
"Örülj, ha gyermek vagy. Ámulat és
csodálat a szíved. Örülj, ha ifjú
vagy. Tiéd a jövõ és az élet. Felnõtt-
ként örülj, hisz kezedben a sorsod,
életed, amely már történelem. Ha
idõs vagy, a tapasztalat ad szárnya-
kat neked. Az öregkorban a bölcses-
ség méze van. Örüljünk annak az
életkornak, amelyben élünk, éljük
meg annak minden örömét. "

Tisztelt Medinaiak!

Szeretettel hívom Önöket magam és
képviselõtársaim nevében az immár
negyedik alkalommal megrendezett
Mûvészeti Napokra egy kis lazításra,
egy kis szórakozásra. Augusztus 30-a és
31-e a szórakozásé, az ünneplésé. Éljük
meg úgy, mint a megnyugvás, megbé-
kélés és az újrakezdés idejét. Ilyenkor
sok Medináról elszármazott is hazajön,
meglátogatják a rokonaikat és kikap-
csolódnak. Sokuknak Medina az ottho-
nuk, még, ha a mindennapjaikat nem is
itt élik, de szívükben itt van a családjuk
és itt vannak az emlékeik. Külön tiszte-
lettel várjuk Testvértelepüléseinkrõl,
Nagyszentmiklósról és Borovóból ér-
kezõ vendégeinket is.

Ez a két nap legyen kikapcsolódás
azoknak, akik folyamatosan az élet

bármely területén helyt-
állnak. Szeretnénk,
hogy a színes progra-
mokon érezzék jól ma-
gukat, találkozzanak a
barátaikkal és kelle-
mes órákat eltöltve, ki-
csit megpihenve, újult
erõvel folytathassák a
munkájukat. 

Nagyon sok diáknak
az élet egy szakaszát zár-

ja le ez a nyár. Aki to-
vább szeretne tanulni
és sikeresen felvételi-
zett, annak elkezdõdik
egy új idõszak. Nekik
azt kívánom, hogy
eredményesen valósít-
sák meg álmaikat.

Azoknak pedig, akik tanulmá-
nyaikat befejezték, elkezdõdik a
nagybetûs élet. Számukra azt kívá-
nom, hogy munkájukban leljék örö-
müket, és állják meg helyüket.

Nem feledkezhetünk meg a múl-
tunkról és azokról a medinaiakról,
akik már nincsenek közöttünk. Õk,
akik a legrosszabb idõkben is itt ma-

radtak és otthont teremtettek gyerme-
keiknek. Adjunk hálát dédapáinknak,
akik templomot és iskolát építettek.
Köszönjük meg nagyszüleinknek és
szüleinknek, hogy lehetõséget adtak
nekünk arra, hogy itt élhessünk és sze-
rethessük a kis falunkat!

Vén Attila
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Felhívom a figyelmüket, hogy
bármilyen, a közvilágítással kapcsolatos
szakaszhibát (utcai világítás) az E.O.N
ingyenesen hívható telefonszámán, a
06 80 205 020  számon lehet bejelenteni
a nap 24 órájában.

2013. május 1-jétõl az Önkormányzat
igazgatási ügyintézõje  Horváthné Buják
Emília, ügyfélfogadása szerda 8-16 óráig,
elérhetõsége: 74/434-010.
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A Medinai Hírmondó elõzõ számában érté-
kes írást olvashattunk a „Mezõföldrõl”, ami-
nek részében Medina falu is birtoklója. Ha va-
laki ebbõl gyönyörû valóságot akar látni, ak-
kor sétáljon fel a valamikori „csapáson”, s on-
nan félelmet keltõ szépséggel tárul elé a Du-
nántúl e kis darabja, a „Sárvíz völgye” a Mezõ-
föld hatalmas síkságával egyetemben.

Ennek, a ma már jócskán száraz területnek,
valamikori, nagyhatalmi folyója volt a SÁR,
melyet a szabályozás elõtt óriási kiterjedésû
mocsárvilág kísért, eredetétõl - a Móri-ároktól
- egészen a Dunáig. Ez a vízjárta terület mégis
nagy vonzóerõvel bírt az emberiségre, mert a
kõkorszakiak, a bronzkoriak, majd a kelták és
a rómaiak is szálláshelyül választották. Sõt, a
Jeruzsálemi zarándokút is ezen a részen ha-
ladt 1018-tól,  Nándorfehárvártól Moson irá-
nyába. Ugyanakkor ez a lápvidék nyújtott me-
nedéket, amikor a török elõl menekülõ-
ket befogta Anyavár, 1541 tájékán.

