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BÚCSÚ NÓRA NÉNITŐL
Nóra néni halála után fiaival,
Danival és Gazsival
beszélgetve, az emlékek és az utolsó
napok
történéseinek felidézése
során az a mondat maradt meg
bennem,
hogy
édesanyjuk szép
és teljes életet élt.
Aki ismerte Nóra
nénit, s több mint
9 évtizedes életpályáját, mindezt
m e ge rő s ít he t i.
1926.
március
18. született, így
végigélte azt XX. századot, ami százezrek számára hozott
emberi tragédiákat, sorsfordító változásokat. Erről saját
visszaemlékezéseiből, életfilozófiának is beillő gondolatait
szeretném idézni:

években, az tudja mit jelentett egy tanár házaspárnak
három gyereket felnevelni, taníttatni. Nóra néni és János
bácsi művészi-tanári munkájuk mellett úgy tudták ezt
a feladatot teljesíteni, hogy közben meleg családi légkört teremtettek a szűkebb-tágabb családnak. Diplomája
megszerzése után 32 évet töltött tanári pályán a főváros
több iskolájában, később pedig rajztanárként az Állami
Balettintézetben és az Óvónőképző Főiskolán tanított.
1981-ben nyugdíjba menetele után, bátran mondhatjuk, Nóra néni életében, művészi, tanári munkásságában
egy csodás és szerencsénkre jórészt Visegrádhoz kötődő
újjászületés, gazdag alkotómunka következett be. Már a
kezdetek is izgalmasak voltak, amikor a Harvard Egyetem ösztöndíjasaként az intézményhez tartozó hírneves
bostoni Arnold Arborétumban rajzolt botanikai illusztrációkat, s kiállítása is volt az Újvilágban.
Ha G. Nagy Nóra elmúlt majd 4 évtizedes visegrádi tevékenységét számba vesszük a dunakanyari táj
megörökítését, a szentek, gyermekek, madarak megfestését, a helyi batik szakkör megalapítását és több mint
10 éven keresztül történő irányítását kell megemlítenünk.
Nem hiszem, hogy csak a személyes elfogultság –
mindhárom lányom batik szakkörös volt - késztet arra,
hogy a gyermekekkel való foglalkozást kiemeljem.
A visegrádi batik szakkör fennállása alatt számos díjat
nyert és több kiállításon vett részt. Ehhez elengedhetetlen
volt Mikesy Tamásnak a Művelődési Ház igazgatójának
segítsége, aki igyekezett minden támogatást megadni
Nóra néni ifjú művészeinek.

„Hát igen a háború. Egy ideig nem is vettük észre. Éltük
megszokott életünket… Nem szoktattak hozzá, hogy
véleményünk legyen a politikáról, de azért a „rendes” emberek utálták a nácikat. Csak bálozni nem mehettünk, de
táncos zsúrokat rendeztünk. Közben készültem a tizennyolcadik születésnapomra.
1944. március 18-a este. A vendégek elmentek, kezdtünk
rendet tenni. Lefeküdtünk aludni. Amikor a vasárnapi
misére mentünk, már tele voltak az utcák német katonákkal, harckocsikkal, tankokkal. Mindenütt halálos
csönd volt.

Arról hogy Nóra néni miként tanította a 7-től 14 évesig
terjedő korosztály gyermekeit, leghitelesebb, ha az egyik
régi batikos, Gróf Kinga visszaemlékezéséből idézek:
„amikor először mentem batik szakkörre egy virágzó
fát rajzoltam. Büszke voltam magamra, hogy én vagyok
a legfiatalabb, és Nóra néni megbízik bennem, hogy a forró viasz és vasaló mellet üljek. Onnantól kezdve sok éven
keresztül jártam és rengeteget tanultam. Nóra nénire sohasem tanárként tekintettem, hanem inkább bizalmasként.
Felnéztem rá, adtam a véleményére, amiről tudtam, hogy
mindig őszinte volt, megmondta, ha egy rajz vagy terv nem
volt az igazi és dicsérni is tudott, amikor dicséret járt ki
valakinek. Nem emlékszem, hogy valaha beleszólt volna
abba, hogy mit rajzolunk, és milyen témát választunk.
Inkább technikai tanácsokat adott, finoman alakította az
ízlésünket. A gyerekeket, kamaszokat, akik batikra jártak
ismerte és szerette. Odafigyelt ránk, beszélgetett velünk,

Aztán egyszer végre a háború is véget ért. A vész elmúltával
lassan visszatértünk a régi kerékvágásba. Persze semmi
sem volt úgy, mint azelőtt. De mégis optimisták voltunk,
a család minden tagja megmaradt, együtt voltunk, épen,
egészségesen. Nem következtek könnyű idők, keményen
kellett dolgoznunk, de a Jóistentől mindig érkezett váratlan
segítség. „
Nagy Nóra a Sophianum leánynevelő intézetben tanult, majd 1945-ben a Képzőművészeti Főiskolára nyert
felvételt, ahol Bernáth Aurél volt a mestere.
A főiskolai évek alatt ismerkedett meg későbbi férjével,
a szintén festőművész Gróh Jánossal. Aki élt az ötvenes
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jó pár kilométer után a Bogdán mezejének felső részére
megérkezzünk. A kitáruló látvány annyira lenyűgözött,
hogy az egyik menedékház tornácára bevonultál, és megkértél, engedjük meg, hogy elmerülhess a látványba. Ez egy
termékeny elmerülés volt, hisz’ pillanatok alatt munkába
lendült az ecset, kavarogni kezdtek a színek, és mire a csapat az ebéddel elkészült, az ecset nyomán elénkbe tárult a
fenyvesekkel körülvett havasi legelő megszólalásig hasonló
kicsinyített mása a vásznon.

mindig meghallgatta az iskolai történeteinket és elmondta,
mit gondol. Mesélt nekünk a saját életéről, gyerekkoráról,
családjáról, az amerikai tanulmányútjáról. Nóra néni
odafigyelt arra, hogy lehetőségeket teremtsen munkáink
bemutatására, a versenyzésre, sikereink megélésére. Nem
tehetségeket keresett, mindenki járhatott batikra és mindenkinek teret adott kreativitásának kibontakoztatására,
aki nyitott volt erre. Tudta, hogy mikor kell ‘magára
hagyni’ valakit alkotás közben és hogy mikor kell tanácsot adni, amikor elakadtunk. Nekem a batikszakkör egy
olyan hely és környezet volt, ahol úgy éreztem, az lehetek,
aki vagyok, és ahol elfogadnak olyannak, amilyen vagyok.
Az embernek ritkán van alkalma önfeledten elmélyülni
az alkotásban és a batikszakkör ezt az élményt nyújtotta
nekem szombatonként, amely velem fog maradni. ….”

A mű itt maradt, rátekintve naponta eszünkbe jut az az
ezredvégi júliusi nap, amikor együtt barangoltunk a havasok lankáin.
Sokat gondolunk Rád, kedves Nóra Néni!
A parajdi csapat”

Felnőttként, szülőként is felemelő volt közvetve átélni
az élményt ahogy a batikos gyermekek büszkén vettek
részt alkotásaikkal a szlovéniai, celjei nemzetközi rajz
versenyen, annak fődíját is elnyerve. Ez az út nemcsak
a fődíj ünnepélyes átvételéről szól, hanem Mezei Annának és Mikesy Tamásnak köszönhetően egy-egy jól
megérdemelt és felejthetetlen kirándulásról is. Szép emlék volt amikor az esztergomi belvárosi templomban
Paskai László bíboros úr nyitotta meg a kiállításukat.
De legalább ilyen jó visszaemlékezni a 2004. tavaszi első
áldozásra, amikor gyermekek az általuk készített batik
képpel ajándékozták meg Kalász István atyát. Nóra néni
miután a megtanította a fiatalokat az alkotás örömére és
szép szeretetére festményein örökítette meg a visegrádi gyermekeket. G. Nagy Nóra képeit számos hazai és
külföldi kiállításon ismerhette meg a közönség, de talán
nem túlzok, hogy számára a visegrádi fiatalok és felnőttek
voltak a legfontosabbak. Nóra néni hívő keresztényként
művész pályafutása utolsó éveiben előszeretettel festett
szenteket. Kalász István plébános úr erről így beszélt, egy
Nóra nénit köszöntő ünnepségen:

A gondviselés megadta nekünk, hogy több alkalommal
ünnepelhettük Nóra nénit: 2005-ben, amikor Visegrád
Város Önkormányzata Pro Urbe díjjal tüntette ki, 2009ben gyémántdiplomája, 2014-ben vasdiplomája átadása
alkalmából, 2016. március 18-án pedig 90. születésnapján.
2019-ben Nóra néni rubin diplomáját és Mezei Anna
arany diplomáját együtt vették volna át... Együtt Mezei
Pannival, akit mély és szoros barátság kötött Nóra nénihez, aki minden kiállításán, megemlékezésen főszervezőként vett részt és aki Mikesy Tamással a celjei utat,
egy szinte mesébe illő kirándulássá szervezte a gyermekeknek. Nóra néni akkor is ajándékot adott, amikor Őt
ajándékoztuk, ünnepeltük. Illedelmesen, szerényen ülve
hallgatta a köszöntő beszédeket, majd felállt utánozhatatlan, sugárzó mosolyával ránézett az őt köszöntőkre,
különösen a gyerekre, volt tanítványaira és mondott
néhány kedves szót. Ilyenkor szinte mindenki mosolygott. Felemelő és jóleső érzés volt ott lenni és hallgatni őt.
Ő így ajándékozott.

