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Férjem emlékének

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

  * * * * *

Bieliczky Joó Sándor újságíró, költő
(1929. december 12. Hajdúszoboszló – 1983. május 8. Budapest)
Többek között a Petőfi Népe (Kecskemét) és a Hajdú-Bihar megyei Napló (Debrecen)
című napilapok, valamint a Pesti Műsor című heti magazin munkatársa volt.
Az újságírás, szerkesztés mellett irodalomtörténeti kutatásokat folytatott
és lírai verseket írt.

* * * * *



Szöveg: Bieliczkyné Buzás Éva

Versek: Bieliczky Joó Sándor

Képek: Bieliczkyné és Budai Ákos
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LEÁNYFALU vonzereje

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. Leányfalu közel fekszik a Pilis hegységhez, amelynek központja Dobogókő – ahol 
sokak hite szerint  Európa szíve dobog – és a föld különleges energiát sugároz magából. Müller 
Péter író véleménye Leányfaluról: „Ez a levegő, és ez a földsugárzás segít írni. Azt hiszem, itt 
több angyal van a kék égen, a Duna partján s a szelíd dombok fölött, mint az ország bármely más 
pontján. Értem, miért mondják erre a vidékre, hogy valaha szakrális hely volt. Szerintem ma is az, 
csak mi változtunk, érzéketlenek lettünk mindarra, ami ebből a titokzatos földből árad.”

A honfoglalás ...
   
Ajánlat útján 1980-ban találtuk meg a megfelelő helyet: Akácos út 29. szám alatt. Az első ottani 
„helyszínelésünkön” ott volt Ilus néni és Márika, az őstulajdonosok, akikkel halálukig tartó barátságot 
kötöttünk. Akkor még mi is négyen voltunk: Anyósom, Anyukám, Sanyi (a férjem) és én. 
 Derékig érő gaz és dúsan növő, színes vadvirág-tenger fogadott bennünket. Márika – az élet 
gyakorlati dolgainak tudója – elővette a kaszát és megmutatta, hogyan kell használni. A ház előtti 
területen álltunk. A nap fénye különös módon sütött e helyre. Úgy éreztem, hogy az Isten áldása 
szállt reánk. Felejthetetlen pillanat volt. (Később ide füge bokrokat ültettünk, mellé pedig egy 
„asztalt” helyeztünk el, amely annak az ágynak a kemény oldaldeszkájából készült, amelyben 
Sanyi született 1929. december 12-én, Hajdúszoboszlón.)
 De kezdjük az egykori „honfoglalással”, rendteremtéssel. Minden hétvégén felöltöttük  
a „munkás” ruhánkat, kezünkben fűrész, metszőolló, sarló, kis fejsze, ásó, kapa. Írtani kellett  
a  vadfákat, bokrokat, cserjéket, gazokat. Különösen nehéz volt megszabadulni a föld alatt terjedő, 
szúrós gledícsiától, (krisztustövisnek is nevezik), amit valamikor valaki kerités helyett sövénynek 
ültetett a határba.
 1982. október 10. vasárnap. Irány Leányfalu és a Kert! Csoda: a kék ég, a tiszta levegő és a 
napsütés. 30 tő málnát ültettünk el. Küzdünk a nehéz talajjal, amely ellenáll, de mi legyőzzük! 
A gaz és gyom helyett hasznos, finom, ehető málnát, gyümölcsöt, szemet gyönyörködtető 
dísznövényeket ültetünk. A természet megszelídítésében Sanyi és a mamák is résztvesznek. 
A kemény munka nyomán egymásra is nagyobb szeretettel figyelünk.
 Örűlök Leányfalunak, hiszen jobban magaménak érzem, mint a Rózsadombi lakást. Itt minden 
úgy van, ahogy én tervezem. Magam veszem a fákat, bokrokat és magam ültetem el. (Anyu és Sanyi 
segítségével.) Jó érzés tudni, hogy munkámból élet fakad. Hazám kis darabját építem, szépítem 
vele. Fenkölt szavak, de igaz! Teremtő korszakban élek. Megtartó ereje akarok lenni azoknak, 
akiknek most szükségük van rám.
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SANYI és a TERMÉSZET

Sanyi imádta a természetet és szűkebb környezetünket, a kertünket. Munka közben gondolatait, 
érzéseit versekbe foglalta. Az „utóiratok” pedig naplószerűen rögzítették az eseményeket. Mutatóul 
íme néhány oldal az akkori, 1981-83 közötti írásaiból:

Leányfalusi tájkép

Körben égnek a virág-havas gyümölcsfák,
lombjuk léggömbjében madarak dalolják
a szárnyaló magasság hódító csendjét
s a délutánra ráhullnak a máglyás esték.
2.
A kertünk tetején állok némán,
ölelni vágyón a Duna néz rám.
Szelek terelte jókedvű habok
a víz égboltján fürtös csillagok.
3.
Tavasz van. Április. Hívó élet.
A színek, a fény rendjében lépek
a béke oszlopos templomába
s fölzeng bennem a béke zsoltára.  

   Rózsadomb, 1981. április 11.
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A kertben – amikor még négyen voltunk ...
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Halkan
Robban az őszibarack,
lobban a gyöngy-cseresznye,
ég a gyökértűz-tarack
mámor táncol szememre.

Halkan
fényre feszítem magam
s elcsitulok
a rám permetező dalban. 

Leányfalu, 1981. április 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 rámzúdul figyelő, elzsondító óráimban. Szép ez a színvarázsló Balaton, 
derengő ébredés. De, Leányfalu, kertünk tenyérmeleg jóságával, levegő-fényes tisztaságával,  
a gyümölcsfák égő virágpompájával, levegőjének mediterrán balzsamával, munkánk tündöklő 
varázsával, ott a hazám, a Dunakanyar révületében. Alig várom, hogy hazamehessek és aztán 
veletek, oda, ki, – ahol Móricz Zsigmond élt  szenvedve-boldogan. Várj, várj! Rohanok hozzád, 
melléd, neked, – csak már indulhatnék.
 Engem a táj mindig mellbevág, leteper, andalítva gerjeszt. Én a lelket, kitárulkozást, mozgást, 
álmot észlelek, látok a tájban. Építkezést. A valóság és a jövendő rejtett kicseinek 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 vadászgépzuhanásaival, 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 kiderűl, 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. április 29. Hajnal után.)
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Leányfalu

Gyönyörű tavaszi vasánap. A két mama (anyám, anyósom), Évi és én kertészkedve  rendezgettünk 
a nyaralónk környékén. Elég sokat munkálkodtunk ahhoz, hogy kibontsuk a szépség lelkét a 
bozontos tájból. Nyíló romantikája van ennek a csendbe, szellőbe, dalba,  harangozásba szőtt 
megnyugvásnak. 
 Mi, az Alföldről Budapestre „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. Az ősgazt, a száraz fákat, elfonnyadt bokrokat, a térdig érő füvet
lesaraboljuk és viruló, jószagú gyepszőnyeg nyílik előttünk hosszú, egyenletes csíkban. 
   Leányfalu, 1981. május 10.
   

