT ŐRZI. (Bp. Rózsadomb, 1979.12.31.) A csend csak akkor jó, ha az emberben 

lázad a szabadság irama, a közöny és a lusta magány elleni küzdelem akarata. A csend fohász az 

élethez, az élet tovább serken a csend teremtő nyugalmában. 

1980. 

FESZÜL A TÉL. (Bp. Rózsadomb, 1980.01.01.) Utószó: Nem az utolsó versem az idén.  

Szia Évikém! FÉNYEK, CSÓKOK. (Bp. Rózsadomb, 1980.01.15.) Évi várja a verset. Sietek 

vele, hogy elolvassam, s aztán elaltassam őt. „TÉLI PASZTELL” , „VARJAK” (Budapest, 

Rózsadomb, 1980.01.19.) Szeretnék ciklust írni a téli Rózsadombról. Gyönyörű itt a tél.  

A fagyok csendjében ide robbannak a madarak, hó szakálazza be a fenyőket, a fák gallyait, a 

bokrokat.  



244 

 

A hó itt a messzeség hideg szimbóluma, a szépség pasztellje. VARJÚHAD.  (Bp. Rózsadomb, 

1980.01.20.)  Utó vers: „A távoli világ / is itt él a szívemben, / fájdalmas-szépen / és tél-

hidegen.” ÁTÉREZNI ÉS MEGÉRTENI. Pap Gyula kiállítása a Nemzeti Galériában.  

(Megjelent a Pesti Műsorban, 1980.02.06.)   

„TETANUSZ”. – novella. (Bp., Rózsadomb – Hévíz, 1980. február – május 3-ig)   

„E novellám írása közben éreztem a korszerűtlenséget, a nem modernet. De az emlék oly 

hatalmas úr, amely sistergő lavinaként hömpölygött bennem, megbéklyózott, rabként kötött a 

gyermekévek fájó történelméhez. Megfagyott bennem és körülöttem minden, csak a múlt, az 

emlék-tragédia dübörgött fel bennem viharrá feszülve, perlekedve a zsolozsmás tehetetlenséggel, 

a kiszolgáltatottság önpusztító drámájával. Negyven évig cipeltem magamban Kerékgyártó 

Jancsi haláltörténetét. Osztálytársam volt az elemiben … görhemálén nevelkedett … 

Gyermekként szíven ütötte a porig-aláztatás, halálba kergette a törvényen kívüli hatalom.” 

SORSMADÁR. (Bp. Rózsadomb, 1980.02.23.) Évit várom. A fodrásznál szépíti magát. Ilyenkor 

csak a vers, az olvasás sietteti a nyugtalan várakozás idejét. 

MOZAIKBA ÉPÜLT VALÓSÁG. Makrisz Zizi kiállítása a Nemzeti Galériában. 

A cikket írta: Bp. Rózsadomb, 1980. március 1-2. „MAKRISZ ZIZI MŰTERMÉBEN”  

(Bp. Rózsadomb, 1980.02.02.) Szia Évikém! Gépeld le a verset, hagy vigyem el Makrisz Zizinek 

a róla írt riportommal együtt. Imád Sa-nyi-kád. ( A cikk megjelent: a Pesti Műsorban, 1980. 

03.12-én) VERS ÉS.GRAFIKA. Varsányi Pál  grafikusművész József Attila verseit illusztrálta. 

A cikket írta: (Bp., Rózsadomb, 1980. március) (Megjelent a Pesti Műsorban: 1980.04.09.) 

MEGISMERNI. (Bp. Rózsadomb, 1980.04.05.) Este fél 10 óra. Évi tanul, tanul, tanul reggeltől 

estig. Jegyzetel. Gondolkodik. Tűnődik. Raktározza a tudományt, ami majd előbb leülepedik, 

érlelődik, megérik és szellemét új tettekre buzdítva, friss forradalmi korszaknak, a sors-formálás 

építkezésének nyit teret. „HÚSVÉT = MUNKA” (Bp. Rózsadomb, 1980.04.07.) Este 10 óra. 

Aludni készülünk, lefekszünk. Holnapra „A hűvös éjszaka dühét ránk fortyantja.”  

„SZÍNHÁZ ÉS TÖRTÉNELEM” (az 1945 utáni korszak újságjainak feldolgozása. Hosszú és 

bonyolult.) Rövidítve megjelent a Pesti műsorban 1980.04.30-án: 

„Ahol színház van – ott béke van” címmel. 

 

HÉVIZI NAPLÓ. Annyi szépet, jót, sebészet-pótló dicséretet hallottam már Hévízről, hogy nem 

tudtam ellent állni hívogató csábításának és két hétre leruccantunk Évivel a gyógyulás hazájába. 

Takaros kis város ez a „világhírű” fürdőhely. Szeretném, ha az itteni fürdőkúra, orvosi masszázs, 

a levegő használna mind a kettőnknek. Bízom a hipotézisemben s remélem, hogy segít a víz 

gerinc-műtét utáni állapotomon. Csökkenti, helyesebben megszünteti az elviselhető utózöngéket.  
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Nos, erről az egyéni „sérelemről” már ez is sok. Hévizet milliók ismerik jóindulatú, sokaknak új 

hitet adó gyógyforrásáról. Én most itt tartózkodásom idején Hévíz másik arcát is be szeretném 

mutatni. Ez pedig a dallal, az énekkel, a költészettel van eltéphetetlen sorsközösségben, sors-

közelben. (Hévíz, 1980.04.30) Tegnap érkeztünk. Az autóvezetés, az első fürdés kissé 

elernyesztett, este már bágyadtak voltunk. Nyugodt-nagyot aludtam az éjszaka. Még álmodtam 

is. S az álom-foszlányok tovább bizseregnek bennem. Évi még most is az álom varázsában van, 

szundikál, hallom a lélegzetvételéről. Rossz, hogy messze van tőlem, legalább két méterre.  

Az üdülő mintha arra törekedne, hogy külön válassza a házastársakat egymástól. A fekhelyek 

elkülönítése az elhagyottság érzését támasztja bennem. Lehet, hogy versben apellálok a SZOT-

nál eme „házasságtörésre okot adó elidegenítési politika” ellen. Ez a család-védelem? Akkor 

lenne az, ha mindkét rekamié testközelben lenne egymással. Nem kispolgári nyafogás ez, hanem 

tizennyolc év összeszokottságának, egybeforrásának keserű hiánya. A távolságot most 

emberöltőnyinek érzem. Milyen jó ölelhető közelben élni egymással. Nemcsak a szerelemben, 

hanem általában: a kis és nagy közösségekben, a világban, szeretetben és tiszteletben élni úgy, 

hogy jobbító gondolatainkat, elképzeléseinket jobbító tettek is kövessék.  

Felelősség-vállalás egymásért, másokért, álmainkért, öleléseinkért, lelkünk tisztaságáért, az 

Emberért, a világért. E gondolatok pendültek meg bennem az ölelhető közelséggel 

összefüggésben. Mert nem csak karokkal szoríthatjuk magunkhoz szeretteinket, hanem 

mindennapjaink emberi tetteivel is. S a képletes ölelésnek ez a belső tartalma, mozgató rugója. 

Testünkkel elérni egymást, s gondolatainkkal magunkhoz, a mi rendünkhöz téríteni a még más 

rekamiékon hentergő világot. Így jutottam el kettőnk „szobai” távolságától a világközelséget 

akarás, valóra-váltás érzéséig, űrhajós csillagrendszerünk forradalmához: a békéhez.  

Az én, a te, az ők, a mi, a világ békéjének emberi beteljesüléséhez, a világbékéhez, a béke 

világához még ez is kevés. (Hévíz, 1980.05.01.) HAJNAL. (Hévíz, 1980.05.02.)  