„A művész nemcsak szemével látja a világot, melyet
Isten alkotott, hanem a szívével és hitével jeleníti meg azt
alkotásaiban. A hit adja a többletet, és ahogy mondani
szoktuk, az ihletet az alkotáshoz.”

Úgy gondolom Mezei Pannira is emlékezve Áprily Lajos
soraival fejezem be búcsúmat:

Talán kevesen tudják, hogy Nóra néni a Visegrád-Parajd
kapcsolatot is gazdagította. 1999-ben a Vipa tábor keretén
járt Parajdon, s nemcsak a kedves fogadtatás, hanem a
táj szépsége is megihlette. Cseresnyés Irénkéék ezt így
örökítették meg Nóra néni 90. születésnapját köszöntve.

„Ámulni még, ameddig még lehet,
amíg a szíved jó ütemre dobban,
megőrizni a táguló szemet,
mellyel csodálkoztál gyerekkorodban.”

„KÖSZÖNTŐ LEVÉL PARAJDRÓL
Isten nyugosztaljon Nóra néni!
Kedves Nóra Néni!

(Elhangzott 2019. II. 2-án Nóra néni temetésén.)

Születésnapod alkalmával fogadd szeretettel jókívánságainkat, és engedd meg, hogy egy pár sor erejéig emlékezzünk
a Parajdon együtt töltött időkre. Csupán azt emelném ki,
amikor egy traktor vontatta munkásszállító utánfutóba
bezsúfolódva indultunk el a Kiság völgyében, hogy egy

Gróf Péter
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Áldjon a szelíd, aki megenged társának,
Balsors üldözvén, s ha a kór gyötri, hálát ad,
Ékes koronát jutalomképpen kész hite méltán kap.
Áldjon a halál, kapukat táró hű nénénk,
Tőle bűnös fél; Úr követői, mért félnénk?
Szívvel-szóval mind, Irgalom Atyja, jó voltod dicsérjék!
Kedves Peti és Riki!

amikor szeretünk. Ha így élünk, a testi halál nem félelmetes többé, hanem megszelídül, és nővérünkké lesz, aki
segít minket az átköltözésünkben. Ha nem szeretünk,
akkor viszont a halálban maradunk. De a szeretetet, legyőzte a halált.

Kedves rokonok, barátok!
Talán többen csodálkoznak, miért én állok itt, és
köszönök el Panni nénitől mindannyiunk nevében.
Az Ő kívánsága volt ez.

Ezért lehetünk ma
itt örömmel. Ha
hiszünk Szent Jánosnak, akkor biztosak
lehetünk abban, hogy
Panni néni nem halt
meg!

Lehetett úgy tizenöt éve, hogy először azt mondta
nekem, ha meghal, én búcsúztassam a temetésén. Erre én
megkérdeztem, azt szeretné-e, hogy nevessenek az emberek, hiszen tudja, hogy én nem vagyok egy bravúros
szónok. Azt válaszolta, hogy vidám temetést szeretne.
Tovább kérdeztem, hogy esetleg táncoljak és énekeljek
is? Mert akkor igazán nagy lenne a vidámság. Erre azt
mondta, ehhez nem ragaszkodik, elég, ha csak beszélek.
Aztán ezen még egy darabig jól elviccelődtünk.

Panni néni nagyon
szerette az életet.
Gyönyörködött a természetben, csodálta az emberi kéz
alkotásait, rajongott
a művészetekért, legfőképpen a versekért.
Finomakat
főzött,
értékelte az ételek,
italok ízét, zamatát.
Tisztelete a testet, kedvelte a mozgást és az aktivitást.
De legjobban az embert szerette.

Akkor még nem tudtam, hogy komolyan gondolja.
Tehát most itt állok, hogy eleget tegyek az Ő kérésének.
Azt ugyan nem gondolom, hogy a mai napot vidámmá
tudom tenni, de megpróbálok egy kis örömöt csempészni
a szomorú szívekbe!
A bevezetőben hallott sorokat nem pusztán azért
választottam, mert Panni néni szerette a verseket.
Assisi Szent Ferenc Naphimnuszának részlete rámutat
arra, amit a ferencesek a mai napig megélnek. Ők október
4-én nem Szent Ferenc halálára emlékeznek, hanem azért
gyűlnek össze, hogy Ferenc tranzitusát ünnepeljék meg.
Tranzitusát, azaz átmenetét, átköltözését, mintegy hazaérkezését. És Ferenc ezt a pillanatot anyaszült meztelenül
várta. A ferencesek hirdetik, azt a hitet, hogy az örök
élet nem a halál után kezdődik, hanem már itt a földön,
amikor anyánk méhében megfoganunk. Ily formán földi életünk végén nem meghalunk, hanem átköltözünk a
mennyei életbe.

Odaadóan és féltő gondossággal szerette fiait. Tanácsokkal látta el őket, de nem korlátozta őket. Aggódott
értük, de nem kötötte őket béklyóba. Védte őket, de ez
nem zárta el őket a világ elől. Büszke volt rájuk, és bízott
bennük.
Szerette tanítványait. Óvta őket, és vigyázott rájuk.
Tanította, korrepetálta és versenyekre, megmérettetésekre készítette fel őket. Kirándulni, színházba, múzeumba
vitte őket. Táborozott velük. A VIPA tábor szinte elképzelhetetlen nélküle. Fáradhatatlan volt, ha a gyerekekről
volt szó. Különös figyelemmel kísérte a felnövő generációk szárnybontogatását. Őszintén örült mindenki sikerének.

Jogos lehet a kérdés, hogy akkor nincs is halál?
Természetesen van. Szent János írja első levelében: „Mi
tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életbe, mert szeretjük testvéreinket.” Majd hozzáteszi: „Aki nem szeret, a
halálban marad.” (1Jn 3,14.)

Nem is lehetett más, mint pedagógus. De ez nem a
foglalkozása, hanem az élete volt. Tisztelte a tudást.
Ő maga is folyamatosan tanult és képezte magát.

Itt a tanúság arról, hogy a határvonal nem a földi életünk
végén húzódik, hanem újból és újból átléphetjük azt,
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Közéleti szerepet vállalt. Képviselői és bizottsági munkát
végzett. A testületeken belül a kompromisszumot, a békét
és a megértést képviselte.

De ami a legfontosabb gondolkozott. És itt egy kis
kitérőt kell tennünk. 1968-ban végezte el az egyetemet.
Könnyen kiszámolható, ez 50 év. Az ősszel megkért rá,
hogy kérjem ki az egyetemtől az aranydiplomáját, mert
nem Budapesten, hanem itt Visegrádon szeretné azt átvenni. November közepén érkezett meg az oklevél. Örült
neki, és megbeszéltük, ha túl lesz a műtéten, és egy kicsit
megerősödik, akkor január közepére megszervezzük az
átadó ünnepséget. Elérkezett a január, és én ma átadom
ezt a diplomát, bár nem így terveztük még az ősszel.

Sok nemzetiségi faluban nőtt fel, ezért átérezte a
nemzeti identitás fontosságát. Panni nem tolerálta, hanem érdeklődéssel és megértéssel fordult mások kultúrájához. Viktorin József szellemiségét magáénak érezte.
Hasonlóan gondolkodott Zoller Attiláról, akinek emlékét következetesen ápolta. Alapítója volt a Zoller-díjnak, melyet a fiatalok zenetanulásának szolgálatába állított.