Május
Hátam mögött sarló suhan
hanyatt dől a füvek szára.
Csend vizében szépség-kutam
vedrét a Dunába mártja.

Rigó, harkály, galamb-ének
zengve röppen ágról-ágra.
Szellő-harangos dicséret
könyököl a mandulákra.

Leányfalu, 1981. május 10.

Évi lelkes kevvel sarlózik. Imádom őt. A két mama is éltető örömmel dolgozik, serénykedik.
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A ház melletti- és a távoli kilátás



13

Énekel a Béke
  

Zápor után kisütött a Nap.
Ráült a csend a fák nyugalmára
Dalba kezdett a madarak idegrendszere
Szellő nyújtja vásznát a Dunán.
      Merengek a kertben.
Érett cseresznyék húllnak köröttem
A fenyőkön tobozok aranylanak felém. 
Föld-, fű- és virágillat roskad rám
Bódulok a szép-gyötrelmű tavaszban
sorsomba építve az érkező nyár szerelmét.
      Énekel a Béke.
Benne vibrál az életemben.
Melengetem a karjaim kagylójában
Együtt feszül dolgos izmaimmal.
És megállítja a repülőgépek propellerjét.
Légy védelmünk. És mi emberjósággal
       fogadunk testvérünkké.
És emberakaratú erőnkkel láncolunk
      lélegzetünk atomjaihoz.
Annyit csépeltük már szentséged kalászát
hogy értelmed frázisokká satnyult.
Törj ki a monoton idézetek gyűrűjéből
és lényeged tartalmát újjáteremtve
új üstökösként gyúlj ki az Emberiség égboltján.
      Pihenek a kertben
és lelkemben hitből fogamzott valósággá az
      éneklő Béke.    

Leányfalu, 1981. május 30.

 Évi alszik, álmodik. De már felébredt. Vár. Éppen elkészültem a verssel. Felolvasom kis titkár-
nőmnek, mindenemnek, hitemnek, zsoltáromnak.
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Amerre nézek

Megérkezett a cinke
tartja a fa gerince.
Fűrkész, villog, énekel
napraforgót érdemel.

Párkányunkon szemerkél,
tőlünk egy cseppet nem fél.
Koldus-éhes dallamát
lebbentik az almafák.

Cinke, rigó, vadgalamb,
fejünk fölött égi strand.
Röptük alatt csend hasad,
tollukon szellő szalad.

Vitorlázik a lepke,
mezők színe a kedve.
Villanydrót-hosszú a nesz
fecske-ének permetez.

Szemben a Duna partján
nyílik a hűvös páfrány.
Sirályok raja játszik,
a harang délre lázít.

Távol gólyapár lépdel A levegőfüst kéken
előttük semmi kétely. bódul el e vidéken.
Tavak vizébe mártva Amerre mostan nézek
frissen repül a szárnya.  víz-hideg fények égnek.

Leányfalu, 1981. augusztus 2.
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Ránk mosolygó

Apró, piros, fanyar alma
lánggal húll a kosaramba
vérző tükrébe a fények
ránk mosolygó csendet vésett.
Illat-bokor minden alma
nézd mint lombosodik halma.
Ágak között egy kis résen
ujjaid melegét érzem.

Leányfalu, 1981. szeptember 26.

 Ma egy hete arany-alma szüreten voltunk a szomszédban. Ringlónagyságú piros almát szedtünk. 
Az íze fanyar, kesernyés. Barátságból kaptunk egy jó kosárra valót. A két mama kompótot csinált 
belőle. Szépragyogású 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 minden-
ségében benne él, ott él, létezik. Ez már így lesz a koporsóig és azon túl ... amikor már hamvainkat 
messze tájakra sodorja, permetezi a röpítő szél.

... a csillagok

Reszketnek, remegnek a csillagok,
látod?
Az égbolt titkait álmainkba
zárod.

Leányfalu, 1981. szeptember 26.
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Még a vadvirágok is szépek
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Madár
 
Csipetnyi kenyér
a csőre
a daloknak ő
az őre.
Repűlni vágyik
a kedve
s ráűl fészkében
a csendre.

Rózsadomb, 1981. december 1.

 Hosszú idő után, ma van versíró hangulatom. Ki tudja, hogy mikor elmélkedem ismét, mikor 
cimborálok vers-tüzes érzésekkel. Lehet, hogy egy szép napon végképp elfelejtem a vers ízét? 
Lehet!? 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.

Napra nyíló arccal ... – részlet

A gesztenyék és jegenyék 
 énekében,
a fenyők és ciprusok
 suhogásában
a virágillatok szellőzködésében
 napra nyíló arccal pihenünk
a nyugalom,
 az emberi béke
tavaszváró kikötőjében.

Hévíz, 1982. május 14.
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Magasság zenél

A pasztell-felhők lombjai közül
véres-merengőn felbukkan a nap.
Fénye mámorán hajnal szelidül
s dallá feszűlnek a friss madarak.
Csend szövi szőttesét most köröttem,
mókus lendül az ágak trónusán
őz nyújtózik a bokor-fürtökben
s hajó hasít barázdát a Dunán.
A kert végében szellő permetez,
cirógatja a hamvas mandulát.
Harsány diófánk életet növeszt,
s az ösvényen riadt nyúl ugrik át.
Fenyőink tornyán magasság zenél,
gyantát buggyant a gallyak sóhaja.
Az égő szinek nesze messze ér
s tűz-gerezdjét a bőrünkre szórja.

Leányfalu, 1982. július 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 ...

   



1�

A tetőn

Messze-révedőn
állunk a tetőn
s alattunk jegesmedve
lomha a Duna kedve,
hajó mutatja magát
a füzek ablakán át
együtt ébred a csenddel
az ember-meleg reggel.

Leányfalu, 1982. július 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 szinek tánca a nyíló ég 
palettáján. Ez a sokszínű fesztivál összeölelkezett a feltámadó madarak hangversenyével, némelyik 
szólóénekével, virtuóz játékával. Szinek és dallamok tobzódásában ringatóztunk, pityókásodtunk, 
újra józanodtunk, belekótyagosodtunk  a ránk nyíló szépség romantikájába, e mediterráni éghajlat 
varázslatos levegő-forrásába. Mindez együttvéve Leányfalu, a Dunakanyar szépségmámora.