Évi tanul, jegyzetel, / nagyritkán, ha lefetyel / Évi tanul, jegyzetel, / alig-alig felesel.   

Hévíz, 1980.05.03. Délután. Évi tanul. A madarak énekelnek. Ebéd után fürödtem. 

TELNEK AZ ÓRÁK. (Hévíz, 1980.05.08.) „Gyönyörű-forrón tűz a nap. Végre! Egy hétig csak 

esett az eső. Komor, szél-kamasz időnk volt. Ha napfény ég, akkor nyugodt jókedv éltet, ha 

beborul az ég, nyomasztó, ideges feszültség lázadozik bennem. Hiába! Nem tudom, helyesebben 

csak kínlódva tudom elviselni, elszenvedni a fellegek sírását. Most perzsel a délelőtt. Évikém 

szorgalmasan tanul. Készül az államvizsgára. Nemsokára ő is kijön az erkélyre és néhány óra 

elteltével szeplők rügyeznek az arcán. Istápolom isiászos lábamat a hévízi tóban.  

Megmozgatja izmaimat a gyógyító forrás. Hanyatt fekszem a vízen és mozgatom recsegő-ropogó 

mésztartalékos porcikáimat.”  
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Ünnepi Könyvhét, 1980. A KÖNYV EGY RÉSZE AZ ÉLETNEK” Írta:  Bp. Rózsadomb, 

1980.05.17-én. Megjelent a Pesti Műsorban 1980.05.28-án. 

ALKONY. (Bp. Rózsadomb, 1980.06.13.) Szép-fényű alkonyat virágzott a város felett. Neki 

sündörgött a hegyek kagylójának, illatot sodró szellő ráremegett a tájra, megborzolta a levelek 

bozontját s zenét penderített a lombok ajkáról. Élet-emlékű, emlék-életű sóvárgás feszült a 

lelkemben a szép-sorsú alkonyi időkben. Az ifjúságom feleselt a levegő lélegzésében. A vers, a 

művészet, a béke atomjai virágoznak a természet messze fénylő csillagzatában.   

„Betakarózom az esttel és a hajnallal mosakszom. A reggel a munka indulója. Olyan zene, amely 

az emberség és az emberiség éltető forrása.” 

ZSOLTÁRKÉNT. (Bp. Rózsadomb, 1980.06.17.) „Feleségem, drága kis titkárnőm, józan 

igazságom, lustaságom élénk gondolata, segítő és ösztönző akaratom, gépeli a Tetanusz című 

elbeszélésemet. Magamban hordom őt, Vele együtt vagyok igazán Magam, ha úgy tetszik: Én. 

Én vagyok Ő, Ő meg Én. Én és Ő vagyunk: Mi. Egy olyan lelki és szellemi közösség, amelynek 

lelke az irodalom, a szívhangja a zene. Egymáshoz álmodott minket a Sors.  

Csak tartson sokáig ez az álomvalóság, valóságálom.”     

A HOLNAP ÁRAMÁBAN. (Bp. Rózsadomb, 1980.06.30.) Furcsa este. 10 óra van. De én már a 

holnapban zajongok, helyesebben a reggel éled bennem. 

AZ ÉN HAZÁM. (Bp. Rózsadomb, 1980.11.23.) Évi hangversenyen van. Most verset írtam. 

Ezzel várom őt. Már megérkezett. Itt van. Fütyölt, pedig nem is vasutas. 

TÉL. (Bp. Rózsadomb, 1980.12.02.) Mozart művek hallgatása közben verset írtam.  

Ezt a „Tél” című varjú balladát. Évi pedig türelmetlenkedik, mert már kerülgeti az álom. 

VELEM GYÖTRŐDVE. (Bp. Rózsadomb, 1980.12.24.) „Névnapodon ez a vers robbant ki 

belőlem. Úgy érzem, hiszem, vallom, hogy ebben az életem, a kettőnk élete, vallomása dübörög. 

A versben, néhány mondókában sorsunk évei, éveink sorsa zsoltárként énekli az életet.  

Tied a vers velem együtt. Vigyázz ránk, őrizz minket! Mi is vigyázunk rád.  

Te nem téma, te valóság, eszmény, hit vagy a versben, verseimben. Te magad vagy a vers! 

Egyszemélyes önmagad.”   

1981. 

 Minden óév zártával, a feleségem nyit egy új kötetet a ránk virradó esztendőnek.  

Én meg is feledkeznék erről a hagyományos "újév-gondoskodásról", de a feleségem figyelme 

rákopogta a soron-következő esztendő dátumát: 1981. Szabad a pálya a vers, az 

irodalomtörténeti jegyzetelések, a levéltári búvárkodások, s egyéb prózai írások előtt.  
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Fogadkozások helyett tele kell írni az üres fehér lapokat s egy év elteltével majd summázok, 

minőségileg elemzem, vajon mit érnek a füzetbe, a műfajokba zárt gondolatok? Egy biztos:  

nem öncélú magamutogatások sorjáznak mondandóimban, sem értelmetlen, túlfűtött, zagyva 

útkeresgetés. Nem! Gyökérből érlelődő lombozatot hajtanak írásaim. Az én hitem a 

mennydörgő valóság drámai tisztulása, felépítménye a jövendő kutatásnak, sorsunk  

múltjának történelmi magyarázata, a tegnap csendjének ébresztése, hogy ne csak a ma, hanem a 

holnapok is hallják. E lapokra írt vallomásaimat: évtizedek szépségét, kínját, lobogó diadalát, 

fájó töprengését, keservét, serkenő születését, küzdelmes fényességét, emberré szelídülését 

szeretném megismertetni a mai fiatalokkal és az utánunk érkezőkkel. Nekünk már van múltunk, 

van jelenünk. A fiataloknak van jelenük és jövőjük. Jövőjük teremtéséhez nekünk is van közünk. 

Fel kell jutnotok a Csúcsra! Szurkolunk nektek! Félve vigyázzuk hegymászó akaratotokat. 

Távolba látni az tud, aki hátra is tud tekinteni. Nagy ölelésetekben legyen új csillagrendszer a 

sors-meleg Béke. (Bp. Rózsadomb, 1981.01.03.) 

 

VADASKERTI KŐTOLVAJ. Évivel délelőtt kirándultunk kedvenc helyünkre a Vadaskertbe. 

Verőfényes téli nap volt, az utakat hó borította, a szél elült a magasságban, s madarak pittyegtek 

a fákon. A tavaszba-fordulás hangulata égett az erdő leheletében. Csavarogtunk, tekeregtünk az 

ösvényeken, a fagytól fényes keskeny utakon. Köröttünk már itt-ott zöld levelek dugták ki 

fejüket a hótakaró alól, s némelyik bokron hasadó rügyeket láttunk. Két-tenyér nagyságú, friss 

mohával beszőtt szikla tűnt elénk. Évinek azonnal megtetszett a fehér hó-habokban zöldellő 

súlyos szigetecske, s határozottan mondta: "Ezt a mohás szikladarabot hazaviszem". Próbáltam 

kérlelni, hogy nehéz lesz, nem bírod, elfáradsz vele. Nem! Ö nem tágított szándékától: 

akármilyen nehéz, súlyos, szép dísze lesz leányfalui kertünknek. Katonás fegyelemmel cipelte a 

követ. Húsz-huszonöt méterenként megállt pihenni. Úgy vigyázott a "malomkőre", mintha 

gyémánt lenne. S amikor a parkolóhelyhez értünk, meglepett, fájdalmas kétségbeeséssel szólt: 

"Nézd, ott van az erdőőr, vagy parkőr - mindegy minek nevezzük - ha elveszi a követ, bőgni 

fogok, úgy számíts rá! Gyere közelebb mellém és fedezz!" Engedelmeskedtem. A követ gyorsan 

elrejtette a kocsiban, még le is takarta. Az őr pedig hátat fordított és mosolygott Évi súlyemelői 

győzelmén, miért árulja el azt, hogy baráti fedezetem ellenére is észrevette ő Kinizsi Pál 

malomkövének kicsinyített mását a feleségem kezében. De miért szóljon, amikor beleizzadt a 

másfél-kilométer hosszú tolvajlásba. (Bp. 1981.02.01. vasárnap) 

A FÉNYEK RIGÓI. (Bp. 1981.02.13.) "A hidegben megtisztulnak a fények". Szép téli éjjel 

firkáltam ezt a verset. Évi mellettem olvas. Jó, ha itt nyüzsög, sündörög, prüszköl a hátam 

mögött. Szia Évi!   
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HALKAN. (Leányfalu, 1981.04.12.) Kertünkben szorgoskodunk: Évi, anyám, anyósom és én. 