Szerette kollegáit és beosztottjait. Iskolaigazgatóként
nemcsak irányította, de védte is őket. Empátiával vezette a rábízottakat. Az iskola jobbításán dolgozott, erre
sarkallt mindenkit.

A kezdetektől tagja volt a Visegrádi Hírek szerkesztőségének. Újságot írt, szerkesztett, korrektúrázott. A
lapot a kultúra terjesztés egyik fontos részének tekintette.

Szerette az időseket. Tiszteltettel fordult feléjük.
A testük börtönében raboskodó idős kollégákat látogatta,
elbeszélgetett velük, ha kellett vigasztalta őket.

Versmondó kört alakított, a Költészet napi rendezvényeknek mindig Ő volt a háziasszonya.
Ünnepi műsorokat és megemlékezéseket szerkesztett és
szervezett. Gondoljunk csak a nemzeti ünnepeken kívül
a Magyar Kultúra napjára, a Hősök napjára, a Görgei
megemlékezésekre, vagy akár az Idősek napjára.

Szeretettel fordult az elesettek fele. Mindig pártját fogta a rászorulóknak, és ezt tettekkel nyomatékosította.
Soha nem állt be a mérlegelők, átgondolók és kritizálók
közé. Az éhezőnek enni adott, a szomjazónak inni adott.
A hajléktalant befogadta, akár szó szerint.

De a játék sem állt tőle messze, hiszen hányszor láthattuk a Soproni Sándor Egyesület rendezvényein stólába
öltözve, vagy egy Vesta szűz szerepében.

A betegeket ápolta, legyen az édesanya, testvér, anyós,
vagy bárki.

Soha sem dicsekedett a kapcsolataival. Ezekből csak akkor sejthettünk meg valamit, ha azt a város szolgálatába
állította.

Gyűjtéseket szervezett vagy támogatott, ha erre szükség
volt.

A visegrádi kulturális élet meghatározó alakja volt.
A kulturális rendezvények elképzelhetetlenek voltak
jelenléte nélkül. Még a mozinak Ő volt az egyik törzslátogatója, lehet, hogy éppen azért, mert a mozi egy fiatalos műfaj, ami közel áll a fiatalos szívű emberekhez. Minden munkájával és tevékenységével szebbé,
gazdagabbá, értékesebbé akarta tenni az őt körülvevők
életét. De az Ő élete is kiteljesedett ez által és egésszé lett.
Mindez mögött végső soron szintén a szeretet állt.

Olyan természetesen és nagyvonalúan tudott adni, hogy
az ember elszégyellte magát mellette. Sokszor csodálkoztam rajta, hogy képes annyira kevéssé ragaszkodni az anyagi
javakhoz?
Szeretettel fordult minden ember felé. Érdeklődött
mindenki iránt. Nagy baráti köre volt. Nem gyűjtötte a
barátokat, hanem egyszerűen nehéz volt kívül rekedni az
Ő barátságából, szeretetéből.
Életét az aktivitás jellemezte.
Mint említettem,
fáradhatatlan volt, ha a gyerekekért és az iskoláért tenni
kellett. Mindez szorosan összekapcsolódott Áprily Lajos tiszteletével. Ő Kezdeményezte az iskola névadását,
tematikus hetet talál ki és szervezett. Alapítványt hívott
életre, hogy segítse a célok megvalósulását. Díjat alapított, hogy ösztönözze a fiatalokat.

Természetesen az Ő életét sem kerülték el a gondok és
a bajok. Voltak nehézségei, fájdalmai, szenvedései. Őt is
sokszor bántották. Láttuk Őt szomorúnak, sőt időnként
sírdogálni is. De mindig újra és újra kezdte. Mindig
felállt. Nagy küzdő volt. Amikor leégett a háza, és mindene odaveszett, Gróf Péter és Jékely Bandi várták a buszmegállóban. Mondták neki, hogy erősnek kell lennie,
mert nagy baj történt. Panni azt kérdezte, hogy csak nem
a fiaival történt valami? Válaszolták, hogy, nem, hanem
leégett a háza. Ő felsóhajtott, Hála Istennek, azt hittem
valami komolyabb baj történt.

Iskolatörténeti gyűjtőmunkát végzett, erről több alkalommal írt, és a tárgyi anyagból több kiállítást szervezett.
Az általa kezdeményezett Testvériskolai kapcsolat nőtte
ki magát Testvérvárosi kapcsolattá, melynek szíve és lelke volt. Parajd és a parajdiak különös helyet foglaltak el
szívében.

Ebben a kiszakadó Hála Istenben benne volt az egész
pedagógiája és életfilozófiája. Tudta jól, hogy az életben
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a legfontosabb az élet. Amíg élet van, addig mindig mindent meg lehet bocsátani, addig mindig mindent újra
lehet kezdeni. Az életnek nincs szüksége házra, autóra
és semmi anyagi dologra. Az életnek egy valamire van
szüksége: szeretetre. Szeretetet pedig csak az ember tud
adni!

A CSAVARGÓ A HALÁLRA GONDOL
Uram, a tél bevert a templomodba.
Álltam vaspántos portádon belül
s ámulva néztem botra-font kezemre
sugárban omló fényességedet.
Térdelt a nép, én álltam egyedül,
úgy hallgattam, amit beszélt papod:
„Ez világot szívedben megutáljad
és úgy menj ki belőle meztelen –”

Nem véletlenül írta ki az iskola falára a következő Áprily
idézetet:
„Figyeld a Dunán elfutó hajókat
és valld: az óra gyorsan illan el.
De amíg élsz, a múlt, a dal s az erdő
és az örök vágy emberré emel.”

Uram, te ezt így nem akarhatod.
Tudom, hogy földed nagy területéből
egyetlen barlangod jutott nekem,
s megreng az is, ha viharod zenéje
végigrobajlik fenn a tölgyeken.
De ha tavaszod jő, enyém az erdő,
és jó hozzám az erdő: ennem ad,
rigószavaddal kelt a kora-reggel
s odvamba surran este sűnfiad.
Gazdám, a nyár, az ősszel hullt levéllel
új őszig minden gondot eltemet:
mezítláb járom harmatos meződet
s verőfényed füröszti mellemet.
S ha kóborolni küld a nyugtalanság
s nótázva fut mellettem patakod,
kurjantással köszöntöm kék lakásod,
s fütyörészem s Uram, te hallgatod.
Zöld asztalomon vadgyümölcs az étel,
otthon-kínáló tűz nem int felém,
de mondd, volt-e valaha szép világod
valakié úgy, ahogy az enyém?

Ő ezt nap, mint nap megélte. Nem tanította, hanem
jó példával járt elő, hogy a rábízott gyerekek, és mi is
mindannyian emberré válhassunk!
Igen, Ő ember volt. Jó és igaz ember!
Kérem, mindenki válaszoljon most magában a következő kérdésre:
Van-e okunk arra, hogy ma örömmel a szívünkben térjünk
haza?
Aki igennel válaszolt, az ma ide nem búcsúzni jött, hanem egy rövid időre elköszönni.
Aki igennel válaszolt, az tudja, hogy bekövetkezett az,
amit minden ember tud, hogyha megszülettünk, akkor
egyszer el is kell köszönnünk. De nem következett be az,
amitől minden ember retteg: a halál.
Aki igennel válaszolt, az ma tranzitusra jött.
Ezért mi ma ünnepelni jöttünk össze. Ünnepelni jöttünk
az életet, ünnepelni jöttünk Panni néni égi születésnapját.

Ha menni kell, vállamról rongy-ruhámat
egy rándítással elhullathatom,
saruim szíja sem marad velem.
Uram, utálni nem tudom világod,
de indulhatok, amikor kívánod,
igéd szerint: egészen meztelen.

Köszönetet mondani jöttünk. Köszönetet mondani
mindazért, amit Tőle és általa kaptunk.
Hálát adni jöttünk. Hálát adni érte, és azért, hogy a
mienk lehetett.
Befejezésül természetesen egy Áprily verset szeretnék elmondani. Én fogok Áprily verset mondani Panni néninek.
Én, aki Gróf Péterrel együtt soha ki nem hagytam volna
egy alkalmat sem, hogy ne ugrassuk azzal, hogy minden
alkalomra van egy Áprily verse. Azt a verset mondom el,
melyet ő kért, hogy a novemberi könyv bemutatón – az
utolsó közös rendezvényünkön - feltétlenül hangozzék el,
és amely vers olyan szépen összecseng Szent Ferenc Nap
himnuszával.