Az autó helye ...
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Az utolsó nyár a Duna partján (1982)
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Leányfalui kaleidoszkóp

1.

A szépség öröme zizeg köröttünk
napfény legyezi ránk aranyát
kortyolgatunk a levegő italából
s szellő nyitja szárnyát a bőrünkön.
Tobzódó nyár-szimfóniában élünk
harsogó őszibarackok, szemérmes mandulák
ringanak az ágak hintaján
a forró meleg arany lehelete
ég a hegyek karéján, a zengő bokrokon
a távolság fénylő szőttes-csendjében.

    
2.

Hamvas esővel érkezett
a párkányunkon pittyegett
elhozta nekünk énekét
markunkba férő életét.
Csábítja őt a dinnyemag
húrosítja a szárnyakat
lombokba csavarja magát
s zendülőn folytatja dalát.

    
3.

Láng-zászlókkal ég a tűz
serceg a szalonna zsírja
piritósra gyullad forró gyöngye
a parázs hervadását sírja.

Leányfalu, 1982. augusztus 22.
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Csontjainkba gyúl

Döngöli hátamat a forrás,
lazul az izom zuhatagában.
Szikrázó láza dühös lobbanás,
kábultan állok áramlatában.

A szemközti hegyek örömében
villanva rebben a szelek kékje.
A gerinc hamvazó örvényében
habzik az égbolt pasztell szegélye.

Lepence-fürdő, hegyek zenéje,
a legszebb mesék valósága vagy.
Csontjainkba gyúl jövendőd fénye:
a magasságban gyógyító kaland.

Leányfalu, 1982. augusztus 28.

 Ebéd után átruccantunk a Leányfalutól 20 kilométerre lévő Lepencére.  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 
bennünk, költészetté szépül a látványvarázs, a tiszta- és fényestorkú levegő.



23

Hosszú-álmú béke – részlet

Űlünk a tetőn
s a messzeségben
vörös-süvegű falvak
mártják homlokukat
a hosszú-álmú békébe
a hegyek hátán csillan
a hidroglóbuszok gombája
s körbe lengi őket a táj 
suhanó nyugalma.

A hegyek és dombok szügyén
a szőlőtőkék levél-bokrai között
tornyosfürtök gömbölyödnek
s bőrük hamván érlelődik
a dáridós szüret érkezése.
Még nyár dalol
dió penderedik a földre
küldik éneküket a szentendrei harangok
s az ősz cicomázza magát
a hátunk mögött.

Leányfalu, 1982. szeptember 5.

 Évi mellettem csivitel. Olvas és sepri a szúnyogokat.
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B.É.: Sanyi következő versei valami titkos búcsút rejtenek magukban ...

  Kalászos mezőkről

  Még alszik a feleségem.
  Álmában hajnal-kedvű madarak
       énekelnek.
  Húsz évvel ezelőtti valóját idézem,
  szép-akaratú nyár teremtését.
  Csillagként gyúlt sorsomba
  és azóta ragyogja életem partvidékét.
       Álmodó csend-nyugalmában
  festem magamnak modelljét.
  Teste megőrízte lányos sugárzását
  karcsú szellők nyújtóznak bőrén
  s a fény szeplő-gyöngyöket perget
       arcára.
  Lelke kalászos mezőkről
       költözött belém,
  arról a tájról, ahol marhahajcsár
  őseink Bocskai vitézeivé szelidültek.
  Már ébred a kedves.
  Tekintetén holnap-beszédes
       mosoly nyílik
  s amint nézem
  emlékködökből felsejlik ifjúságunk.  
   Hévíz, 1982. május 19.

 Már egy hete üdülünk Hévizen. 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 szeplőpettyesen is jó. Sőt! Így még jobb! Szia: Te kis hajnali szeplővirág.
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  Két évtized köteléke

  Az ég alatt s a föld között
  a sorsunk összeköltözött.
  Hátra nézünk mosolyogva
  ránk borong a tölgyek odva. 
  Húsz éve – suhogva égtek
  lombjuk közt pattant az ének.
  Azóta fonnyadt öregség 
  roppantja a fák gerincét.
  Csokrokban űlő hóvirág
  szemérmes csendjét szórta ránk.
  A varjak léghajó-hadát
  röpítő szelek sodorták.
  Akkor csak előre néztünk
  most pedig emlékeinkben érzünk,
  minden elmúlt, megtett évet
  sorsébresztő messzeséget.
  Emlékeink igazában
  történelmet örző áram
  gyújtja bennünk a világot
  jövőnkbe vibráló lángot.
  Két évtized köteléke
  szerelmünkben élő béke.
     
   Rózsadomb, 1981. december 31.
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  Kezem az ütőereden

  Kezem az ütőereden.
  Így hallgatom szíved beszédét.
  Sorsomba lüktet életfohászod
  a mély-csöndű igéket nekem számlálod
  hogy csillapitsd vergődéseim kóbor éhét.

  Mozdulataidban élem
  napjaim fojtott-tűz nyugalmát.
  Gejzírként török fel Benned
  terítsd rám gyóntató szerelmed.
     
   Rózsadomb, 1981. május 25.

 „Karjaim kagylójában” – a feleségem. Mi ketten – a budapesti lakásban
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  Leányfalu

  Fény, madarak, levegő,
          gyümölcs hazája, Leányfalu!
  Ének, dal, víz, forrás
          fák, erdő zuhogó csendje, Leányfalu.

  Őz, vaddisznó, fácán,
         fényre feszített nyugalom, Leányfalu!
  Habfodrozó szépsége a Dunának
         művészek és művészet harangszava, Leányfalu.

  Maradj örökre buja gyönyörűség
         romantikája az évszakok nászának
  két karú öröme a pőre szerelemnek
         hajókürtje az ifjúság mosolyának
  temploma a szabadság tiszteletének
         lendülete a munka boldog születésének
         Legyen áldott a neved Leányfalu.
                 Ámen.   
  Leányfalu, 1982. július 27.