Gyönyörű verőfényes tavaszi nap ragyog felettünk, köröttünk. Évi most hozott két vödör vizet az 

alom és tarack-égetéshez. Pittyeg egy kis madár. Üveghangja van. Drága kis csöppség, csak a 

léleknek lehet ily csodálatos hangja 

KESZTHELYI GONDOLATOK. Jaj de nagyon hiányzol nekem drága, kicsi Évikém. 

Beleálmodlak a tájba, abba a sok-sok kacér-kamasz szépbe, ami rám zúdul figyelő, elzsongító 

óráimban. Szép ez a színvarázsló Balaton, derengő ébredés. De, Leányfalu, kertünk tenyér-

meleg jóságával, levegő-fényes tisztaságával, a gyümölcsfák égő virág-pompájával, levegőjének 

mediterrán balzsamával, munkánk tündöklő varázsával, ott a hazám, a Dunakanyar révületében. 

Alig várom, hogy hazamehessek és aztán veletek, ki, oda, ahol Móricz élt szenvedve boldogan. 

Várj, várj! Rohanok hozzád, melIéd, neked, csak már indulhatnék.  

Engem a táj mindig mellbe vág, leteper, andalítva gerjeszt. Én lelket, kitárulkozást, mozgást, 

álmot észlelek, látok a tájban. Építkezést. A valóság és a jövendő rejtett kincseinek kínálatát.  

A táj nekem meg nem írt dialógus, párbeszéd a mában alapozódó holnappal. Tegnapja muzeális 

érték, történelem, irodalom, zene, festészet, költészet, a színek tánca, mindebben hősugárzóként 

az emberrel. Kölyökkorom óta izgat, bizgat, nyugtalanít a táj. Az Alföld a termőföldjeivel, 

pusztáival, rétjeivel, szelíd sóhajú mezőivel, békamázas nádasaival, a vadkacsák vadászgép-

zuhanásaival, a szőlőskerti pajták búbjaival, a karámok gyérülő világával.  

A hegyvidék hasító villámként él bennem. Tüdőtisztító fényeivel, nagy zengéseivel, patakjainak 

csobogó sörényével, ódon vártörmelékeinek balladás keservével. Hajnalainak és alkonyainak 

csillagtekintetével, az áldozó nap zsoltáros hangulatával, az éj biblikus félelmével sistereg 

sorskemencémben a hegyek iránti szerelem. A végén kiderül, hogy én általában szeretem a tájat. 

E tájszimfóniákra épül a hazám iránti "itt élned, halnod kell!" szerelmi kötődésem, itt-, és 

megmaradásom emberi lényege. (Keszthely, 1981.04.29. hajnal után)  

LEÁNYFALU. Gyönyörű tavaszi vasárnap. A két mama (anyám, anyósom), Évi és én 

kertészkedve rendezgettünk a nyaralónk környékén. Elég sokat munkálkodunk ahhoz, hogy 

kibontsuk a szépség lelkét a bozontos tájból. Nyíló romantikája van ennek a csendbe, szellőbe, 

dalba, harangozásba szőtt megnyugvásnak. Mi, az Alföldről Pestre "származott" hajdani 

parasztok unokái nem tudjuk megtagadni a föld, a gyümölcs, a levegő, a virág, a fű lenge illatát, 

a szellő-húrok énekét, a vihar fekete-fényes támadását, az eső Dunába csapódó zuhanását.  

Kezünkben engedelmeskedik a gereblye, az ásó, a kapa, a villa, a balta, a kalapács, a fűrész,  

a metszőolló, a kasza, a sarló. Mesterei vagyunk a szerszámoknak. Úgy játszanak, ahogy a 

kedvünk tartja. Csinosodik a portánk.  
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Az ős-gazt, a száraz fákat, elfonnyadt bokrokat, a térdig érő füvet lesaraboljuk és viruló, jó-szagú 

gyepszőnyeg nyílik előttünk hosszú, egyenletes csíkban. „MÁJUS” (Leányfalu, 1981.05.10)  

Évi lelkes kedvvel sarlózik. Imádom őt. A két mama is éltető örömmel dolgozik, serénykedik. 

Szépen, egyenletesen, kedvvel. 

KEZEM AZ ÜTŐEREDEN. (Bp. 1981.05.25.) után: Zárójelbe tett első szakasz: 

(Szakítják illat-tejes / keblüket az akácok / Fürtös habokban buggyan a virág. /  

Szellők kacérkodnak meztelen-lilák / kék-ezüst tornyú vallomások.)  

ÉNEKEL A BÉKE. (Leányfalu, 1981.05.30.) Évi alszik, álmodik. De már felébredt. Vár. Éppen 

elkészültem a versseI. Felolvasom kis titkárnőmnek, mindenemnek, hitemnek, zsoltáromnak.  

JÓ SZAVÚ BOLDOGSÁGOT. (Bükfürdő, 1981.06.10.) „Megbotlott a szél a domboldalon /  

és jajgatva sántított tovább.” Évi gépeli a könyvéhez szükséges anyagokat.  

Én pedig, az okker naplementben, a felénk sugárzó ragyogásban, verset írok.  

KINCSET ÉRŐ FORRÁS. Tizenkét évvel ezelőtt, (1969-ben) dunántúli barangolásom 

alkalmával, többször is átutaztam Bük községen. Gyógyító vizének híre már akkor is benne élt  

a köztudatban. Az idén ebben a nyugat-magyarországi, Vas megyei községben Bükfürdőn 

nyaraltam. Minden túlzás nélkül mondhatom: jól éreztem magam ebben a szép, kulturált, 

kellemes környezetben "élő" fürdőben. (Bükfürdő, 1981. június) 

ÉJ. (Bp. 1981.07.01.) Éppen akkor fejeztem be a verset, amikor Évi betoppant a szobába. 

Leányfalu a friss levegő, a szép táj, a dús lombok hazája. Minden jósága és varázsa mellett 

szúnyogokban is bővelkedik. Alkonyatkor olyan invázióba kezdenek, hogy ember legyen a 

talpán, aki ellen tud állni a hagyományos fegyverrel támadó csípő hadseregnek.  

RÁNK MOSOLYGÓ (Leányfalu, 1981.09.26.) Ma egy hete arany-alma szüreten voltunk a 

szomszédban. Ringló-nagyságú piros almát szedtünk. Az íze fanyar, kesernyés. Barátságból 

kaptunk egy jó kosárra valót. A két mama kompótot csinált belőle. Szép-ragyogású emlékként 

marad meg bennem ez a rögtönzött, régi, hajdani szüretet idéző almaszedés. Évi már 

megörökítődött a hajdúszoboszlói szilvafás versemben 1962-ben. És azóta, ki tudja még 

mennyiben? Elegendő, ha azt mondom: ha nem is minden versemben, de gondolataim 

mindenségében benne él, ott él, létezik. Ez már így lesz a koporsóig és azon túl, amikor már 

hamvainkat messze tájakra sodorja, permetezi a röpítő szél.  