Szia Panni néni!
Még látjuk egymást!
(Elhangzott 2019. I. 26-án Panni néni temetésén.)

Mikesy Tamás
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… KIVÁLÓ IFJÚSÁG NEVELTESSÉK…
PANNIRÓL

egyik legfontosabb támogatója – most már kényszerűen
az alkotó szellemű első vezető nélkül, de biztos vagyok
abban, hogy továbbra is hűen az eredeti, gyereket és
iskolát mindenek felett tartó szándékhoz.

Mezei Anna 1983-tól 2004-ig, huszonegy éven át volt a
visegrádi iskola igazgatója, ezt megelőzően tíz évig igazgatóhelyettese. S bár élete végéig nagy szeretettel emlegette meghatározó és kedves emlékként Mohácsot és
környékét, ahonnan származott, Visegrád és a visegrádi
iskola volt az a lelki és fizikai valóság, amelyért az utolsó
gondolatáig tenni akart és tenni tudott.

1987. november 14-én a kétszáz éves visegrádi iskola
felvette a nagy tudású, tiszta emberségű költő és pedagógus, Áprily Lajos nevét, akinek alakját akkor is és
azóta is példaképként állíthatjuk iskolánk közössége
elé. És Panni mindvégig segített abban, hogy évről
évre hogyan tárjuk a gyerekeink és a hozzánk látogatók elé a kifogyhatatlan kincsesbánya, az Áprily-Jékely család kulturális örökségének egy-egy míves szeletét. A vele való tervezés, felkészülés általában felért
egy irodalomtörténeti barangolással. Inspiráló volt és
magával ragadó. A névfelvételt követően a parajdi és a
visegrádi iskola vezetése, Mezei Anna kezdeményezésére
testvériskolai kapcsolatot kötött, s 1990-től kezdődően
több száz gyermek és felnőtt kapcsolódott be a Vi-Pa
táborok történetébe, s ez a kapcsolat, számos megújulást
követően, a mai napig töretlenül tart. Panni – ugyanúgy,
mint Cseresnyés Attila, a parajdi alapító igazgató – a legutóbbi időkig megingathatatlan híve, motorja, mentora
volt a találkozásoknak.

Tíz évvel ezelőtt, 2009-ben, amikor az Áprily Lajos
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója lettem, hamarosan választott vezetőtársra leltem személyében. Mosolyogva besétált az iskola
ajtaján, s aztán velem maradt élete végéig.
Órákon át tartó beszélgetések, kirándulások, utazások
adtak alkalmat az együtt gondolkozásra, töprengésre.
S közben esetenként több száz évet vagy néhány évtizedet
repültünk vissza az iskola vagy éppen az Áprily-Jékely
család történelmében. A történetek során megelevenedtek a falak, s szép lassan összeállt a költői családfa is.
Ámulva néztem a tudós emberekre jellemző aprólékos
munkát, amellyel Panni a múltat kutatta, vagy ahogyan
tervezgetett, s azt, ahogyan megrögzött jámborsággal és
hittel járt közöttünk, mint azok az emberek, akik valami
vitathatatlanul nemes célt szolgálnak.

A parajdi kapcsolattal párhuzamosan Panni 1988-tól
dolgozott azon is, hogy nemzetiségi létünk kapcsán,
az obergünzburgi iskolával méltó kapcsolatokat ápoljon az intézmény és a város. Amiről szintén nem szabad megfeledkeznünk: bár zenei oktatás korábban is
volt a településhez és az iskolához kapcsolódóan, Mezei
Anna igazgatása alatt, 2002-től megkezdődött iskolánkban a művészeti iskolai zeneoktatás. S hogy a zenét tanulni vágyók számára motivációt és távlatokat adjon,
kezdeményezője és támogatója volt a Zoller-díj évről évre
megvalósuló kiadásának.

A tíz év történetein keresztül új és újabb színét láthattam az általa vezetett visegrádi iskola korszerűsödésének,
az udvar rendezésének; megtudtam, hogyan épült fel sok
nélkülözés után az új tornacsarnok 1989-ben; s legfőképpen azt, hogy visegrádi pedagógusnak, vezetőnek lenni
egy életre szóló program, elköteleződés a természet, a
művészetek, a történelem, a körülölelő kultúra és a velünk
kapcsolatban lévő gyerekek és emberek, vagy egyszerűen
szólva Visegrád mellett. Türelmesen és rajongva mesélt,
s nagy részben neki köszönhetően költözött a lelkesedés
belém is mindaz iránt, ami az Áprilyt Áprilyvá tette.
S mi az még, ami Panni nélkül nem így lenne az iskolában
és bennem? A számos érdem közül csak néhányat szeretnék kiemelni.

Mezei Anna érdemeinek elismerése már életében
méltán megtörtént, hiszen mi lehetne nagyobb elismerés,
mintha az embert az őt ismerők szeretik, tisztelik…
És számos értékelés születik, született a város díszpolgára
munkássága kapcsán az őt nálamnál jobban ismerőktől. Mit mondhatnék én, aki röpke tíz évig lehettem
beszélgetőtársa?

Amikor ideérkeztem, fontosnak tartottam, hogy az
iskola elvi, szakmai és pénzügyi támogatására létrehozzunk egy alapítványt, s terveimet felvázolva, a majdani alapítvány vezetésére Pannit kértem meg. Panni lelkes volt, örült, hogy segíthet, s az alapító személyét – az
azóta már elhunyt, köztiszteletben álló Péterfy Lászlóné
Jékely Adrienne-t – és az alapítvány többi tagját már
együtt kerestük meg. Ez az alapítvány azóta is az iskola

Köszönöm, hogy rajongását figyelhettem, s tanulhattam tőle. Hogy terveinket együtt szőttünk. Hogy együtt
örülhettünk, amikor közösen célba értünk. S láthattam
az arcán a bizonyosságot, hogy amin oly sokat dolgozott,
most már nem merülhet feledésbe…
Bozóki Marianna
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EMLÉKEZÉS PANNIRA
Áprily Lajos:

Mezei Anna - mindenki Pannija. Nehéz megszólalni,
amikor az emlékek zuhatagából, tenni akarása, feladatmegoldó készsége, mozgékonysága, állandó mosolya
sugárzik ránk. Mégis, megpróbálok egy-egy emlékképet kiragadni és felidézni abban Panni szerepét és szerepjátékát. Mint minden évben, a táborok programját
közösen állítottuk össze, egy-egy terv kidolgozásánál
a hajnali pír még a megterített asztal mellett talált, hisz
akkor is tudtuk, hogy az üres has nem jó tanácsadó és
nekünk sok lehetőség közül kellett választani. Az egyik,
a Gyilkos tó látogatása, valamint a mellette emelkedő
Kis Cohárd tetejéről megcsodálható lélegzetelállító látvány megtekintése. Már a tervezésnél aggályai adódtak
Panninak, hogy a Cohárdra való feljutás betervezhető-e,
nehézségek adódhatnak. Aggályaitól megszabadítani
egy kis furfanghoz folyamodtam, túrabakancs helyett
szandállal mentem a hegy megmászásához. Aztán,
amikor a megmászandó Cohárd alatt álltunk és megmutattam, hogy hová kell felmásznunk, nem akarta
elhinni, hisz a szandállal oda csak akkor lehet felmenni, ha a túraösvény csak sétaösvény. Nekivágtunk, és a
háromnegyed órásra ígért út másfélóra után a tetőre ért.
A gyerekek már ott hasaltak a sziklák szélénél, ahonnan a
csodálatos Gyilkostó-i táj elénk tárult. Hosszú, percekig
tartó pihenés után a gyerekekkel együtt elszavalta Áprily a Tetőn című ide illő versét. Hazatértünk után még
évekig emlegette, hogy micsoda élményben volt részünk,
de többé oda nem mászik fel. Pedig még utána is másztunk hegyeket, ha nem is olyan fárasztó úton, de nem
hagytuk ki a lehetőségeket.
Cseresnyés Attila, Parajd

A RAGYOGÓ MADÁR
Kerested erdőn, bérceken,
fiatalságtól részegen.
Álmodtad és tudtad, hogy él,
különb madár a többinél:
elorzott minden drága színt,
smaragdot, türkizt és rubint,
szikrázóbb, mint a gyurgyalag,
begytollán bíboros szalag,
a kékcsókánál kékje szebb,
a jégmadárnál ékesebb.
Véredben él, álmodban ég,
egyetlenegy gyönyörüség.
S míg mohón űzte két szemed,
futott, futott az életed...
S mikor fejedre hó szitál
s szemed téveszti már a színt
s a fényt nem bírja már
s a szép már nem dédelgeti:
egy suhogó hang meglegyint,
s tapogató kezedre száll
s káprázó tollát kelleti
a ragyogó madár!