 

Sanyi utolsó fényképe (1983. április)
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AZ ELSŐ BÚCSÚ

Sanyi számára a sors csak két nyarat adott Leányfaluból. A harmadik télen is sóvárogva várta  
a tavaszt. De hiába. Váratlanul ért bennünket, hogy gyógyíthatatlan beteg. 
 Reménykedve karoltam át gyengülő testét: „Kapaszkodj belém, birlak én, mert erős vagyok!” 
Majd Jézusra gondolva próbáltam mondani: „Kelj fel és járj!” Hittem, hogy így lesz. És Te? 
Hitemért, szeretetemért megajándékoztál egy csodálatos tekintettel! Benne volt: szerelem, 
köszönet, búcsú ...  A kórházban az orvos megjósolta, hogy talán egy hete van hátra. Sanyinak nem 
lehetett ezt megmondani, hiszen annyira várta, hogy újra gyönyörködhessen imádott kertjében 
és a harsogó tavasz szépségében. Mit mondhattam volna mást, mint hogy a következő vasárnap 
elengedik a kórházból és indulunk Leányfaluba. Nem lehetett sejteni sem, mennyit szenvedett, 
mert nem panaszkodott. A fájdalomcsillapító injekció beadását is én könyörögtem ki az ápolónőtől.  
Az előző év karácsonyán – rokoni látogatás után – a Farkasréti temető előtt vártunk a villamosra. 
Talán akkor, rossz sejtelmektől gyötörve fogalmazódott meg benne a Férfi vers!

  Szeretnék szépen ...

  Ötvenen felül
  az Ember készül,
  hogy a halálra
  csikósként felül.
  Nem mintha annyira vágyna
  a földi-mély agyagos ágyba.
  De romlik a szív, az idegtornya
  hullatja falát a fáradt porba.
  Nem voltam s nem vagyok búimádó
  de érző sorsom sokmindent látó
  Éppen ezért, ha kopognak értem
  a búcsúzáskor nem roggyan térdem.
  Szeretnék szépen, suhanni halkan, 
  a címzett én leszek, hogy meghaltam. 
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Az utolsó este már nem hittem abban, hogy valami csodás, égi hatalom segíthet rajtunk. Sanyi 
karjai a magasba kapaszkodtak, mint aki repülni kíván – nem tudtam vissza sem húzni már  Február 
14-én a Sirályok című versét így fejezte be: 

  „A búcsú nekem nagyon fáj,
  mit üzensz nekem szép sirály” 

 1983. május 8-án, vasárnap hajnalban „elrepült a sirályokkal” ... elment az örök nagy útra – 
immár nélkülem.
    

* * * * * *

 1974 szeptemberében költöztünk Debrecenből Budapestre. Amikor átmentünk a főváros határán, 
imádkoztam, hogy életünknek ez a jelentős lépése járjon szerencsével.  Reméltem, hogy Sanyikám 
tehetségéhez méltó újságírói feladathoz jut, és mint költőt is elismerik. 
 Mi lett mindebből? Először a Hajó-Daru munkásújság szerkesztője lett, majd átment a Pesti 
Műsorhoz. Igyekezett irodalmi, képzőművészeti intejúkat, beszámolókat írni és szerkeszteni 
– a politikai helyett – ha volt választási lehetősége. Újságírói ambicióit azonban csalódás után 
újabb csalódás érte. A lelki megpróbáltatást a testi leromlás követte. Kezdődött a gerincsérvvel: 
fájdalmak, kezelések, gerincbevaló injekciózások, majd műtét. De akkorra már az elmeszesedett 
sérv szétroncsolta a lábában futó achilles-idegpályát. A műtét sikerült ugyan, de egy bizonyos 
fájdalommal együtt kellett élnie. Ezt még kibírta volna, de talán az állandó fájdalomérzet miatt 
nem vette észre a még nagyobb veszedelmet, a rákot, amely a nyirokmirígyen keresztül behálózta 
egész szervezetét.  
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Az Élet – nélküled

Gondolt-e már arra valaki, hogy milyen a túlélő lelkivilága? Sokszor úgy érzem, Sanyinak 
egyszerűbb volt meghalni, mint nekem nélküle továbbélni. Ez nemcsak a társ-nélküli magányt 
jelenti, hiszen sok nő éli egyedül az életét. Az asszonyok általában túlélik férjüket, tehát szinte 
minden nő vagy örökre magányos lesz, vagy egyszer magára marad.  A természetellenes, drámai 
küzdelem akkor jelentkezik, amikor idő előtt, váratlanul-hirtelen következik be a társ elvesztése, 
aki nem tudott elbúcsúzni az élettől. (Pedig mennyi mindent teszünk feleslegesen!) Ha a halálos kór 
nem adott időt, lehetőséget életének rendbetételéhez, kapcsolatainak felülvizsgálatára, életművének 
(hiszen az mindenkinek van!) rendezésére, vagyis a tél beállta előtt az őszi betakarításra. Így az 
ittmaradt társra hárul mindezt elvégezni – a túlélők óriási felelősségével és azzal a maradandó 
borzongással, hogy a halál szele őt is megcsapta. A túlélő így kétszeres halállal hal meg.

Irgalomért!

Sokszor előveszem Sanyi verseit, írásait, hátha meg tudnék fejteni valamit a magával vitt titkaiból. 
Találgatom, hogy mikor, mit érezhetett? Mikor kezdődött a betegsége? 
Mit kellett volna másképpen, jobban tennem? Milyen gondolatok foglalkoztatták? 
 Megbocsájtott-e:
– Juhász Ferencnek, az Új írás szerkesztőjének, amiért nem válaszolt a neki átadott verseire  
– Kalász Mártonnak, amiért nem közölte le a Móricz Zsigmondról írott tanulmányát
– Munkatársainak – akik nem becsülték meg eléggé lelkiismeretes szerkesztőségi munkáját,       
   emberi tisztességét
– s nekem?  – amiért elfáradt a lelkem ...
    

* * * * *
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Az egyik újságban olvastam: „Az idegi megbetegedések fő oka a lelki nélkülözés, szeretethiány, 
közöny, meg nem értettség, kiábrándulás korábban üdvözítőnek gondolt jelszavakból, célokból, 
amikről sorra-rendre kiderűl: nem voltak egyebek propagandafogásnál. És most nem lehet 
odamenni x-hez és y-hoz benyújtani a számlát: te vagy az okozója, hogy elfogynak az érzelmeim, 
amik a való világhoz kötnek!”
 A csalódások elviseléséhez Sanyinak valóban nem volt elég erős a hite, azért nem volt ellenálló 
a teste sem. Pedig már nem kellett volna sok idő, hogy visszavonulhasson a „kertbe”, mindkettőnk 
menedékébe. A fák, virágok, madarak nem gátolták volna a lelkét, hogy szabadon szárnyaljon.
 Mennyire törődött bele a távozásába? Néha azt gondolom, hogy talán már vágyott is valamilyen 
más dimenzióba. Ahol nincs eszmei-hitvesztés, rosszindulat, gúnyolódás, veszekedés, méltatlan 
sors, gyerektelenség, betegség, testi fájdalom és lelki szenvedés ... Most vajon jobb-e neki? Vagy 
látja könnyes magányomat, tétova lépteimet ...?