SIRÁLYOK LÁNCA. Évi hazajött. MADÁR. (Bp. 1981.12.01.) Hosszú idő után van versíró 

hangulatom. Ki tudja, hogy mikor elmélkedem ismét, mikor cimborálok vers-tüzes érzésekkel. 

Lehet, hogy egy szép napon végképp elfelejtem Ha így lesz, azt se bánom.  

A földön túl egyszer hátha megtalálom. Titkának nyitját fáradtan őrzöm, régen szerettem, most 

már csak emlékszem rá. Ablak volt, ma már börtön. 



250 

 

KÉT ÉVTIZED KÖTELÉKE. (Bp. 1981.12.31.) A „minden elmúlt, megtett évek” után kihúzott 

sorok: (minket áldó messzeséget / s megszépül bennünk az élet / bennünk a jövő: ígéret!)  

1982. 

JELLEMZÉS VERSBEN. (Bp. 1982.02.12.) Este 11 óra. Évi már altatni készül. 

Csalogat, türelmetlen, mert álmos. FEHÉR TÁNC. (Bp. 1982.03.01.) 

Évi! Nyargalás, mert már türelmetlenül várlak. Én is elrepülök a sirállyal.  

KALEIDOSZKÓP. (Keszthely, 1982.04.12.) Helikon Hotel (650.- Ft) Évivel itt töltöttünk egy 

felejthetetlen szép napot. Április 11-én érkeztünk. Most megyünk Hévízre fürödni, Pestre menet 

meghívom a Vadas csárdába. MEDITÁCIÓ. (Hévíz, 1982.05.15.) Ma ennyire futotta 

meditációm. KALÁSZOS MEZŐKRŐL. (Hévíz, 1982.05.19.) Már egy hete üdülünk Hévízen. 

Évi azt mondja: jól, nagyon jól érzi magát. Kimondottan örül a jólelkű napfénynek. Igaz, a fény 

kicsalogatja, helyesebben szaporítja szeplő palántáit, de üsse kő, nekem már ilyen szeplő-

pettyesen is jó. Sőt! Így még jobb!  Szia: Te kis hajnali szeplővirág.  

ÜZENET. (Hévíz, 1982.05.20.) Évi még alszik. Tegnap táncoltunk. Fiatalos középkorral, 

középkorú fiatalsággal roptuk a talpalávalót. Csak modern táncot játszott a zenekar. És mi…? 

Beleizzadtunk, de nem hagytuk magunkat. Lepipáltuk a sok fiatal-öreget. Ebből is kitűnik, hogy 

a kort nem az évek száma jelenti, hanem a velünk született (akivel született!) munkaszeretet, a 

fiatalos gondolkodás, az azonosulni tudás, az együtt dobbanás és lépés az idővel. Tíz év múlva is 

húszévesen táncolunk.  

TÓ. (Hévíz, 1982.05.24.) után: Bazsi-temető. Simon István (1926-1975): Téli rapszódia. 

"A mulandóság - az ember nyoma"  

MAGASSÁG ZENÉL. (Leányfalu, 1982.07.25.) Szép nyári napokat töltöttünk Leányfalun. 

Dolgozgattunk a kertben, utat készítettünk, kaszáltuk a gazos füvet, égettük a lim-lomot. 

Egyszóval éltük a rendteremtés korszakát. Csodálatos itt a levegő. Ahány madár, annyi dallam. 

Akkora a csend, hogy az ember elvész benne. Ez a jó. Évi nemcsak a feleségem, hanem 

mindenségem, csillagom, haverom, munkatársam. A TETŐN. (Leányfalu, 1982.07.26.) 

Jóformán egész nap esett, zuhogott, cseperészett, majd ismét ömlött, szakadt az eső. Reggeltől 

késő délutánig szünet nélkül hullt a zápor s párafelhő vonta be a tájat. Friss, éles levegő tágította 

és tisztította a tüdőnket. Estefelé felszakadozott a felleg-pokol és elkezdődött a színek tánca a 

nyíló ég palettáján. Ez a sokszínű fesztivál összeölelkezett a feltámadó madarak 

hangversenyével, némelyik szólóénekével, virtuóz játékával.  
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Színek és dallamok tobzódásában ringatóztunk, pityókásodtunk, újra józanodtunk, bele-

kótyagosodtunk a ránk nyíló szépség romantikájába, e mediterrán éghajlat varázslatos levegő-

forrásába. Mindez együttvéve Leányfalu, a Dunakanyar szépségmámora.  

CSONTJAINKBA GYÚL. (Leányfalu, 1982.08.28.) Ebéd után átruccantunk a Leányfalutól 20 

kilométerre lévő Lepencére. Neve ma még ismeretlen a köztudatban, de nem adok neki 10 évet, 

nevével megismerkedik Európa. Hegyekbe tervezett fürdője, teraszos medencéi, uszodája, 

gyönyörű környezete, a Duna és a folyót kísérő és körülölelő hegyek láncolata olyan panoráma, 

amelynek csábító varázsa feledhetetlen. Festészet és zene nyílik és zeng bennünk, költészetté 

szépül a látvány-varázs, a tiszta- és fényes-torkú levegő.  

HOSSZÚ-ÁLMÚ BÉKE. (Leányfalu, 1982.09.05.) Évi mellettem csivitel. Olvas és sepri a 

szúnyogokat. HAJNAL. (Bp. 1982.09.28.) Hajnal. Évi még pitymallik álmában. Én pedig korán-

ébredő nyugtalanságomban mámoros dermedtséggel hallgatom a tavaszkedvű madarak napfényt-

fakasztó énekét. Szeretem a madarakat, mert ők apadhatatlan művészettel és fogyhatatlan 

akaraterővel, amíg csak élnek, léteznek, repülnek, örök dalosai maradnak az évszakoknak. A 

völgy fölött harang kondul és reggeli fohásza láthatatlan szárnyként ráfeszül a tájra. Nem 

tart sokáig a harang-melódia, de zendülő öröme végig hömpölyög a messzeségen.  

ÉJ. (Bp. 1982.12.25.) Évi köt. Színre bont. Ügyes kis konyári csont. Nyögdicsél, éjfél felé 

gőgicsél, / mert már álmos. / Azt hiszem, hogy ma este / nem lesz már semmi mese. 

1983. 

TAVASZVÁRÁS. (Bp. 1983.01.10) Az utolsó sor változata: „a lelkünk az ember” Évi döntsd 

el, hogy melyik! Este 21 óra 24 perckor fejeztem be a verset, éppen Évi érkezésekor. Ezt a 

verset meglepetésnek szántam. Ki tudja, hátha tetszik neki ez a húsz-soros kedvcsináló tavasz-

sóvárgás. Azt hiszem, „Tavaszvárás" lesz a ciklus címe, majd Leányfaluban fejezem be. 

TÉLI DÉLELŐTT. (Bp. Vadaskert, 1983.02.26.) Évi áll egy tuskón és körülötte muzsikál a szél, 

szeplőit csalogatja a nap. Itt él mellettem, hozzáépülve a szívemhez.  

A CSILLAGOK. (Bp. 1983.03.30.) Évit várom a hangversenyrő1.  

KÉK MÁMOR. (Bp. 1983.03.31.) Kora-délutánig kint voltunk leányfalui kertünkben.  

Ott minden, ami látható, hallható: ének, dal, tehát vers. Vers a virág, a látvány, a panoráma,  

a Duna, a magasság és a mélység. Egyszóval: maga az élet is vers, vers az élet. Kertünkben 

jókedv és szépség sarjad bennünk. Dolgozunk, kertet építünk, gyönyörködünk a természet 

kibomló szerelmében, a virágok és színek tűzijátékában, a csend nyugtató vallomásában.  