Cseresnyés Attilával és Irénkével Parajdon
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A HELY SZELLEME - MESTEREK KÉZFOGÁSA
(G. NAGY NÓRA EMLÉKÉRE)
Két gondolat-töredék jutott eszembe a Nóra nénire való
emlékezés kapcsán.

szerezni? Tágabban, hol a helye a művésznek a mai világban? Aztán megnyugodtam az örök alkotói dilemma előtt.
„Csak” dolgozni kell, megtalálni a saját hangot. Engedni
a személyes indíttatásoknak, megvalósítani és a jó művek
megtalálják az útjukat… Közelebbről megismerve láttam,
hogy a kulcs a személyiség kiegyensúlyozása. Nóra néni
műveire különösen igaz hogy az alkotó benne van a képeiben. Az analitikus, részletező figyelem a tárgya iránt, s
a derűs és élénk színhasználat mind megnyerő lényéből,
egyéniségéből fakadt. Ez volt tehát a kérdés és később a
megnyugvást hozó gondolat; mű és alkotó egysége, ami
példát adott számomra.

Elsőként hogy mit is tesz, miből áll a sokat emlegetett
„a hely szelleme”? (a latin: „Genius loci”), miben is áll
számomra – ez esetben- Visegrád vonzása?
A megismert történelmi események helyszíne, a nevezetes
épületek, a Múzeum és bennük a sok történeti és tárgyi
emlék, s legfőképp azok az emberek-szellemek, akik benne
éltek s mindezt létrehozták, a ma élőkig, akik ma is gyarapítják. A szorgos polgárok nemzedékei a kézművesektől,
munkásemberektől, a tudósokig, írókig és művészekig,
akik mind hozzátették a magukét ehhez az „építményhez”, a hely szelleméhez. Ezen egymásra épülő értékeknek
volt egyik kiemelkedő létrehozója Nóra néni is. Aki itteni
működésével, a gyerekekkel való odaadó foglalkozásával,
s az itt alkotott életművével járult hozzá a hely még vonzóbbá tételéhez.

Csobánka, 2019. február,
Hornyák László
grafikus művész

A másik gondolat a mesterek kézfogása, vagyis a művészi
értékek továbbvitele- átadása körül forgott.
Amikor én a budapesti Képzőművészeti Főiskolára
kerültem, már nem találkozhattam néhány nagy mesterrel, akik egykor az ottani meghatározó személyiségek
voltak. Bernáth Aurél és Szőnyi István, (akiknél Nóra néni
és férje Gróh János is tanulhatott) már csak tanítványaikon
keresztül hathattak rám, akik az én időmben ott tanítottak.
Ők a technikai és mesterségbeli ismeretek átadása mellett példát adtak arról, hogy mi minden kell még: örökös
tudásvágy és felfedező kíváncsiság. Kitekintés más szakmai területekre, a rokonszakmák s a kézműves ismeretek
sokasága kell ahhoz, hogy mi is szakterületünk –s ha majd
minden jól megy, egykor - hívatásunk érdemes művelői
lehessünk. A zenészek is számon tartják, hogy mestereiken – tanáraikon keresztül Liszt vagy Beethoven kézfogását érezhetik jelképesen. Ilyen meghatározó élmény
volt számomra a Nóra nénivel – és szintén nagyra becsült
férjével, János bácsival való találkozás. Kézfogásukkal –
úgy éreztem - mintegy a mestereik értékeit közvetítették.
A kiállításaikon látottakkal, műtermi beszélgetésekkel ismerhettem meg őket. A sors nagy ajándékának tartom,
hogy ezekben részesülhettem.

Hornyák László születésnapi virágcsokra
Nóra néninek

Pilinszky János:
MI ÉS A VIRÁGOK
Mert hűségesek mindhalálig,
isteniek egyedül a virágok,
egyszóval a növényi lét,
velünk szemben, kik jövünk és megyünk.
Világunk száraz keresztjére
gyönyörű dísznek elhelyezve,
tépett füzérként fölszegezve,
mi elkallódunk, ők hazatalálnak.

Végül egy személyes emlék. Megismerkedésünk idején
a fiatalabb kolléga kutató szemével néztem Nóra néni
képeit. Kíváncsian, tán kicsi irigységgel gondoltam a sikereire. Hogy csinálja, hogyan érte el mindezt? Sokirányú
elfoglaltságai mellett hogyan tud műveinek érvényt és teret
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EMLÉKEZÉS
„Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl,
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé finomul,
Mely fennmarad, s nőttön-nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik:
Melyhez tekint fel az utód erénye:
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.”

– gyönyörű magyarsággal, teli torokkal, tisztán énekelte
a genfi zsoltárokat. Oldalra fordultam. Panni a könnyeit
törölgette.
Ugyanez történt a brassói római katolikus templomban.
A magyar öregdiákok találkozóján vettünk részt. A zsúfolt
templomban szinte rezegtek az ablaküvegek, olyan erővel
énekelték az „öregdiákok” nemzeti imádságunkat. Másutt
ez tilos volt nekik.

Ezeket a sorokat Arany János vetette papírra 1860-ban,
amikor híre jött, hogy a „legnagyobb magyar”, gróf Széchenyi István Döblingben befejezte földi pályafutását.
Nagy gondolatot hagyott ránk örökül a költő. Nem múlhatunk el nyom nélkül, - bár lerázzuk földi mivoltunkat,ha másokért éltünk, dolgoztunk, „éltető eszméért” tettünk
meg minden tőlünk telhetőt. Pannikát mintegy fél évszázada ismertem meg, amikor a fiatalok lelkes csoportja – volt
tanítványaink – felállt a színpadra a mozi helyiségében,
és nagyon tartalmas, kitűnő irodalmi tájékozottsággal
szerkesztett műsort adott elő. Azonnal érdeklődtem a
műsor összeállítója felől. Mondták a szereplők, hogy az
egyik üdülőben dolgozik egy fiatal „kultúros”, ő foglalkozik
velük a munkája mellett. Aztán hallottam a szerelemről,
házasságról, majd egy kicsi fiút láttam babakocsiban, édesanyja – Pannika levegőztette a Rév utcában.

Cseke Emi nénivel

A velünk lévő osztálynyi gyerekkel megbeszéltük, hogy
ezután nem nevezzük a határainkon kívül rekesztett magyarokat sem ukránnak, sem románnak, mert hiszen 100
éve őrzik a magyarságukat. És nem sajnáljuk tőlük azt a
kis anyagi segítséget sem a megmaradásukhoz, amit az
anyaország juttat nekik. Az is megértették a gyerekek, hogy
nekünk, magyaroknak a keresztény egyházak nem csupán
szakrális intézmények, hanem a nemzetet megtartó erők.

Ezután ismertem meg közelebbről az iskolánkba kerülő
kitűnő felkészültségű történelemtanárt, aki majd helyettes,
illetve igazgatóként folytatta munkáját. Érzékeltük türelmes, szelídsége mellett rendkívüli sokoldalúságát. Minden, tanítási órák melletti munkában nagy lelkesedéssel
vett részt. Milliós létszámra természetesen nem gyakorolhattunk hatást, mint a „legnagyobb magyar”, de százakra
biztosan. Ezt tette Pannika a művészet szeretetére, a hazaszeretetre, az önzetlenségre nevelő, fáradtságot nem ismerő munkájával. Tapintatos, kedves lénye könnyítette
fáradozását.

A költő felrajzolta képhez még hozzátartozik, hogy Panni
magához véve idős hozzátartozóit, szeretettel, türelemmel
gondozta – halálukig. Számtalan munkája mellett két derék
fiút felnevelt.
Igaz-e, hogy nem hal meg, ki másokért él? „Milliókra költi dús élte kincsét?”

Nagy lelkesedéssel dolgozott az Áprily-örökség megismertetésén és elmélyítésén. Erdélyi útjainkat, a testvériskolai kapcsolatot szervezte, irányította. Egy autóbuszt
megtöltve – felnőttek, gyerekek – indultunk az első látogatásra Parajdra. Az Áprily-ünnepség nyitó eseménye református istentisztelet volt a parajdi templomban. Egymás
mellett ültünk. A parajdi gyülekezet – jövőre lesz 100
éve, hogy a „művelt nyugat” elszakította őket hazánktól

Igaz, bizony. Köszönjük, Arany János.