Valójában a Sárvíz név igazságot ta-
kar, mert a folyó nem volt más mint
mozgásban lévõ mocsár!- magyarázza
egykori írásában Kiss Lajos földrajztu-
dós. A kialakuló kisebb-nagyobb embe-
ri közösségnek nagy gondot okozott a
lápvidék, míg végül az 1771. év novem-
ber 30-án kiadott Mária Terézia rende-
let kezdeményezi a megoldást. 1810
õszéig semmi sem történt, ekkor ala-
kult meg Simontornyán a „Sárvízi Tár-
saság” - az ország elsõ ilyen irányú egye-
sülte -, s a munkák teljhatalmi irányító-
ja, vezetõje Beszédes József mérnök
lett, és 1825-re elkészült a folyó medre!

A csatorna ásásához a környékrõl toboroz-
tak kubikosokat, akik az aratókkal azonos
bért, állami fizetséget kapnak, napi 30 kraj-
cárt, s ezért egy személynek kettõ köböl föl-
det kellett kiásni és megfelelõ helyre talics-
kázni. Aki ennél többet teljesített pótlékot ka-
pott. A lápon áthúzódó, elkészült medret szi-
gorú rendszabályok védték: 

– nem lehetett többé kendert áztatni,
– nem lehetett a vízen keresztül hajtani a

marhacsordát,
– tilos volt lovakat fürdetni és úsztatni
– tilos volt a töltésen a sétakocsikázás
– tilos volt hajómalmokat üzemeltetni és

rõzsegátakkal lassítani a víz folyását,
– megszüntették a lapos fenekû hajók já-

rását is.
Az új meder elkészültével döntés született

annak nevérõl: NÁDOR-CSATORNA! 

József nádor iránti tiszteletbõl, aki maga is
beutazta a hatalmas lápvilágot, a munkák
hogyállásáról is rendszeres tájékoztatást kért,
mert ígérete a „só-alapból” (só forgalmazásá-
ból szedett jövedelem) fizették a felmerülõ
költségeket, a munkák megindulását, folya-
matát, befejezését. 

A folyó (Sárvíz+Nádor-csatorna+Kiskaná-
lis) a Vértes és Gerecse közti Móri-árokban
ered, 96 km hosszú, s vízgyûjtõ területe 3058
km2. Ez a „Sárvíz-völgye” kis táj a Mezõföldön,
1997 óta védett körzet, tájvédelem alatt áll-
nak a még fellelhetõ mocsarak, nádasok, szi-
kesek és a közel 100 madárfaj, mely ezen a vi-
déken leli meg otthonát.

A medinai Kiskanális hídja 1893-ban épült,
egynyílású,kétszeres rácsozású, szegecselt
szerkezet. Vasanyaga „Martin-féle folytvas”, a
zólyombreznyói vasgyárból. Egyik oldalon fi-
xen támaszkodik a téglából készült hídfõre, a

másik oldalon mozgósarun áll. Nyílás
20 méter, pályaszélessége 6 méter,
súlya 32 tonna. A második világhábo-
rúban nem sérült meg, így a korai,
eredeti állapotban üzemelõ acélhi-
dak egyike volt!

Abban az idõben, amikor hajnaltól
reggelig zsúfolt autóbuszokkal indul-
tak munkába a dolgozók, - úgy mond-
ták, hogy csuklós busz is jönne a falu-
ba, de a derékszögben álló vasszerke-
zet miatt nem tud lefordulni, sem rá-
fordulni! A szerkezetet védõ hatal-
mas kõtömbök egyike-másika gyak-
ran került a vízbe , vagy a töltés oldal-
ra, mert a kanyart késõn észlelõ au-
tós, munkagépet vontató traktoros

sodorta a mélybe. Ma már csak emlék a híd!
E helyrõl északabbra, jó másfél kilométer-

rel, volt egy fahíd. Pontosan ácsolt, vastag ge-
rendázata évtizedekig szolgálta az embert,
mert nem kellett a döcögõ ökrös szekerekkel
kerülni, s toronyiránt jutottak a folyón túlra le-
geltetni, füvet kaszálni, szénát gyûjteni, a to-
csogókba áztatni a kendert… A fahíd, a fürdõ-
zõ gyerekeknek is találkozási pontja volt, mert
gerendázatáról jó lehetett talpasokat ugrálni a
kristálytiszta vízbe, vagy az úszkáló halacská-
kat becserkészni, de fogni egyet sem.