Szép ez a ránk-törő és minket csodálkozásra és ujjongásra sokkoló természet.  
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(Bp. 1983.04.02.) Végre itt a tavasz napfényes, csalogató örömével és mi madár-módra húzunk 

Leányfaluba. Vár minket a kertünk, a munka, a madarak csábító szimfóniája, a szellők tánca,  

a természet virágalbuma, a csendpanoráma fénye.  

A TAVASZ NÁSZA. (Bp. 1983.04.03.) Délután érkeztünk haza Leányfaluból. Amit ott 

magamba szívtam, verssé gyötröm. Íme a fenti példa.  

 

Évikém már megint, újból, ismét, mindig válogatja az újságokat. Ez már kegyetlen szorgalom.  

 

B.É. . .. itt van vége a verseknek, jegyzeteknek ...  

s hamarosan: május 8-án vasárnap, hajnali 1.20-kor: ... elrepült a sirályokkal. 

 

* 

 

 

Kanalas gém. Balogh P. László felvétele 
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MI VAGYUNK EGYÜTT A KÉPEKEN (1962 – 1983-IG ) 

 

A közös képeknek csak kis részét készítette valaki más kettőnkről, nagyobb részét mi fotóztuk 

egymásról. De egyszerre voltunk egy helyen. Elek Sándor pedig digitális technikával 

összehozott bennünket. Így még szebb, még hitelesebb! 

 

 

  Az első közös képünk. 1962. október 7-én Galyatetőn. 

  Az édesanyám üdült a Nagyszállóban, mi pedig meglátogattuk. 

  A fényképész éppen ott volt! 
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Derűsen néztünk a világba! (1963)  

(A képek a lift-kezelői igazolványba készültek. Akkor még ilyen is volt.) 

 

 

Debrecen, Béke  (ma ismét Szent Anna) utca 8. III. 20. Az első közös lakásunk. 

Sanyi és édesanyám az 5 emeletes társasház előtt. (1963) 
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Anyu és én a bejárat előtt.   Sanyi és én. A háttérben a Szent Anna templom. 

 

 

Egy debreceni sétán készült – külön-külön. De így együtt még szebb. 
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Bulgáriában. A képet Pallás Imre készítette. (1965. augusztus) 

 

 

Móricz Zsigmond életét kutatva szálltunk meg Mátészalkán (1969-ben) 
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A T.SZ. üdülő bejáratánál. Hogy megörültünk egymásnak! 
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A két keresztfiúnk: Kovásznay Sanyikával    és Budai Ákossal Debrecenben   

az Operaház előtt Budapesten   az Üdülő bejárata előtt.  

 

 

 

 

Ausztria, Salzburg. Ez volt az első színes fényképünk. Ott már az igazolványba is ez járt. 

(1973 augusztus) 
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Salzburg, Mirabell-kert. A képet egy magyar házaspár készítette.(1973. augusztus) 

 

      

Ezek pedig a budapesti igazolványképeink. 

A Sanyi „szelíd” és az én sokat emlegetett „néger göndör” hajú képem. 
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Az újságíró riportot készített Hidas Antal és Kun Ágnes lakásában. Igazán kedvesen fogadtak 

bennünket. Ajándékba jó néhány dedikált könyvet kaptunk. (Csak a házőrző kutyáktól féltem.) 

(Budapest,1977.03.30) 
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A Tihanyi Újságíró üdülőben (1978. szeptember) 

 

 

    

Balatoni szélviharban (1978) 

 



262 

 

 

Balatonszéplak, Rádiós üdülő. A kolléganőm fotózott bennünket. 

(1979 június) 

 

 

A Balaton partján. Ezt a képet is egymásról készítettük. (1980. május) 
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Balatonfenyvesen 1980. májusban. Édesanyám kapott ide beutalót, 

mi pedig tovább mentünk Hévízre.  De előtte még fotóztunk. 

 

Balatonfenyves. Üdülő. Ezt a képet az édesanyám készítette. Hála érte! 
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Hévíz. A kedvenc fürdőhely Hajdúszoboszló után. Ott látható az imádott 850-es kis FIAT is. 

(1980. május) 

 

Az első (és egyetlen) bikinimet Sanyi vette nekem. Néha hátulról huzigálta lefele, de én ezen 

csak nevettem, mondván: „minek vetted, ha nem tetszik?”  A kép Bükfürdőn készült 1981-ben.. 
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A Széchenyi fürdő folyosóján. A képet külön-külön készítettük. (De jól összejött.) 

 

 

Budai séta tavasszal. Ekkor már nekünk is volt színes fényképezőgépünk. 
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Budapest, Hősök tere. 
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Ezt a nyári felvételt édesanyám készítette Leányfalun, kedvenc fenyőfáinknál (1982 

 

 

A téli sétán. Ügyesen egymás mellé digitalizálva. 
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Leányfalu. A Duna partján. Ez volt az utolsó nyarunk együtt 1982-ben. 
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Leányfalun a kertünkben. Akkor még négyen voltunk. 

 

Budapest, II. Tulipán u. 13. II. 10.  – az erkélyen.  

Szép volt a kilátás, de a legtöbb fájdalmat ebben a lakásban éltem át.. 
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Az utolsó téli kirándulásunk. Sanyi képe a Vadas kertben készült 1983. február 26-án. 

 

 

„Egymást átölelve” – Utolsó kép a budapesti lakásban. 
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LÉLEKKÉPEM! 

Az idő rohanásában az emlékek megszépülnek. Múltunk megőrzi ifjúságunkat, fiatal éveink 

pedig jövőt ígérő szerelmünket. Nem tudok mást tenni, csak adni neked mindabból a bennem 

kavargó világmegváltásból, amelynek alapja a tiszta emberség, az őszinte szembenézés,  

a versőrízte vallomás. A szerelem olyan mosoly, amely lelkünk, sorsunk ablakán át is melegít  

és boldog örömmel visszaverődik ránk. Ezt üzeni neked sorsrapszódiám.  

Rózsadomb, 1981. október 7.   Imádlak: Sanyi  
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Bieliczky Joó Sándor versei – 2. rész címoldalára került Sanyi két fényképe: az egyik 

1956-ban megismerkedésünk idején, a másik 1983. áprilisában, halála előtt néhány héttel 

készült. A két képet összehasonlítva látható 27 év változása.  

 

az első képen:      a második képen: 

a haja sötétbarna, dús,  hullámos,   még mindig sötétbarna, hullámos, 

       de már nem annyira dús, 

a homloka sima,      kissé ráncos, 

a tekintete szembenéz,     tekintete szomorú és messze néz, 

a szája érzéki, cakkos, beszédes,    összébb zárult, vékonyabb, 

a tartása férfias,     testtartása elengedett, megfáradt, 

a zakó sima      a vállánál beesett 

 

Az első képen – éppen életútja felén – még vár valami jót az élettől. 

A második képen búcsúzik. Fájdalmasan. 

„A búcsú nekem nagyon fáj / mit üzensz nekem szép sirály?”  

Írta Sirályok című versében 1983. február 14-én 
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Az  élet  utáni  „legendák” 

 

1./ Foghtüy János és Bézi Zsófia titkolt szerelme 

 

Mottó:  Bieliczky Joó Sándor: FEKETE  GYÉMÁNTBAN 

A nagyanyám fekete gyémántban 

cipelte lánysága töppedt terhét, 

a szerelmét dobogó vénákban 

zord szenvedései énekelték. 

A gyönyörű Bézi Zsófia lányságának titka: szerelme egy gazdag, előkelő földesúr iránt és 

annak terhe: megszületett gyermeke volt. Ezt a terhet (titkot) egész életében cipelte. Zord 

szenvedéseit örökké gyászolta. Mindig fekete ruhában járt, mintha gyémántot viselt volna.  