Cseke Lászlóné
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BÚCSÚ PANNITÓL
Egykori kollégái és magam nevében köszönök el Mezei
Annától, Pannitól. Nekünk ő „a Panni” volt és marad, ha
a nevet kimondjuk mindannyiunk számára csakis egy személy lehet. Panni, Pannika. Kollégánk, barátunk volt, és
vezetőnk -de nemcsak igazgatóként! Életével, pedagógusi és
közéleti tevékenységével példát mutatott nekünk, minden
lehetőséget megragadott, hogy tudását, gazdag műveltségét
megossza velünk és diákjaival. Átadni, adni, segíteni akart
és tudott akár gyerekről, akár szülőről, kollégáról volt szó.
Példa volt kitartása, munkakedve, szinte elsőként ért az
iskolába, ha program, esemény hétvégére esett, ő akkor
is teljes lendülettel dolgozott. Egy-egy Áprily-hét vagy
megemlékezés előtt, mindig azon járt az esze, hogyan tudná ezt a legjobban megoldani, és rengeteg kreatív ötletét
osztotta meg velünk, jól tudott a tantestülettel együtt
dolgozni. Így maradnak meg emlékezetünkben olyan
előadások, mint az Álom a vár alatt, a Peleütő -Dénkó vagy
a Csunyinka álma. Ezeket mindig közös sikernek éreztük,
emlékszem, hogy milyen nagyon tudott örülni, ha az Áprily iskola képviseletében a tanulók eredményeket értek el
pályázaton, versenyen, bemutatón.

Egy régi tantestületi kép

Áprily Lajos:
MARASZTALNÁLAK, MÁJUSOM
Azúr szemed, látom, már messze néz,
sziromhavas lábad indulni kész.
Völgyünk csodája, tündér lányalak,
év gyönyörűje, hogy marasszalak?

Sok ünnepet a tanári szobában zártunk, felszabadultan tudtunk együtt örülni a sikereknek, olyanok voltunk,
mint egy nagy család, Panninak nagyon fontos volt,
hogy egyetértésben, békében dolgozzunk az iskolában.
Csodáltam bátorságát, amikor értünk vagy az iskoláért
kiállt, és felsőbb akarattal szembe szállt. Rengeteget tett
Áprily Lajos emlékének megőrzéséért, fáradhatatlanul
szervezte az Áprily-heteket, a Vi-Pa táborokat, írta a cikket
a Visegrádi Hírekbe. Mennyi élménnyel gazdagodtak a ma
már felnőtt tanítványai, milyen útravalót kaptak a diákok
tőle! Amikor 2004-ben nyugdíjba vonult, ezt mondta:

Mi tudna késleltetve hatni rád?
Iszalagokkal kötném meg bokád.
A fáknak szólnék: sűrűsödjenek,
útrekesztő bozóttá nőjenek.
Szövetkezném a völgy rigóival,
legyen daluk kötő varázsú dal.
Szarvasokat vennék rá, hogy csapat
állja el agancsokkal utadat.
Tél-nyűtte testemet vetném eléd,
hogy lefogjam lábad lendületét.

„Hiszem és vallom: a nevelés a legszebb hivatás és feladat,
s ha valaki ezt választja, akkor a legszentebb kötelessége is,
hogy ennek áldozza életének jelentős részét. S ha emellé
még azt a plusz feladatot is felvállalja, hogy irányítsa egy
település iskoláját, még inkább elkötelezett kell legyen,
mert olyan bizalmat kapott, amivel nem szabad visszaélnie.
Nekem ez jutott osztályrészemül, s én igyekeztem megfelelni a magasra tett mércének.”

Marasztalnálak, mert nem tudhatom:
találkozunk még, tündér hónapom?
NEM MARADT TOVÁBB
Marasztottam, de nem maradt velem.
Elszaggatta iszalag-kötelem.
Rigó dala szívére nem hatott,
bármily bűvösen fuvolázhatott.
Bozót között a karcsú test kifért,
az agancs-zár elől csellel kitért.
Kérő szememnek azt felelte: nem.
És átszökkent gátnak szánt testemen.

Panninak köszönjük, hogy vele dolgozhattunk!
Schmidt Anna
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"… AZ ÓRA GYORSAN ILLAN EL."

PANNI NÉNINEK

A vele való együttműködésben az első igazán nagy
élményt nekem az Álom a vár alatt előadása jelentette.
Panni éppen az én osztályommal próbált, amikor benyitottam hozzájuk: a gyerekek fák voltak, hajladoztak
törzsükkel, karjaikkal s közben mondták a gyönyörű
mesét dallamosan, ritmikusan… Aztán a vár összeomlott. Döbbenten álltam és arra gondoltam, ez olyan szép,
hogy biztosan kell hozzá háttér: erdő, patak, mögöttük
hegyek, bármi, s ebben én segíthetek.

Furcsa, ellentmondásos helyzetben vagyok: ahogy rólad
írok és rád emlékezem, folyton arra gondolok, hogy
mindezt valójában neked szeretném elmondani. Amikor
a temetés után álltunk az önkormányzat épületében, akkor is azon járt az eszem, hogy mindjárt betoppansz, és
mindent onnan folytatunk, ahol abbahagytuk. Lehetetlennek tűnt az egész. Azonban el kell fogadni a tényt,
hogy fizikailag már nem vagy velünk.
Hatalmas hálát érzek, amiért ismerhettelek Téged,
amiért annyi verset tanultál velem, amiért annyit meséltél
és nevettél. Szerencsésnek érzem magam, pusztán azért,
mert ismerhettelek. Sokunk életére voltál nagy hatással, s
azt hiszem, a felét sem tudjuk annak a sok jónak, melyeket értünk, vagy másokért tettél. Azért volt jó veled lenni, mert nem kellett senkinek sem megjátszania magát,
olyannak szerettél mindenkit, amilyen. Hihetetlenül
nagy kincs az ilyen ember. Épp ezért remélem, hogy mi
is tudtunk neked legalább annyi szépet adni, amennyit Te
adtál nekünk. Ha csak a felét, már az is valami.

Panni csodát művelt a gyerekekkel! Mennyi munka volt benne, amig összeállt a darab! Ma is úgy érzem:
Érden, a megyei Kulturális Seregszemlén a mi előadásunk
volt a legszebb, a legnívósabb. De természetesen nem
mi nyertünk, hanem egy primitív, "Zsuzsi-vonatos", úttörővasutas „mű”. Akkoriban Áprily nem volt "menő".
Évekkel később aztán megkapta iskolánk az Áprily nevet,
de előtte a kérelem a Minisztertanácsot is megjárta.
Az első erdélyi kirándulásunk Parajdra szintén máig
meghatározó élmény maradt nekem, ez is Panni szervezése volt. És a jó hangulatú tanári névnapok, de még az
értekezletek is és a sok plusz munka…, Mennyi emlék! Jól
összetartó, összedolgozó társaság volt a mi tanári karunk,
amit Panni az iskola igazgatójaként hivatásérzettel és sikeresen vezetett. Örülök, hogy ennek a közösségnek tagja lehettem.

Megritkulsz…
Megritkulsz. Távolságaid
elszédülnek, s nem nyernek vissza többé.
Létezésed szélcsendje voltál.
Belenged tűntödet.

Nincs még egy verseskötet, amit olyan sokszor végig olvastam volna, mint az Áprily összes, mert minden rajzpályázatnál a rajzok alá én kerestem megfelelő
idézeteket. Panni ebben is tudott inspirálni. Fáradhatatlanul és lelkesen tett nagyon-nagyon sokat az iskoláért,
a gyerekekért, a nevelőkért, a közösségért. A sok vele
töltött év és óra – most érzem igazán –emléke mennyire
megmaradt.

Köszönöm, hogy voltál és hogy vagy. Köszönöm, hogy
ott vagy nekünk most és mindig, ha támasz kell. Ott vagy
ma is a versekben, az iskola falai között és Visegrád minden egyes szegletében. Nagyon remélem, hogy egy kicsit
ott vagy mindannyiunkban.