Hajnalok hajnalán a nap is itt fürösztötte
elõször álmos sugarait, s a holdacska éjjelen-
te ideszórta ezüst gyöngyöcskéit.

A fahíd, valamikor a téesztvilág kiteljesedé-
sének, a gépesítésnek korai szakaszában ke-
rült lebontásra.

Konrád László helytörténész

Bemutatkozás
A 2010-es esztendõvel kezdték el "gyûjtögetõ" munkájukat a Hely-
történeti Egyesület tagjai. Feladatuknak tartották, hogy Medináról
a legtöbb emléket összegyûjtsék, rendszerezzék, a ezzel olyan esz-
mei és tárgyi együttest hozzanak létre, amely felidézi eleink ke-
mény munkával töltött hétköznapjait. Az Egyesületnek tagja lehet
mindenki, akinek mondanivalója van, szívesen idézi emlékeit és
ezt közkinccsé is óhajtja tenni.

Kettõ éve - március 15-én - nyílott meg a helytörténeti gyûjte-
mény rendezett anyaga, a kiállítás, mely a hajdani használatban

tartott tárgyak szép összessége, bár koránt sem bevégezett…
Honismereti foglalkozásainkat, összejöveteleinket minden hó-

nap elsõ szombat délutánján tartjuk. Várjuk, hogy jöjjenek kö-
zénk mindazok, akik szeretnék felidézni és elmondani emlékei-
ket, legyen az egyéni emlékezés, vagy egy valamikori közösség éle-
tével kapcsolatos.

Tárgyi gyûjtésre is mindenkit kérünk, mert a valamikori füstö-
lõ, a fészer, a padlás egyik, másik zugában még mindig rá lehet
akadni egy-egy valamikori eszközre! Ezek pedig ne kerüljenek a
kukába, hanem legyen gyûjteményünk becses darabja!

Mert a gyûjtemény az egész falué, emlék a múltról a jövõnek!
Segítse ezt bõvíteni mindenki, szavakkal vagy tárgyakkal!

Konrád László szakkörvezetõ

Egy híd, ami csak volt…

A kórház egy nagy kiterjedésû domboldalon
épült. Az osztályok épületei úgy helyezkednek el
a lejtõn, mint egy hatalmas lépcsõsor. Kacska-
ringós utak kötik össze az épületeket, a szer-
pentinek között egy-egy lépcsõsor rövidíti le az
utat. Dús lombú fák, bokrok és virágágyások dí-
szítik a hegy oldalát, padok kínálnak pihenést,
a madarak éneke kedves kikapcsolódást.

Ragyog a tavaszi nap, sugarai beragyog-
nak a fák lombjai közé, reményt hozva a be-
tegeknek a gyógyuláshoz. A tavaszi szél fino-
man susog, virágillatot visz a nyitott ablakon
a kórterembe, minden kis illat gyógyulást ígér. 

A lépcsõházban Petõfi-vers fogad. „Lábujj-
hegyen lassan járok, durva zajt ne üssön aj-
katok” – figyelmeztet: itt gyógyítás folyik, itt a
csendnek is gyógyító ereje van. Hozzátarto-
zók látogatni jönnek, baráti kézfogást, aggó-
dó ölelést, kinek reményt hoznak, kinek vi-
gaszt – van, akitõl utolsó búcsút vesznek. Az
egyik ágynál bizakodás terem, a másiknál az
elmúlás utolsó perceit számlálja a sors.

A kertben, a lépcsõk alján, két fehérhajú
öreg tanakodik. Balra intenek, a szerpentin
felé, hosszúnak találják. Gondterhelten néz-
nek a lépcsõsor felé – erre rövidebb, de mere-
dek. Bírja-e a szívük, lábuk? Egy kis tanako-
dás, pár tétova lépés, döntenek: a lépcsõket ve-
szik célba. 

– A korlátba is kapaszkodj apám, a botodat
messzebb tartsd, nehogy elbotoljál benne – in-
ti Piroska néni a párját. 

– Jó, jó – fogad szót a papa –, de te is vigyázz
– jön az aggódó válasz. – Fogd te is a korlátot,
segítsd kézzel is magad, úgy könnyebb. 

Mindketten megfogadják a másik intelmét,
és nekivágnak a lépcsõknek. – Nem is olyan
nehéz – szólal meg a papa az ötödik lépcsõ
után – de azért megáll egy szusszanásra.

– Ezek a lépcsõk jutatják az eszembe nagy-
anyám mondását, hogy „elballagnák én fiam,
csak ezek a grádicsok ne lennének”. Most már
mi is így vagyunk, ugye? Bírod, mama? Nem
kell segítség? Ha úgy érzed, kapaszkodj belém!