Éjszakai tűnődés ...

A rádióban Müller Péter beszélt az életen túli dimenzióról – nagy hatással volt rám. Többek között 
azt mondta, hogy ha valaki nagyon szereti például a feleségét, akkor a halála után sem tudja 
elhagyni. A lelke ott van a szeretett személy közelében, és várja, amíg együtt mehetnek tovább. 
Egyszer álmodtam is erről. Fontos és felejthetetlen álom volt, azóta is sokszor eszembe jut. Ime 
az álom: 

 Kopár – holdszerű tájon Sanyi fekete gumiruhában fekete motorbiciklin űlt, mozdulatlanul és 
mereven. Az arcát nem láthattam, de tudtam, hogy rám vár, hogy mögé űljek és indulhasson ... 
Mondtam neki, hogy nekem még dolgom van és visszamentem a házba. A konyhában a két mama 
szorgalmasan sürgölődött, én is nagy igyekezettel tettem-vettem, mégsem haladtam semmire. De 
Sanyi várt türelemmel. (A halottak már nem érzékelik az idő múlását.)

 Ez csak álom volt, de a valóságban is úgy érzem, hogy Sanyi itt van a közelemben és  
vigyáz rám. 
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TÉL, TAVASZ, NYÁR, ŐSZ – NÉLKÜLED

Téli levél Sanyinak a Mennyországba ... (1986. III. 2.)
Drága lelkem!
A sűrű hóesésről eszembe jutottál, s úgy belémsajdult a szomorúság. Az első közös
telünkön is nagy hó volt Hajdúszoboszlón. A város külterületén levő bútorgyárban tartottál
előadást. Veled mentem, hogy addig is együtt lehessünk. Térdig érő hóban bandukoltunk. 
Akkor írtad szép versedet: „Piros kendőjét a hó befújta ...”
De régen volt! Akkor mienk volt a megtalált boldogság és még előttünk a reményekkel teli 
élet. De a reményekből oly kevés valósult meg, és a mi közös életünk is oly rövid volt.
Húsz év. Két évtized. De mégis csak együtt voltunk. 
Most is sűrűn hull a hó. Rád gondolok. Ma már a sírodat borítja be a hó.  
Mennyit kérdeztem játékos szerelemmel: „Szeretsz? Ez már biztos? És örökre?” 
Ígéretedet betartottad: a változtathatatlan „örökre” van immár.

Tavaszi fájdalom  

Itt van a gyönyörű, harsogó tavasz! A természet örök megújulását jelentő május. Micsoda 
kibékíthetetlen ellentéte a sorsnak, hogy az én kedvesem élete éppen májusban hunyt ki. A 
természet újulásakor mostmár mindig az ő halála, hiánya jut eszembe. Utolsó versciklusának címe: 
Tavaszvárás. Nem tudhatta, hogy mit hoz számára az az utolsó, sóvárogva várt tavasz. 
 Egy reggel arra ébredtem, hogy madár énekelt az ablakom előtt. A természet hívószava volt ez. 
Igyekeztem hát rég nem látott kertembe. Minden fát, bokrot szeretettel figyeltem, simogattam, úgy 
beszéltem hozzájuk, mintha azok lennének az én családom. Itt nő a nagyapák emlékére ültetett 
jegenye, az anyu diófája, a keresztanyámék hajdúszoboszlói kertjéből való szőlővessző, a mátrai 
kirándulásainkat idéző füredi mogyoró, valamint  kedvenceim: a hajlékony, örökzöld fenyő és  
a sudárfehér nyirfa.

Nyári bizalom

Minden szabad időmet a kertben töltöm, mert felelős vagyok a növényeimért. Mentenem kell 
őket a gaztól, a szarvastiprástól, a levéltetűtől, a szárazságtól. A kertészkedés: egyensúlyteremtés 
a természet jó és rossz erői között. Ott minden egyértelmű. Tudom, melyik a termő gyümölcsfa 
és melyik a haszontalan vad fa. Melyik a zöldség, virág és melyik a gaz. Ez utóbbi erőszakosan 
elszívja a nedvet, a tápot, a napfényt, a levegőt, – tehát ki kell írtani. Az emberek között nem 
ilyen egyértelmű, hogy ki a jó, ki a rossz ember. Hiszen a felesleges, haszontalan, erőszakos, vagy 
gonosz embereket is el kell tudni viselni. Valami jó tulajdonságuk talán nekik is van, csak nehéz 
felfedezni. Ezért jobb a természetben élni.
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Őszi szomorúság

Este – ahogy sötétedik – fáradt, szomorú, félős leszek. Bár néha a Hold körülölel fénnyel – mintha 
Sanyi lenne – hogy megvigasztaljon. Igyekszem idejében otthon lenni és hamar lefeküdni, hátha 
az ágy és az álom biztonságot nyújt. De reggel felkel a Nap és reménnyel, friss erővel, életkedvvel 
sugározza be a Földet. Ezért szeretek a Nappal együtt ébredni! A kertemben kibújt a földből az 
Őszi kikerics, egy-egy tőből csokorra való gyönyörű lila virág pompázik. Reggel kinyílik, este 
összecsukódik – mint ahogy én is.  
     

* * * * *

   
IMMÁR SANYI NÉLKÜL ...

Hogyan lehet kibírni, ha az ember elveszíti azt, aki számára mindenkinél, mindennél fontosabb? 
Tudom, hogy egy asszonynak nem könnyekkel kell elsiratni meghalt férjét, hanem tettekkel. Olyan 
tettekkel, amire a másiknak már nem volt ereje, ideje.
 Magamra maradtam mindkettőnk idős édesanyjával – öregedésük gondja egyedül rám hárult. 
Nem volt könnyű: egyik szellemileg, a másik testileg épült le. (Anyósom 1993-ban 85 évesen, 
anyukám 1996-ban 84 éves korában halt meg.)
 

A munka ...
 
Az élet közben ment tovább. Sanyi keresetének hiányát külön munkával kellett pótolni.  8-tól fél 
5-ig a Magyar Rádió zenei osztályán dolgoztam, 5-től éjfélig pedig a TV Híradóban heti 3-4 este. 
Az örömmel végzett különmunka ideje is eljött: a Zenetudományi Intézet számára dolgoztam fel 
a Rádió és a magyar zeneszerzők kapcsolatát. Ez a feladat már hozzátartozott a hivatásommá vált 
munkaterületemhez. A Rádióban is elkezdhettem a zenetörténeti sorozatomat, amely évtizedekre 
értelmet adott az életemnek.  