Szomoryné Szimeth Judit

Gróf Boglárka

Tandori Dezső

Augusztus 20-i műsor a templomban
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NÓRA NÉNI
- AHOGY EMLÉKEIMBEN ÉL
Azokról, akik különösen közel állóak hozzánk, nehéz
elfogultság nélkül bármit is mondani – kiváltképp írni,
hisz - talán természetszerűen - minden ilyetén irányú
kísérlet legfeljebb egy megértő, jó esetben elnéző fejbólogatásra számíthat. Mégis meg kell próbálni hiteles
képet rajzolni olyan valakiről, jelen esetben Nóra néniről,
akihez sok évtizedes szeretet köt, mert nemcsak a rideg
távolságtartás lehet hiteles.

Ezek különösen mély nyomott hagytak bennem, lévén
ott volt egy nagy homokdomb, amiben káros következmények nélkül lehetett szaltózni, ugrálni, hemperegni.
Itt esett meg egyszer az is, hogy a jó előre beharangozott
és éppen ezért várva-várt bográcsos lecsózáshoz elfelejtettünk evőeszközt (kanalat) vinni. Nóra néni egy szempillantás alatt feltalálta magát és a kenyerek „serclijeit”
kivájva láthattunk falatozáshoz. Ugyanilyen emlékezetes
volt a vele a szigetcsúcsra (Szentendrei sziget) tett kiruccanás is – szintén egy ominózus bogrács (gulyás) partival
egybekötve.

Nóra nénit – mint hajdani, nyolc éven át osztálytársam és (mindmáig) barátom, Dani fia révén ismertem
meg. az ő mindig mosolygó, kedves és barátságos édesanyjaként. Ez a kapcsolat kezdettől fogva mély nyomot
hagyott bennem, mint az a későbbiek során kiderült,
korántsem véletlenül. Ő és édesanyám egyaránt pedagógusok voltak, méghozzá azon elhivatottak közül, akik
lényükből adódóan, ösztönösen, feltétel nélkül szerették
a gyerekeket. Sajátjaikat és tanítványaikat egyaránt. Így
én is bekerültem ebbe a körbe, sőt, betekintést nyerhettem egy másik család életébe is.

Ezekhez az élményekhez szorosan kötődtek a Nóra
nénihez, gyerekeihez, Danin kívül Gazsihoz és Nórihoz, valamint a „visegrádi nagymamához”, Nóra néni
anyósához, Bözsi mamához. A velük töltött napok során
fokozatosan megismerkedhettem a család nem mindennapi történetével is.

Nóra néni mindig, mindenben az őt jellemző jókedvvel
vett részt. Valahogy sosem érzékeltette köztünk fennálló
korkülönbséget, gyerek volt velünk együtt – vagy mi is
felnőttek vele. János bácsit ezeken a visegrádi nyarakon
akkor még nemigen láttam, mert ő egyetemi tanítványaival a szigligeti házat építette. Személyét akkortájt
egyébként is valamiféle „misztikus köd” lengte körül,
mint aki „egyetemi ember”. Így azután Nóra nénire hárult
a gyereknevelésen kívül a rajz iránti szeretetünk értő
ápolása is, amely számomra meglepően, merőben mentes
volt mindennemű baráti gesztustól és szigorúan szakmai
szempontokra, észrevételekre szorítkozott. (Inspirálta
a Duna parton szedett, gondosan kiválogatott kövekre
temperázott, majd lakkozott helyi ihletésű képeinket,
véleményt mondott vízfestésünkről is. Számomra akkor (mellesleg később is) ebben az volt a meglepő, hogy
mennyire másként látta műveimet, mint én. Az általam
gyarlónak tartott rajzaimat, festményeimet dicsérte, míg
azokat, amelyekről titkon meg voltam győződve, hogy a
legjobbak, meg sem említette, ha pedig némileg méltatlankodva rákérdeztem erre, mosolyogva bár, de azonnal
jött a válasz: „igen,de…” El kellett telnie néhány évtizednek, míg rájöttem, mennyire igaza volt.

Persze gyerekszemmel mindez talán még nem hagyott
olyan, a mindennapokra kiható, mélyreható nyomokat
bennem, mint később, amikor Nóra néni férje – barátaim
édesapja – János bácsi kollégája lettem a Műegyetem Rajzi Tanszékén. Akkor még csak a Fekete István tollára
kívánkozó nyári élményeket élveztem: a mindennapi „kacsázást” Daniékkal a vízparton ( ő ezt különösen
szerette, vélhetően azért is, mert mind ebben a „műfajban”, mind kislabda-dobásban a nála jóval erősebb
fizikumúakat is messze megelőzve, kimagaslóan a legjobb
volt köztünk az osztályban), a Malom patak sziklába vájt
medrében való csúszdázást, amelyet „Robinzonozás”-nak
tituláltunk, vagy a Kisorosziba tett kirándulásainkat.

(Később, miután a Műegyetem Rajzi Tanszékén előbb
férje számos hallgatójának egyike, majd kollégája lettem, gyakran eszembe jutott ez a sajátos „családi” vonás.
Egy alkalommal, amikor aktuális tankör-vezető rajztanárunk valamilyen oknál fogva hiányzott, János bácsi
jött be a helyettesítésre. Épp zárthelyi volt, egy kockákból álló beállítást kellett lerajzolni, majd árnyékot szerkeszteni hozzá. Így utólag visszaemlékezve ez utóbbiban
nem voltam valami biztos, de sebaj, gondoltam, úgyis „a
haver apja” van bent. Mivel azonban a természetutáni
rajz elsöprő erejében „vitán felülállóan” bíztam, határtalan bizakodással vártam az eredményt. Kár volt, mert az
árnyékszerkesztés összes hibája pirossal szépen rendre ki

Mindennapi, iskolai és azutáni kalandjainkon kívül
különösen emlékezetesek voltak azok a nyári napok,
amelyeket barátság révén Visegrádon tölthettem – az eredetileg nyaralónak épült, a későbbiek barátom szüleinek
állandó otthonává előléptetett ház vendégeként. (Pontosabban a kerté is, ami akkor még, a parti közút
megépítése előtti időkben egy varázslatos fekvésű, vízparti telek lévén közös nyári sátrazásaink helyszíne is volt.)
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lett javítva és egy gyönyörű elégtelennel lett honorálva.
Így kénytelen-kelletlen levontam a következtetést: isteni
szerencse, hogy „hivatalosan” nem barátaim apja a rajztanárom!

Mély humánumát, kedves derűjét és életbölcsességét mi
sem jellemzi jobban, mint az, hogy amikor az egyik szentestét közvetlenül megelőző napon, a délutáni halvány
ködön átszüremlő napkoronggal elvarázsolt alkalommal
elmentem hozzájuk. Önző módon nagyon szerettem ezeket az adventi hangulatban eltöltött délutánokat, figyelmen kívül hagyva, hogy egy háziasszonyt milyen feladatok foglalnak le ilyenkor. Buzgón mentegettem ugyan
magamat, mondván, hogy azért tudom mi illene ilyenkor
és mi nem. Nóra néni azonban a legnagyobb természetességgel, mindamellett némi megrovással a hangjában
félbeszakított: „ugyan, hagyd már ezt a buta dumát, az
ember minél idősebb lesz, annál inkább levedli az ostoba formaságokat”. Amúgy is varázslatos volt akkor minden, mert ezeken a meghitt délutánokon teázás közben
önfeledten figyeltük a konyhaablakon át a fára akasztott
etetőnél tolongó madarak színes kavalkádját. Ugyanez a
kedves derű vette körül mindahányszor, amikor a rajzi
tanszék évzáró kerti összejöveteleit tartottuk náluk, vagy
amikor képei révén a lelke mélyén megbúvó rejtelmes
világába engedett röpke bepillantást, a képeken pedig ott
röpködtek a „karácsonyi madarak”.