– Bírom én, papa, csak magadra vigyázz –
és indulnak tovább. Megint öt lépcsõ és egy kis
pihenõ. Nézik, hogy nyurga lábú fiatalok
hogy szaladnak el mellettük. 

– Emlékszel, mama, mikor beteg voltál, mi-
kor itt feküdtél a betegosztályon, ha jöttem
hozzád, kettesével szedtem a lépcsõket. 

– Akkor még meg sem volt ez a harminc lép-
csõ. De régen volt, papa! Akkor még fiatalok
voltunk. Emlékszem, mindig hoztál virágot
nekem. – Kicsit elérzékenyülve megsimogatja
párja kezét. – Induljunk, apám, mert itt ér
bennünket az este. 

Lépnek, fogynak a lépcsõk. – Öttel megint
feljebb vagyunk, a felét már legyõztük az út-

nak – mosolyognak jólesõ derûvel, mint akik
tudják, biztos célba érnek.

Megfogják egymás kezét, egymást erõsítve
indulnak tovább. – Egy, kettõ... – számol a
mama –, öttel megint kevesebb. 

A papára néz. – Jól vagy papa? 
– Jól, jól, ne aggódj mama. Magadra vi-

gyázz, mert úgy látom, elég szaporán kapko-
dod a levegõt. 

– Rosszul látsz, papa, én jobban bírom,
mint te, hisz’ öt évvel fiatalabb vagyok. 

– Te kis csitri – nevet a papa és megsimogat-
ja aggódó asszonya kezét. – Indulás nagy-
lány! Még tíz lépcsõ, és fent leszünk a hegyen.

Lassabb a tempó, már nehéz a lépés, de le-
gyõztek öt lépcsõt megint. Verejtékes homlok-
kal néztek le a völgybe. 

A papa körbeint a kezével és egy kicsit fulla-
dozva mondja: – Nézd, milyen szép ez a vá-
ros! Most jöttem rá, miért ide épült a kórház.

Gyönyörködnek, átöleli asszonya vállát, úgy
szorítja magához, mint régen, szeretõ, boldog
öleléssel. Egy csókot ad párás homlokára, a
mama szemében könny csillan, és nem tud
megszólalni. Két nõvér, fiatalok, megcsodálják
és kedves mosollyal üdvözlik õket.

A mama belekarol – Induljunk papa! – és
egy sóhajjal legyõzik az utolsó ötöt. Meg-
állnak a lépcsõk tetején, kipirultan, zihálva
néznek lefelé. A hegymászók boldogsága lehet
hasonló, ha fent állnak a szirten. Õk nem tûz-
nek ki zászlót, csak zsebkendõt halásznak elõ,
hogy megtöröljék párás homlokukat.

– Olyan fiatalos az arcod – kedveskedett a
papa –, mint húszéves korodban. – És az öreg
kéz szerelmet simogat a kipirult arcra.

– Még udvarolsz is, papa – néz rá hálás mo-
sollyal a mama. – Már ezért megérte meg-
mászni a lépcsõket. Látod, papa, nem is olyan
sok kell, hogy egy kicsit boldogok legyünk.
Csak pár szó, egy összenevetés, egy simogatás.

Nézik egymást azzal a boldog derûvel, hogy
látod, ha mi összefogunk, ha akarunk valamit,
annak sikerülnie kell. A papa a padra mutat: –
Üljünk le, pihenjünk, mielõtt a sógort megláto-
gatjuk. Ne lássa, hogy fáradtak vagyunk. 

Leülnek – jól esik. Amint a papa körülnéz,
megjegyzi: – Látod ezt a padot mama? 

– Hát hogyne látnám, rajta ülünk, nem va-
gyok vak. Ilyen cirádás vasalatú padon ül-
tünk ötven éve is, amikor elõször megcsókol-
tuk egymást. A padot én már elfelejtettem, de a
csókot, azt nem. Azt még most is érzem.

Boldog nevetéssel nyúl embere keze után
– Gyere, menjünk, mert lejár a látogatás!
Még az ajtóhoz sem érnek, Piroska testvére

jön a sógorral sétára. Amint összehajol a négy
fehérhajú ember, mintha a havasok csúcsa
költözött volna a kórház kertjébe.