A tetőszoba építés ...

Kapaszkodtam a kertbe is, hiszen azt művelni, gondozni kellett, és megvalósítani a közös nagy 
tervet: kibővíteni a régi kis házat. Felépíteni egy tornyos tetőszobát, ahonnan látni lehet a Dunát 
és a szemben lévő szigeten a fehér templomot. Gyermekkoromban jártam Sárospatakon, ahol  
a várban elbűvölt a Sub Rosa toronyszoba, körbe ablakokkal, szép kilátással a Bodrog partjára. 
Ilyennek képzeltem az én kis toronyszobámat is.
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Az ácsmester

Keresnem kellett olyan ácsmestert, aki meg tudja valósítani az álmomat. Több mesterember furcsán 
nézett rám ...  nem vállalták. De valaki ajánlotta Molnár Ferencet, aki Erdélyből származott, – a 
leányfalui fürdővel szemben gyönyörű székelykaput készített – ő biztosan tud tornyot ácsolni, 
mondták. Tudott. Isten áldja meg érte!

A kertben ...

Édesanyám az egyik este azzal a szomorú hírrel fogadott, hogy az erős szél letörte az egyik diófa 
ágát. Eszembe jutott a mandulafa félig meghasadt ága, amit Sanyival gondosan kikötöztünk. Utána 
aggódva figyeltük, hogy összeforrad-e. Igen! Gyönyörűen kilombozódott. 
 Mihelyt lehetett, siettem ki a kertembe, hogy segítsek a diófának. (Hiszen azt még együtt 
ültettük el ...) Fasebtapasszal bekentem, pontosan összeillesztettem a ketté tört ágat, szorosan 
betekertem műanyag raffiával (igazit nem lehetett kapni a boltban, pedig hogy kerestem!). Aztán 
két fadarabot illesztettem a sérült ágacska mellé, így is átkötöztem, mintegy sínbe tettem. Az egész 
ágat kitámasztottam, majd alaposan megöntöztem. Mindent megtettem annak érdekében, hogy  
a törés összeforrjon.

 Egy régi magnetofon  felvételen váratlanul Sanyi hangja szólalt meg: „Az őszi Holdon járok!” 
Ez sokszor eszembe jutott, elképzeltem, hogy a szerelmem a holdon ül és vigyázza az álmomat. 
Egyszer pedig a hajnali kertemben úgy éreztem, hogy Hold-Sanyi pajkosan játszik velem: a kútnál 
levő veder vízben csillogott rám köszöntésül. Pedig már a Nap is kikukucskált. Szép égi tünemény: 
a Hold és a Nap egyszerre volt jelen kertem felett az égen.
 Szerettem kertem fáit és bokrait, időnként megsímogattam őket, azt suttogva: ti még láttátok az 
én Sanyikámat!
    

* * * * *

INDULÁS ÚJ TERVEK, ÚJ VÁGYAK FELÉ ...

2000. június 12. Pünkösd hétfő különleges nap volt. Valami sugallat szállt rám: amely tudatta 
velem, hogy Sanyi hagyatékát (verseit, újságcikkeit, irodalomtörténeti írásait) haza kell vinnem 
szülővárosába, Hajdúszoboszlóra. Ha valahol megőrzik, ápolják emlékét, az csak ott lehetséges, 
vagy sehol. S talán az én végállomásomnak is ott kell lennie. Bár én Konyáron születtem, de 
sok minden Hajdúszoboszlóhoz köt: hat éves koromban abba a házba léptem először, ahol 
Sanyi született, ott jártam általános iskolába és gimnáziumba, ott élt és halt meg a kedves Zsófi 
nagymamám és ott dolgozott postai tisztviselőként az édesanyám. 
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A változás ...

A terv megvalósítása azonban csak négy év mulva kezdődött el. Egy kellemetlen betegség 
ugrasztotta ki belőlem a tenniakarást. 2004. tavaszán ugyanis, hogy időt nyerjek, már április első 
napjaiban is kint aludtam Leányfalun, a téli hideget őrző házban. Különben is szeszélyes időjárás 
volt, úgyhogy csúnyán megfáztam: fulladozva köhögtem,  magas lázam volt, az orromat fújtam 
százzsebkendő számra, a torkom is fájt és berekedtem. Megíjedtem! Istenem, meghalhatok, mielőtt 
elkészültem volna a feladatommal!!
 Ákosék (a keresztfiamék) éppen hoztak nekem egy Hajdú-apró nevű újságot – azt böngésztem. 
Egy rajzzal ellátott hirdetés felkeltette az érdeklődésemet: „Hajdúszoboszlón, a fürdő közelében 
épülő társasházban kis alapterületű lakások leköthetők!”  Pár nap mulva vonatra űltem, hogy minél 
hamarabb lássam. Mennyi változás történt és történik Hajdúszoboszlón! 
 Elsőként a József Attila utcába siettem, ahol már csak két régi épület áll: az egyikben Angyalné 
Irmuska néni volt a gondnok, és mellette, szinte változatlanul megvan anyósomék hajdani háza is! 

A régi fényképen középen anyósom és apósom látható a ház előtt. 
Ám az akkori 7-es szám helyett most 10-es van kiírva.
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Az utcában előtte az új Gambrinus háztömb és utána a Hotel Korona látható. Az első fordulóban 
pedig a Szabó László zug van – ahol a hírdetett ház – éppen anyósomék egykori kertje végében 
épült. Megdobbant a szivem! A sors rendelhette így, hogy a valamikori szilvafa közelében – amely 
alatt Sanyi az egyik legszebb versét írta hozzám – lesz egy hely az emlékek számára, valamint az 
én utolsó otthonom. Íme az 1962 őszén írott vers:
   
  Ének a szilvafa alatt ... – részlet

  A csillagok,
  ez aranyló égi hangjegyek,
  távoli sétahajók az ég 
  kormos óceánján
  s én 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,
  nem érzem a szépség erejét, 
  az élet kínálkozó jóságát,
  az órák lüktetésében
  a holnapot zengő perceket
  fáradtnak és ernyedtnek érzem
  a lábaimon cipelő súlyom,
  lőtt szárnynak kezem árnyékos röptét
  s ha feltűnik előttem
  gyermekesen mámorító termete,
  e csupa boldogságot lobbantó láng,
  a szilvafa alatt fohászom
  száll felé
  és szívének ezüstkacagású
  ablakán
  betekintek megnyugvó
  szerelemmel
  és mindent, mindenkit
  feledek,
  csak őt nem,
  mert Éva örökké feledhetetlen.
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 Megérdeklődtem a kiállítóhelynek szánt lakás árát és pont annyiért meghírdettem a leányfalui 
házat, kertet. Az érdeklődők közül Andrea, a két gyermekes fiatalasszony első látásra „beleszeretett” 
az én tornyos, oszlopos kis házamba. A férje persze (jó szakember lévén) látta a hátrányokat is, de 
az adás-vétel megtörtént. Íme a nekik szóló levél búcsúzáskor:

Kedves Andrea, Tamás és gyerekek!
 