 

Gondolat-levél férjemnek (oda, ahol most van, talán a mennyországba, talán csak a 

közelembe.) Sanyikám! 1962 őszén, - amikor már elválaszthatatlanul egymáshoz tartozva éltünk, 

kisétáltunk a hajdúszoboszlói Vénkerti temetőbe, keresve a kedves Zsófi nagymamád sírját.  

De már a fejfája sem volt meg. Az apai nagymama Joó Sándorné, Bézi Zsófia egyszerű,  

szépasszony lehetett valamikor és híresen jó gazdasszony. Ha az urasághoz előkelő vendégek 

érkeztek, akkor őt hívták a finom lakoma elkészítéséhez. Ennyit tudhattam róla.  

A családi legendárium azonban egy nemesi urasággal való forró szerelmet emleget.  

Sanyikám, a Te feltűnően jó külsőd, kulturált, poétikus egyéniséged valóban nemesi ősöket 

sejtet. Amikor ez a téma szóba került, Te mindig rejtelmesen mosolyogtál, mint aki a  

génjeiben érzi e legenda igazságát.  

2008-ban Budapestről végleg Hajdúszoboszlóra költöztem. Úgy éreztem, dolgom van itt. 

Emlékszobát rendeztem be a Te irodalmi hagyatékodból és az én zenetörténeti 

gyűjteményemből. Hozzákezdtem az iratok feldolgozásához és a „titkok” kutatásához.  

Az ismeretlen adatokat a Református Egyház dokumentumai között kezdtem el keresni.  

Amikor Zsófi nagymamád házassági anyakönyvi kivonatát kértem, az ott dolgozó munkatárs 

szinte felkiáltott a házassági tanuk neve láttán: Foghtüy János és Sághy Ferenc.  

„De hiszen a Foghtüy-család az egyik legismertebb, leggazdagabb földbirtokos família volt itt 

Hajdúszoboszlón, még utca is van elnevezve az egyik Foghtüyről” - mondta .  
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Íme az árulkodó házassági anyakönyvi kivonat: 1896. április 29-ből, és  pontosan kilenc hónapra 

1897. január 23-án megszületett ifj. Joó Sándor. 

 

 

 

Talán megtaláltam annak a nevét, akit keresek. De hogyan tovább?  Lépésről lépésre haladtam. 

 



275 

 

A Foghtüy-család 

„A hajdúk Szoboszlóra történt letelepedésének 300 éve alatt a Foghtüyek mindig fontos szerepet 

töltöttek be a város, a hajdúkerület, majd Hajdúvármegye életében. Bocskai István fejedelem 

lelkészétől Foghtüy Mátétól kezdve a család Hajdúszoboszló legjelesebbjei közé tartozott.  

A közszereplés a család hagyományaiból, tagjai személyiségéből fakadt.” írták róluk. 

Foghtüy János országgyűlési képviselő 1820 körül született.  

Az országgyűlési képviselőségen kívül 1848-49-es honvédtiszt, kerületi 

alkapitány és alispán volt. Kossuth Lajos Magyarország kormányzója 

Debrecenbe menet nála szállt meg1849 januárjában, az úgynevezett 

„Alföldi étterem” helyén álló lakásában.  

Az interneten kerestem Foghtüy János adatait. Ott azonban csak az előbb 

említett személyről írtak, de nem ő az, akit keresek, hiszen ha élt is, igen 

idős ember lehetett 1896-ban.  

 

2011. szeptember 19. Este korán szoktam lefeküdni, hamar elalszom, de vannak olyan éjszakák, 

amikor hajnalban felébredek, a tudatom megvilágosodik és felfogom a sugallatot. Úgy érzem, a 

túlvilágról Sanyikám üzeni a jó gondolatokat, amit gyorsan le kell írnom. 

A túlvilágon már nincsenek „titkok”. Sanyikám lelke biztosan találkozott a nagymamáéval és a 

„titok” nem volt többé „titok”. Ezt pedig tudtul kellett adni nekem, az egyetlen túlélőnek, hogy 

az igazságot itt a földön is kiderítsem és leírjam. Amiről Zsófi nagymama egész életében 

hallgatott, azt én kimondjam. Azért élek, hogy igazságot és rendet tegyek. 

Az „üzenet” lényege az volt, hogy menjek a temetőbe, mert ott meglepetés vár rám. Az irodában 

érdeklődtem a Foghtüy-család sírboltja felől. Van ilyen, mondta a gondnok, csak azt nem tudja, 

ki van oda eltemetve, de a térképen megmutatta a sírbolt helyét. Tóth Imre sírkövest kértem meg, 

hogy segítsen a „felfedezésben”. Bemászott a vaskerítésen, átgázolt a gazon, leemelte a 

síremlékről az elszáradt koszorút, hogy el lehessen olvasni a neveket. Íme a meglepetés!  

Itt nyugszik: Foghtüy Sámuel, aki 1823-1894-ig 71 évet élt. (Ő lehetett a Kossuth családdal 

kapcsolatot tartó Foghtüy János öccse.), és felesége Kenessey Ágnes (1828-1890 = 62 év). 

 És ide van eltemetve fiuk, az a Literáti Foghtüy János, (1851-1906) akit keresek.  

Az ő évszámai passzolnak az én számításaimmal 
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Elképzelésem egyik bizonyítéka: 

Erdei Gyula írta a Szókimondóban Védett sírok: XIII. tábla, 18. sor 5-6-7-8. számú sírbolt. 

„A jelzett síron Foghtüy Sámuel és Foghtüy János síremléke áll. Ez utóbbi sírkőre azonban 

Literáti Foghtüy János neve van felvésve, aki 1906-ban halt meg.  

Ez a Foghtüy János nem azonos az 1848-as országgyűlési követtel, Kossuth Lajos vendégül 

látójával. Ettől függetlenül a sír védettségre jogosult.” 

Erdei Gyula egy másik Szókimondóban Foghtüy János halála (1906. november 23) alkalmával 

emlékezett rá: „Literáti Foghtüy János földbirtokost, a megyei törvényhatósági bizottság tagját, 

városi képviselőt, a ref. egyház presbiterét, a Hajdú megyei lótenyésztési bizottság elnökét, a 

városi önkéntes tűzoltóság főparancsnokát 56 éves korában Budapesten, kórházban érte a halál. 

Hajdúszoboszlón a Vénkerti temetőben ősei mellé helyezték végső nyugalomra.” 

„A Foghtüyek sírja a Kösi parton, a két temetőt összekötő út közelében magasodik fel a 

környező sírok fölé. A létesítés óta eltelt évszázadnyi idő megkoptatta, megrongálta a síremléket. 

Nyaranta gaz lepi el, nincs, aki gondozza. Foghtüy János az utolsó férfitagja volt a család 

szoboszlói ágának.”  

B.É. Erdei Gyulának ez utóbbi megjegyzését - éppen Foghtüy János és Bézi Zsófia titkolt 

szerelme, és törvénytelenül született fiuk cáfolja meg. Legalábbis a legenda és feltételezésem 

szerint.  

1896-ban  Foghtüy János 45 éves és már15 éve élt házasságban, gyermektelenül 

       Bézi Zsófia 18 éves 

       Joó Sándor 25 éves 

 

Úgy következtetek, hogy Foghtüy uradalmában dolgozott a gyönyörű, fiatal Bézi Zsófi.  

Az úr felfigyelt a lányra és pártfogolta, ám barátságuknak forró szerelem lett a vége.  

De feleségül nem vehette, mivel már nős volt és talán a társadalmi különbség miatt sem.  

De a szerelem diadalmaskodott, legalább egy éjszakára (1896.04.29), és pontosan kilenc hónapra 

megszületett ifj. Joó Sándor (1897.01.23). Akinek – feltételezésem szerint - vér szerinti apja 

Foghtüy János, a névadó apja pedig Joó Sándor, az uradalmi gépész, aki az úrtól kárpótlásul 

három hold földet kapott.  
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Zsófi nagymama legendájának-titkának megfejtése 

 

„Meglepő” számok: 

Fogthüy János 1906-ban halt meg, harminc év múlva 1936-ban pedig ifj. Joó Sándor. 

id. Joó Sándorné Bézi Zsófia meghalt 1953-ban, harminc év múlva 1983-ban pedig  

Bieliczky Joó Sándor, az egyetlen unokája.  