János bácsit azért említem, mert Nóra nénitől elválaszthatatlan az ö személye még akkor is, ha a emlékeim szerint
a valahai nyarakon egyetlen egyszer sem láttam. Amikor
már – mellesleg János bácsi felvezetésének köszönhetően
– a Műegyetem Rajzi Tanszékére kerültem, utólag értettem meg sok mindent Nóra nénivel kapcsolatban is. Ez
nem korlátozódott kizárólag a munkahelyi beszélgetésekre, sokkal inkább a Gróh János műtermében folytatottakra.
Ő szinte minden egyes alkalommal utalást tett arra
vonatkozóan, milyen sokat köszönhet feleségének, hogy
„milyen hihetetlenül ügyes Nóra, hogy mennyire kis
pénzekből is képes elővarázsolni mindent, amire szükség
van”. Sokat mesélt a Képzőművészeti Főiskolán eltöltött
éveikről, megismerkedésükről, mestereikről, Nóra néni
Bernáth Aurél, míg ő Szőnyi István tanítványa volt.
Nóra néni mindenek előtt különösen fogékony volt a
természet szépségei, azon túlmenően a gyerekrajzok,
azok sokoldalú megjelenítési technikái iránt. Tanítványai számos hazai és nemzetközi díjat értek el, melyek
sorából számomra különösen emlékezetembe vésődtek
az indiai gyerekrajz versenyen elért díjaik. Akkor jöttem rá, milyen hihetetlenül nagy szerepe van a tehetség
korai felismerésének, amikor még az ösztönös gyermeki rácsodálkozás viszi a prímet, ami akkor elég is. De a
tehetség kibontakozásához az is kell, hogy legyen, aki
fölismeri. És tehetség nélkül, ahogyan azt később férje és Gazsi fia egyaránt megírta, semmiféle műfajban,
de köznapi munkában sem lehet igazán értékeset teremteni… Nóra néni esetében tetten érhető a személyes
jó példa ereje mind saját kiállításai mind az általa vezetett
képzőművészeti szakkörök, így kiváltképp a batik-szakkör tevékenységének, eredményességének tükrében is.

Utolsó éveiben – bevallottan nem véletlenül – különösen
sokszor festette őket, ahogyan gyermekportrékat és
szentképeket is. Sajátos egyéniségéből fakadó látásmódjában kötve össze a teremtett világ, az emberi élet és az
örökkévalóság szépségét. Gyakran eltűnődtem azon,
szinte érthetetlen volt, hogy miként egyeztette magában a
nyugdíjba vonulása (egyúttal Visegrádra költözése) utáni
időszakban megtalált új hivatásának, a sok éven át tudományos elmélyültséggel párosult, ugyanakkor művészi
igényű növényábrázolás fegyelmét a máshonnan ismerős
könnyedséggel, csapongó színességgel: a Bostonban, a
Harvardon eltöltött időszakának merőben más karakterű növényrajzai személyiségének egészen más oldalát is
megmutatták.

Nóra néni parajdi festménye
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Utólag már természetesnek tűnik ez a sajátos, összetett
érzékenység. Egyszer történetesen a kerti növények locsolásához készülődött Visegrádon. Nem értettem, miért
nem közvetlenül a slagból locsolja a növényeket, miért
tölti előbb kannákba és vödrökbe a vizet. Kérdésemre
tágra nyílt szemekkel mondta: „csak nem sokkolhatom
őket ilyen hideg vízzel!” (Azt csak sokára tudtam meg,
hogy ezt a figyelmességet János bácsitól tanulta el…)

Szent Ágoston
„NE SÍRJ, MERT SZERETSZ ENGEM...
A halál nem jelent semmit.
Csupán átmentem a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok, és Te is önmagad vagy.
Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre.
Úgy szólíts, azon a néven, ahogy mindig is hívtál.
Beszélj velem úgy, ahogy mindig is szoktál,
ne keress új szavakat.
Ne fordulj hozzám ünnepélyes, szomorú arccal,
folytasd kacagásod, nevessünk együtt,
mint mindig tettük.
Gondolj rám, mosolyogj rám, kérj, szólíts!
Úgy hangozzék a nevem a házunkban,
ahogy mindig is hallható volt,
ne árnyékolja be távolságtartó pátosz.
Az élet most is olyan, mint volt, ma sem más.
A fonalat nem vágta el semmi.
Miért lennék a gondolataidon kívül,
csak mert szemed most nem lát...?
Nem vagyok messze, ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok.
Lásd, jól van minden.
Meg fogod találni a lelkemet
és benne egész, letisztult szép, gyöngéd szeretetem.
Kérlek! Légy szíves!
Ha lehet, töröld le könnyeidet,
és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem...!"

Valószínűleg kedves, közvetlen egyéniségéből fakadó
természetességének tulajdonítható azon (mellesleg
kivételesen ritka) képessége, ahogyan öntudatlanul, akarva-akaratlan hatott az környezetére, tágabb értelemben
véve az eseményekre. Egy korábbi, nevezetes alkalommal
szakmai pártfogóim azzal igyekeztek jóindulatukat kimutatni, hogy bemutattak Mádl Dalma asszonynak, aki
a rá jellemző természetes kedvességgel, közvetlenséggel
viselte e számára nyilván protokolláris kényszerűséget.
Mindez akkor lépett túl a szűkebb értelemben vett formalitáson, amikor megemlítettem neki a Gróh-családhoz, pontosabban Nóra nénihez fűződő kapcsolódásomat, amire látható örömmel a következőt mondta: „nahát
a NÓRA, ő egyenesen fantasztikus”.
Nóra nénire talán a legtalálóbban illik a régi bölcsesség,
miszerint. „a legszebb emlék az a szeretet, amelyet mások
szívében hagyunk magunk után”. Valahányszor reá gondolok, mindig ez az immár soha el nem múló érzés kerít
hatalmába.
Budapest, 2019. március
Balogh Balázs

Férjével, János bácsival
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2019. KÜLÖNSZÁM

VÁLASZTÁSAI
ki a maga belső végtelenségét, így szilárdul meg. Ezért
ha egy ember helytelenül választ, akkor éppen azáltal az
energia által amellyel választott, fogja megtudni, hogy
helytelenül választott. Azzal ugyanis, hogy a választásra
személyiségének egész bensőségességével határozta el
magát, lénye megtisztult, s így közvetlen viszonyba került
avval az örök hatalommal, amely az egész ittlétet teljesen
átjárja. (…) Mi az hát, amit vagy-vagy-omban különválasztok egymástól? A jót és a rosszat? (…) Ha képesek
vagyunk egy embert oly válaszút elé állítani, ahol már
nem tud másként kiutat találni, csak a választás révén,
akkor a helyeset fogja választani. (…) Az én vagy-vagyom nem a jó és rossz közötti választást jelenti elsősorban,
hanem azt a választást, amellyel jót és rosszat választunk,
vagy amellyel jót és rosszat elutasítunk. Itt az kérdés, hogy
milyen követelmények határozzák meg az egész ittléttel
kapcsolatos szemléletünket, hogy milyen követelmények
szerint akarunk élni. Természetes, hogy a jót választjuk,
ha a jó és a rossz között kell választanunk, ez persze csak
utólag derül ki…” (Sören Kierkegaard)

„Számomra a választás pillanata nagyon komoly
dolog, nem azért mert komolyan át kell gondolni azt,
ami a választásban mint elkülönített jelenik meg, nem
azon gondolatok sokfélesége miatt, amelyek az egyes
láncszemekhez kapcsolódnak, sokkal inkább azért, mert
veszélyes dolog késni, mivel a következő pillanatban
talán már nem áll módomban választani, mert akkorra
már eltelt egy darab élet, amit újra kellene élni; nagyon
téved az ember, ha azt hiszi, hogy ha csak egy pillanatra
is, felszabadíthatja személyiségét, vagy hogy szigorúbb
értelemben véve megállásra kényszerítheti a személyes
életet. A személyiség már akkor érdekelt a választásban,
mielőtt választanánk, s ha lemondunk a választásról,
akkor maga a személyiség fog öntudatlanul választani
vagy a benne levő sötét hatalmak. (…) A „választani” ige
ugyanis az etikai igazi és szigorú kifejezése. Valahányszor a
szigorúbb értelemben vett vagy-vagy-ról van szó, mindig
biztosak lehetünk abban, hogy az etikaira megy a játék.
Egyetlen, minden fenntartás nélküli vagy-vagy létezik, és
ez a jó és rossz közötti választás, amely azonban nagyon
is etikai. (…) …a választásnak nem annyira az a fontos
hogy a helyeset válasszuk ki, hanem sokkal inkább azaz
energia, az a komolyság és pátosz, amellyel választunk.
A személyiség éppen ezekben a dolgokban nyilvánítja

Ezeknek néha közeli tanúja, néha távolabbi szemlélője, néha aktív szereplője, néha a következmények
értékelője lehettem:
Jékely Teri

Juhászné Ráth Olga és Juhász Jenő kiállításán 2009-ben

VISEGRÁDIHÍREK KÜLÖNSZÁMA

A különszám szerkesztése során
mélyült el bennünk az az érzés,
hogy két írás nem kerülhetett bele
ebbe a számba, melyek fájóan hiányoznak.
Mezei Panni írása Nóra néniről,
és G. Nagy Nóra írása Panniról.
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