Kívánok Nektek megnyugvást, jó egészéget és boldogságot az új fészekben. Én mindig 
úgy éreztem, hogy a jó Isten rám bízta ezt a kertet – hazám kis szeletét – hogy  ápoljam, 
gondozzam, szeressem. Tegyétek ezt Ti is!

Amikor ide költöztünk 1980-ban, Ilus néni, az előző tulajdonos (buzgó katolikus, 
jelenleg 93. évében jár!) az egyik éjjeli szekrény fiókjában itt hagyott egy kis keresztet.  
Én – bár református vagyok – ezt a keresztet talizmánként őríztem, és soha ki nem 
vittem a házból, még az átépítés alatt sem. Hozzon áldást a Ti életetekre is. 
Sok szeretettel búcsúzom:

Leányfalu, 2004. július 9.   Bieliczkyné Buzás Éva

     
* * * * *

 Leányfalu történetében csak vendég voltam 24 évig, miközben kipróbáltam háztervezői, 
munkaszervezői rátermettségemet, kiéltem kertészkedő hajlamomat, természetszeretetemet. De 
eljött a nap, amikor a külső és belső jelzések tudtomra adták, hogy ezirányú erőfeszítésemnek 
végére értem. A ház javításának gondját, a kertészkedés fáradalmait átadhatom másnak, aki erre 
alkalmasabb. A 24 évig tartó próbatétel befejeződött. Köszönöm Istenem, hogy volt egy kertem, 
amely megerősítette hitemet, élniakarásomat! A fák, bokrok, virágok, gyümölcsök szép emléke 
pedig mindig velem marad.
 Sokszor gondoltam arra, hogy amíg Ilus néni és Márika él, addig nem adhatom el a kertet. Ám a 
két dolog sorsszerűen összeért. Az ő életük is hamarosan végetért: Ilus néni augusztus 22-én örökre 
elaludt, október 29-én pedig Márika is követte. A kedves idős hölgyek (93 és 89 évesek) együtt 
éltek és együtt haltak. Az 1980-ban kezdődő szeretetteljes, baráti, egymást segítő, jó kapcsolatunk 
2004-ben lezárult. A leányfalui házat, kertet pedig új tulajdonosok lakják, és gyermekhangok teszik 
ezután élővé.  
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A végső búcsú

A végső búcsúzáskor Ákos – az unokaöcsém és keresztfiam – sok szép fényképet készített. Én is 
meg-megálltam egy-egy helyen, kezemben a fényképező géppel és körbe-körbe forogva lefotóztam 
mindent. Persze az igazi emlékeket a lelkemben őrzöm. Ákoséktól karácsonyi ajándékul kaptam 
meg a felvételeket, s mivel éjjel sokáig nem tudtam elaludni, azokat nézegettem. Hónapok óta 
olyan zsúfolt volt az életem, hogy keveset gondoltam a kertemre. De a képeket látva sok minden 
felidéződött és a szívem tele lett meghatottsággal. Különösen két fotónak örülök: amely a házat, 
valamint a kerti asztalt örökítette meg a ráhajló fügebokorral. Mint ahogy az elején írtam: az asztal 
lapja abból az ágydeszkából készült, amelyben Sanyi született 75 esztendővel korábban.
 
 

 
 
 

 

* * * * *
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EMLÉK-IDÉZŐ SÉTA HAJDÚSZOBOSZLÓN

1974-ben költöztünk Budapestre és csak 30 év mulva 2004-ben jöttem újra Hajdúszoboszlóra. 
A következő nyáron Ákossal és két kislányával végigjártuk a Kossuth és a Bocskai utcán lévő 
házakat, vagy azok „helyét”, hogy lefotózzuk. Régóta izgatott, hogy vajon mi maradt a számunkra 
oly fontos emlékhelyekből? Bizony, sok minden már csak az én lelkemben él. Néhányat felidézek 
közülük – mi volt egykor és mi van ma? 

Sanyi szülőháza (Kossuth utca 33)

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 – is utánuk 
mentünk. Este volt, amikor a vonattal megérkeztünk. Az állomáson Gyuszi (az unokabátyám) várt 
bennünket. Első benyomásom a Sztálin-gyertyákkal kivilágított ég volt. Rohantunk a konflishoz, 
hogy a légi riadó előtt védett helyre jussunk. Egyenesen a szomszéd ház pincéjébe futottunk. A drága 
Zsófi nagymamám egy teknőbe vetett nekem puha ágyat ... az lett a fekvőhelyem éjszakánként, 
amíg a légi veszély el nem múlt. Évek múlva kiderűlt, hogy ahova Hajdúszoboszlón először 
beléptem, abban a Kossuth utcai házban született Joó Sanyika 1929. december 12-én. Hiszem, 
hogy a Sors jele volt: hogy már gyermekként jártam a későbbi szerelmem, férjem szülőházában. 
Életünk összefonódását ezért én hat éves koromtól számítom. 
 (A régi szülőház ma már nincs meg, helyén egy társasház látható.)
    

*****

A találkozás

12 esztendővel később – frissen érettségizett lány voltam – a Kossuth utcával párhuzamos Bocskai 
utcában laktunk. Kinéztem az ablakon és a másik oldalon megláttam két fiatalembert. A szívem 
megdobbant, mert megéreztem, hogy egyikük a számomra rendeltetett „nagy Ő”. Ösztönös érzéssel, 
megállíthatatlanul utána mentem. Mintha tudtam volna, hogy az elhatározás egy életre eldönti sorsomat, 
sorsunkat. 1956. augusztus 6-a volt. Legyen áldott a nap, amikor megláttam Őt, és utána indultam!
     