Mindhárman (apa, fia, unokája) rövid életűek voltak: 

Foghtüy János   (1851 – 1906)  élt: 55 évet 

Joó Sándor    (1897 – 1936)  élt 39 évet 

Bieliczky Joó Sándor   (1929 – 1983)  élt 54 évet 

 

A családot összekötő láncszemek: ifj. Joó Sándor temetésén 1936-ban. 

A koporsó mellett fekete fejkendőben áll özv. id. Joó Sándorné Bézi Zsófia és a közelben  

látható Joó Sanyika (Bocskai sapkában). Ez az egyetlen fénykép maradt meg a hajdan oly  

gyönyörű Bézi Zsófiáról, aki 1906, a szerelme halálától kezdve mindig gyászruhában járt.  

 

A családi legenda és a vélt igazság összefonódott. De a családi –rokoni kapcsolatot a 

lehetőségekhez képest bizonyítani kellene. Ha DNS nem is áll rendelkezésre, de talán a halál 

hasonló oka bizonyíték lehet. Mind a hárman (apa, fia, unokája) súlyos műtét után kórházban 

haltak meg.  Az időben visszafele:   

Bieliczky Joó Sándor 1983-ban nyirokmirigy rákban, 

Joó Sándor 1936-ban nyirok mirigy gyulladásban (ez is rák lehetett)  

Foghtüy János 1906-ban szintén súlyos műtét után halt meg. 
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Próbáltam a Budapesti Szent János kórházban megérdeklődni, hogy van-e adatuk 1906-ból az ott 

műtött betegek elhalálozásának okáról? Részlet az egyik főorvosnak címzett levelemből: 

„Tisztelt főorvos úr! Ne haragudjon, hogy személyes ügyben zavarom. A család történetét írom 

és egy fontos, hiányzó adatra lenne szükségem. Foghtüy János (1851-1906) hajdúszoboszlói 

földbirtokos 1906. november 23-án hajnalban a Szent János Kórházban egy súlyos műtét után 

meghalt. Mi lehetett a betegsége, a műtét oka? Talán hasnyálmirigy rák?  Ez a hasműtét után 

gyorsan halállal végződő, gyógyíthatatlan kór ugyanis a családban többször megismétlődött.” 

 

Választ hosszú ideig nem kaptam. Budai Ákos, az unokaöcsém hamarabb segített. Mivel 

szabadidejében családkutatással is foglalkozik, tudta, hogy az amerikai mormon egyház 

honlapján nagyon sok dokumentum fellelhető. Telefonbeszélgetésünk után, még aznap este 

válaszolt: „Igen nagy szerencsém volt és sikerült megtalálnom Foghtüy János 1906-os 

budapesti halotti anyakönyvi bejegyzését, amely szerint halálának oka nyelvrák.” 

(Mellékelem) 

 

 

 

 

A Szent János Kórház Kórlaptárából hónapok múlva mégis elküldték a Halotti könyv  

egy sorának fénymásolatát, amely megerősítette, amit már tudtam. 

 

Most már csak azt próbáltam megtudakolni, hogy a nyelvráknak és a hasnyálmirigyráknak  

lehet-e összefüggése? Az internetről az engem érdeklő mondatok közül ezeket írtam ki: 
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„Előfordulhat, hogy a szájüregben megjelenő rák a test más szerveiből szóródott.  

Illetve, a legtöbb szájüregi rák áttétet ad a környéki nyirokcsomókba. Ami gyorsan 

szétterjedhet. A rákos megbetegedések nagy részében szerepet játszanak a gének,  

az öröklött hajlamok  -  így a családon belüli korábbi előfordulás.”  

Ákos írta még: „A Széchenyi Könyvtárban több tízezer gyászjelentést őriznek.”  

Kikereste és elküldte Foghtüy János gyászjelentését (sőt még a szülei és nagyanyja 

gyászjelentését is). 

 

 

Joó Sándort (Sanyi édesapját) nem ismerhettem, a családban is keveset beszéltek róla.  

Ámde megpróbálom összehasonlítani a férjem és (feltételezett) nagyapja egyéniségét a 

megjelent újságcikkek alapján. Úgy vélem: emberséges, humanista, segítőkész, a közszereplést 

vállaló, irodalom- és művészetszerető, azt aktívan is művelő egyéniségükben hasonlítanak 

egymáshoz. (Ahogy nagyapa és unokája közt lehetséges.).  

Íme az összehasonlításra alkalmas két írás részlete. 

Foghtüy János, majd Bieliczky Joó Sándor halála alkalmával megjelent egy-egy olyan 

emlékezés, amelyek évtizedek távlatában is hasonló tulajdonságokra utalnak.  
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Hasonló élet, hasonló halál, hasonló megemlékezés. 

Foghtüy János életmódjáról, egyéniségéről Gerő Dániel a „Független Hajdúság”- 

1906. november 24-ei számában többek között ezt írta: „Meghalt az utolsó tekintetes úr 

Hajdúszoboszlón. Azt mondják, ilyen úr csak egy volt Szoboszlón – Foghtüy János. A Tárca-

rovat a humor, a vidámság, a jókedv, bohémség és derült levegővel teli élet rovata, a hang tehát 

mely róla szólhat, csak könnyedesen játszi, meleg és verőfényes lehet. Hiszen élete oly gazdag 

volt humoros epizódokban, hogy talán meg is neheztelne, ha komoly, fontoskodó hangon 

emlékeznénk meg róla.   

Foghtüy a patriarchális életet élő magyar nemes prototípusa, aki a mai tülekedő profán világból 

bizony régen kinőtt. Nem volt még idős ember, mindössze 55 éves, de alig látszott 45-nek is.    

És mégis mintha múlt század elején élő, olykor-olykor nagyokat mondó magyar dzsentri összes 

szokásait, tulajdonságait, annak a kornak a levegőjét és egész világát hozta volna magával. Ha 

valahol megjelent, a morózus kedélyek jó kedvre változtak, a mogorva arcok redői elsimultak, az 

emberek mosolyogtak és jól érezték magukat a társaságában. A fiatalságnak Jancsi bácsija volt, 

különösen így szerették szólítani a lányok apraja-nagyja, de némelykor a legnagyja is. Ez a 

becézgető elnevezés jól esett neki, mondogatta is sokszor: „Még mindig van bennem valami a 

Jancsiból, pedig már a Jánosra is rászolgáltam volna!” Ezt csak ő gondolta így, mi azonban 

nagyon jól tudtuk, hogy az ilyen víg kedélyű, bohém ember Jancsi marad még száz esztendős 

korában is. Bohém embernek nevezzük, pedig voltaképpen nem volt igazi vérbeli bohém, 

legalább nem az utóbbi időben, amidőn sokszor sajnálattal nélkülözte a mulatozó társaság 

kedvelt egyéniségét. Az éjjeleket nem mulatta át, dorbézolni, duhajkodni nem szeretett, a bort 

még mértékletesen sem itta és mégis volt a természetében valami könnyedség, valami allürje a 

régi jó táblabíróknak és szerelmes trubadúroknak.  

Kalandjainak, humoros epizódjainak se szeri – se száma. Régi viselt dolgait, amelyek oly 

sokszor a mese karakterét vették magukra, oly mesterien tudta a valóság zománcával bevonni, 

hogy szinte maga is elhitte szertelenségbe csapó bizarr állításait. A színezésekben és humoros 

kritikákban nagymesternek mutatkozott. Természetes, hogy ezekből néha-néha apró-cseprő 

kellemetlenségek is keletkeztek, de joggal állíthatom, hogy az ilyenekért komolyan nem 

haragudott senki. Bármilyen merész lett légyen is egyik-másik állítása, mosolyogva bár, – de 

elhittük neki. Igaz, hogy ez a tényleg megtörtént dolgok rovására esett, mert az ilyeneket is 

mosolyogva vettük tudomásul. És ez az ember csupa szív és csupa jóság volt. A mindennapi 

érintkezésben előzékeny, nyájas és kellemes.  
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A magyar nemzeti színészetnek nagy pártfogója volt és Thália papjai és még inkább papnői a 

minden előadáson jelenlévő mecénás bőkezűségét nagyon sokszor élvezhették. A műkedvelő 

előadások állandó rendezője és főpártolója is ő volt. Feladatát legalább is oly komolysággal fogta 

fel, mintha fontos államügyek végrehajtását bízták volna rá. És boldog volt, amikor előadás 

végén a közönség tapsa a lámpák elé hívta. 

A komoly vitatkozásokat nem szerette. A városi közgyűléseken rendszerint csak 

mezőgazdasági, állattenyésztési témákban, valamint a tűzoltók ügyében szólalt fel.  

Felszólalásai mindig igen rövid lélegzetűek voltak.  Jó ember volt, úri ember volt, gavallér 

ember volt és nagy kár érte, hogy már csak „volt” 

* 

És 77 év múltán a „másik gyászközlemény: Hajdú-bihari Napló, 1983. május 26-án (részlet):  

„Meghalt Bieliczky Sándor, a Hajdú-bihari Napló egykori munkatársa. A hatvanas években volt 

kollégánk, a mezőgazdasági rovatban dolgozott. Kecskemétről érkezett hozzánk. 

Hajdúszoboszlói születésű volt, s nyilván ez is közrejátszott abban, no meg különleges 

kapcsolatteremtő képessége, hogy hamarosan a fél megyét ismerősének, barátjának 

mondhatta. Mindig az ember érdekelte, tonnákkal, méterekkel, átlageredményekkel kevesebbet 

törődött. S neki volt igaza! 

Ma már a Napló szerkesztőségében többen vannak azok a munkatársak, akik személyesen nem 

ismerték, vagy csak futólag találkoztak vele. Azt azonban, hogy Bieliczky Sándor köztünk volt, 

itt dolgozott, mindenki tudja. Szinte nem múlt el nap (Budapestre) távozása óta, hogy ne 

emlegettük volna. Közösségi ember volt ugyanis, aki nem kímélte az idejét. Pazarul, érdek 

nélkül osztogatta barátsága, szeretete gesztusait. Ő volt a társaság egyik központja. Persze 

hogy mindig történt vele vagy körülötte valami említésre méltó, amit aztán a kollégák 

fantáziája nemegyszer tovább színezett. Így keletkeztek a „Bieliczky-sztorik”, amelyek több 

mint egy évtizeddel Budapestre való távozása után is érdekesek maradtak.  

„Kisapám” – így szólította barátait, kollégáit, s ez annyira rajta maradt, így szólították meg  

őt is. Kisapám – mondanánk neki, ha mondhatnánk – hozzád nem illenek a tragikus fordulatok!  

A magunk számára pedig fájdalmas hiányát kell megfogalmaznunk.”   

* 

Foghtüy Jánost férjem nagyapjává fogadtam, más hozzátartozója hiányában rokonként 

felvállalom a sírbolt rendben tartását. 2012 tavaszán valóban kitisztíttattam a Foghtüy-család 

elhanyagolt, senki által nem gondozott emlékhelyét, majd fényképeket készítettem. 
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Íme a két sír fényképe 

 

 

És a köztük levő távolság. (kb. 30 méter) 

Szinte eufórikus érzésem támadt: egy út mentén, kissé rézsútosan átellenben nyugszik a férjem, 

valamint az anyai és apai nagyapja. A temetőben egyszerre látom a két sírt és a bizonyosságot 

érzem. Sanyikám! Itt nyugszol együtt mindkét nagyapáddal. Igen! Összehoztalak benneteket! 

Íme Zsófi nagymamád legendájának, titkának megfejtése (talán…) 
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2. „legenda”  az  EMLÉKSZOBÁBAN 

Bieliczky Joó Sándor és Buzás Éva egyesülése a SZÍVURNÁBAN 

 

Sanyit halála előtt 20 évvel foglalkoztatta a múlandóság. 1963. január 1-én ezt írta:  

„Szeretnék hinni a szív szavának beteljesülésében, félek az egyedüllét okozta boldogtalanságtól, 

a magány jégvirágos fagyos szentjeitől” 1964. július 21-én pedig így fogalmazott:  

„De rossz is lesz nekem nélküled lenni, valahol a föld gyomrában.” 

 

Úgy alakult, hogy a hamvainkat tartalmazó urna külön-külön városban és temetőben,  

a családunk mellett lesz elhelyezve. Sanyié Hajdúszoboszlón nagyszülei és szülei mellett,  

az enyém pedig Debrecenben az én nagymamám és szüleim mellett. 

 

Hogyan lehetnénk mégis együtt is? 

 

Az ötletadó, a 2011. július 4-én 98 éves korában meghalt Habsburg Ottó volt. (Édesanyámmal  

egy évben 1912-ben született.) A meglepetés számomra a temetésével kapcsolatos:  

testét a Bécsi Kapucinusok kápolnájába helyezték el, de a szívét egy urnába zárva 

Pannonhalmára hozták, a Bencések altemplomába.  

Milyen nemes ötlet! Én is ezt fogom kérni: a szívemet egy Szívurnába helyezzék, hozzá téve 

férjem és szerelmem néhány maroknyi hamvát. (Amit a hajdúszoboszlói újratemetés alkalmával 

hoztam haza magamnak.) Így egyesülhetünk az Emlékszobában.  
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Alapítvány Bieliczky Joó Sándor és Buzás Éva emlékére 

 

A tervem és elhatározásom szerint az EMLÉKSZOBÁBAN elhelyezett fényképek, irodalmi-, 

zenei dokumentumok, könyvek és egyéb emlékek ÖRÖKÖS HELYRE kerültek.  

Azért, hogy halálom után is fenn maradhasson, egy Alapítványt hozok létre  

Bieliczky Joó Sándor és felesége Buzás Éva emlékére.  

Az Alapítvány a hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum felügyeletével, egy megbízott 

ügyintéző (pl. nyugdíjas tanár) vezetésével működhet. Az EMLÉKSZOBA fenntartásához 

szükséges anyagi feltételeket részben az erre a célra az OTP-nél elhelyezett (csak ügyvéd, vagy 

közjegyző és kuratóriumi tag engedélyével felhasználható) pénz, részben pedig az Emlékszoba 

fölötti, III. emelet, 30-as lakás értéke fogja biztosítani. 

 

AZ EMLÉKSZOBA ESZMEI TARTALMA 

1./ A Zenés irodalmi délután, benne a Baráti találkozó és a Versmondó kör működjön 

tovább: minden hónap első szombatján 15-órai kezdettel. 

2./ Bieliczky Joó Sándor versei - más költők, írók mellett - minden alkalommal 

szólaljanak meg. A legjobb iskolás előadókat a Baráti kör tagjai évenként jutalmazzák.  

 

Az én életem hosszantartó, azért írhatom le mindezt 75 éves koromban, a férjem élete 54. évében 

megszűnt, de az írásai, versei megmaradtak és általuk talán a kettőnk emléke is. 

Hajdúszoboszló, 2012. május 8-án Bieliczky Joó Sándor halálának 29. évfordulóján írta 

„örökké”, a halálon túl is szerető felesége: Buzás Éva. 

 
Búzavirág 