*****
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A nagy találkozás után az élet más városba terelt minket – én tanultam, Sanyi dolgozott. Mint ahogy 
Mozart A varázsfuvola című operájában Pamina és Tamino első látásra megszerették egymást, 
megérezve, hogy az Isten egymásnak szánta őket, – ám, hogy méltóak legyenek egymáshoz 
(valamint a bölcsesség szolgálatára), próbák hosszú sorát kellett kiállniuk. Úgy látszik, mi is csak az 
évekig tartó megpróbáltatás, szenvedés után kaphattuk meg jutalmul a kiérdemelt boldogságot.

 A Rákóczi út 56 szám alatt (ma iskola van a helyén) volt Anyu utolsó lakása Hajdúszoboszlón. 
Itt töltöttem 1962-ben a nyári szabadságot. Az egyik éjszaka közepén erős szívdobogásra ébredtem 
és arra gondoltam, hogy Sanyi a kapu előtt áll. Mi a ház hátulsó, udvari részében laktunk, 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. Soha többé nem váltunk el. 
   

* * * * *

A múlt emléke 

Emlékidéző sétánkon elmentünk a Bocskai u. 28. számú ház elé is, ahol 1956 nyarán fogorvos 
működött. Azon a felejthetetlen napon Sanyi ide ment és én követtem. Akkor még a ház középső, 
bejárati ajtajával szemben volt a kapu. Sanyi az ajtó mellett támaszkodott – a fogorvosra várva –, 
amikor beléptem. E ház ajtajában néztünk először egymásra és tekintetünk örökre egymásba égette 
sorsunkat. 
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És a jelen

A ház, ahol megismerkedtünk, ma is megvan, kertjét szép szobrok díszítik. Én a csaknem 50 évvel 
ezelőtti emléket akartam felidézni, lefotózni. Ám váratlanul, az épület előtt állt meg biciklizés 
közben a két kedves kislány, Zsófi és Juli. Megható pillanat: a fényképen összejött a múlt és  
a jelen! 

 

Most, amikor Hajdúszoboszlón – immár egyedül – próbálok újra visszatalálni egykori életünk-
höz, emlékeinkhez, úgy érzem, az Édesanyám „ott  fent” talán mosolyog – neki nem adatott 
meg soha az, hogy saját lakása legyen ebben a városban – de nekem most sikerült. Anyósom 
megbékélve veheti tudomásul, hogy minden használható dolgot „visszahoztam”. Sanyikám pedig 
szenvedéssel, küzdelemmel teli, sikertelen élete után – elégtételnek veheti, hogy emléke főnixként 
éled újjá szülővárosában. És én?  Talán elégedett lehetek, ha teljesítem a kötelességem, és ebben 
„odafentről” segítenek – ezt érzem.
     

* * * * *

A „találkozás háza” előtt Zsófi és Juli
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MÁJUS 31 – háromszor

 
A múlt lezárása ...

 1983. május 31-én volt életem egyik legszomorúbb napja: Sanyi, a férjem temetése. A magam 
szenvedésén túl, még környezetem egy részének, anyósom rokonságának negatív hozzámállását is 
viselnem kellett. De mára már ők is a másvilágra költöztek, vagy eltüntek az életemből, én pedig 
az akkori sérelmeket régen elfelejtettem. 
 1996. május 31-én Debrecenben éltem meg a másik nagy veszteséget: édesanyám temetését. 
Az ő halála – bár nagyon fájt – mégis elfogadhatónak tűnt 84 éves korában.
 

   
És a jövő reménysége ...

 2005. május 31. Ezt a napot Zsófi és az ovodavizsga ragyogta be. Gyerekek és ifjú szüleik, illetve 
a büszke nagyszülők között az ember az élet szebbik, napsütéses oldalát látja. Zsófi az oviban alig 
vett rólam tudomást – egyik társával volt nagy-nagy barátságban – de amikor hazafelé mentünk, 
szinte kérőn mondta: „Ugye bejössz még hozzánk?” Szobájukban mindjárt kiteregette azokat  
a rajzokat, amelyeket az év folyamán készített, és most összegyűjtve kapott meg az óvónénitől. 
Köztük vannak egészen ügyes munkák, látszik rajtuk Zsófi kézügyessége. Este az jutott eszembe, 
hogy Hajdúszoboszlón ki kellene rakni a falra ezeket a rajzokat, mint a „kiállítóhely” első darabjait. 
Telefonáltam: „Csináljunk családi kiállítást”. „Jó ötlet” – mondta Ákos. Mosolyogva – a jövőbe 
vetett hittel – aludtam el.

  Vasárnap már mindnyájan Hajdúszoboszlón voltunk, és valóban „kiállítottuk” a 6 éves  Zsófi 
ovisrajzait, sőt, még két darabot a 3 éves Julitól is. Ákos rögzítette a drótokat, Zsófi pedig látható 
izgalommal, nagy komolysággal ragasztotta fel képeit a keményebb rajzlapokra. 
 Közben magamban megáldottam Ákos és Zsófi dolgos kezeit. Arra gondoltam, hogy én 
igyekszem az Emlékszobát elképzelésem szerint berendezni, tartalommal, élettel megtölteni és 
fenntartani, amíg lehet. De aztán ... a távoli jövőben – Ákos és Zsófi jó szándékú hozzáállásától 
függ a sorsa. 
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A bejárati ajtóval szemben kiírom:

    
Kedves Vendég!

Szeretettel köszöntlek e kis hajlékban, melynek neve Főnix-sarok. Főnix – a hitrege 
szerint önmagát elégető, majd hamvából új életre kelő madár, a halhatalanság és a 
megújuló élet jelképe. Sarok azért, mert az épület egyik végében levő saroklakásban
találtak otthonra egy Hajdúszoboszlóhoz kötődő házaspár életének, munkájának 
emlékei. 
A tervem szerint itt kap helyet:
1./ Bieliczky Joó Sándor újságíró, költő hagyatéka
2./ Bieliczkyné Buzás Éva zenetörténeti sorozata, amely Rádiófónia címen 200 adásban  
hangzott (hangzik) el a Kossuth adó műsorában. 
3./ Esetenként képző- és iparművészek munkáiból kamara-jellegű kiállítást is rendezünk itt.
Elsősorban Hajdú-Bihar megyei és erdélyi művészek festményeit, rajzait, kisplasztikáit,
kis méretű szobrait, éremgyűjteményeit, fotóit mutatjuk be. 
4./ A baráti találkozókra szívesen látjuk a gyermekeket is, a jövő reménységeit! 

Hajdúszoboszló, 2005. január 1.  Bieliczkyné Buzás Éva
 a Főnix-sarok kitalálója és működtetője

 – amíg a jó Isten engedi.

* * * * *