Csizmadia János: Lépcsõk
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A Medinai Hírmondó elõzõ számában érté-
kes írást olvashattunk a „Mezõföldrõl”, ami-
nek részében Medina falu is birtoklója. Ha va-
laki ebbõl gyönyörû valóságot akar látni, ak-
kor sétáljon fel a valamikori „csapáson”, s on-
nan félelmet keltõ szépséggel tárul elé a Du-
nántúl e kis darabja, a „Sárvíz völgye” a Mezõ-
föld hatalmas síkságával egyetemben.

Ennek, a ma már jócskán száraz területnek,
valamikori, nagyhatalmi folyója volt a SÁR,
melyet a szabályozás elõtt óriási kiterjedésû
mocsárvilág kísért, eredetétõl - a Móri-ároktól
- egészen a Dunáig. Ez a vízjárta terület mégis
nagy vonzóerõvel bírt az emberiségre, mert a
kõkorszakiak, a bronzkoriak, majd a kelták és
a rómaiak is szálláshelyül választották. Sõt, a
Jeruzsálemi zarándokút is ezen a részen ha-
ladt 1018-tól,  Nándorfehárvártól Moson irá-
nyába. Ugyanakkor ez a lápvidék nyújtott me-
nedéket, amikor a török elõl menekülõ-
ket befogta Anyavár, 1541 tájékán.

Valójában a Sárvíz név igazságot ta-
kar, mert a folyó nem volt más mint
mozgásban lévõ mocsár!- magyarázza
egykori írásában Kiss Lajos földrajztu-
dós. A kialakuló kisebb-nagyobb embe-
ri közösségnek nagy gondot okozott a
lápvidék, míg végül az 1771. év novem-
ber 30-án kiadott Mária Terézia rende-
let kezdeményezi a megoldást. 1810
õszéig semmi sem történt, ekkor ala-
kult meg Simontornyán a „Sárvízi Tár-
saság” - az ország elsõ ilyen irányú egye-
sülte -, s a munkák teljhatalmi irányító-
ja, vezetõje Beszédes József mérnök
lett, és 1825-re elkészült a folyó medre!

A csatorna ásásához a környékrõl toboroz-
tak kubikosokat, akik az aratókkal azonos
bért, állami fizetséget kapnak, napi 30 kraj-
cárt, s ezért egy személynek kettõ köböl föl-
det kellett kiásni és megfelelõ helyre talics-
kázni. Aki ennél többet teljesített pótlékot ka-
pott. A lápon áthúzódó, elkészült medret szi-
gorú rendszabályok védték: 

– nem lehetett többé kendert áztatni,
– nem lehetett a vízen keresztül hajtani a

marhacsordát,
– tilos volt lovakat fürdetni és úsztatni
– tilos volt a töltésen a sétakocsikázás
– tilos volt hajómalmokat üzemeltetni és

rõzsegátakkal lassítani a víz folyását,
– megszüntették a lapos fenekû hajók já-

rását is.
Az új meder elkészültével döntés született

annak nevérõl: NÁDOR-CSATORNA! 

József nádor iránti tiszteletbõl, aki maga is
beutazta a hatalmas lápvilágot, a munkák
hogyállásáról is rendszeres tájékoztatást kért,
mert ígérete a „só-alapból” (só forgalmazásá-
ból szedett jövedelem) fizették a felmerülõ
költségeket, a munkák megindulását, folya-
matát, befejezését. 

A folyó (Sárvíz+Nádor-csatorna+Kiskaná-
lis) a Vértes és Gerecse közti Móri-árokban
ered, 96 km hosszú, s vízgyûjtõ területe 3058
km2. Ez a „Sárvíz-völgye” kis táj a Mezõföldön,
1997 óta védett körzet, tájvédelem alatt áll-
nak a még fellelhetõ mocsarak, nádasok, szi-
kesek és a közel 100 madárfaj, mely ezen a vi-
déken leli meg otthonát.

A medinai Kiskanális hídja 1893-ban épült,
egynyílású,kétszeres rácsozású, szegecselt
szerkezet. Vasanyaga „Martin-féle folytvas”, a
zólyombreznyói vasgyárból. Egyik oldalon fi-
xen támaszkodik a téglából készült hídfõre, a

másik oldalon mozgósarun áll. Nyílás
20 méter, pályaszélessége 6 méter,
súlya 32 tonna. A második világhábo-
rúban nem sérült meg, így a korai,
eredeti állapotban üzemelõ acélhi-
dak egyike volt!

Abban az idõben, amikor hajnaltól
reggelig zsúfolt autóbuszokkal indul-
tak munkába a dolgozók, - úgy mond-
ták, hogy csuklós busz is jönne a falu-
ba, de a derékszögben álló vasszerke-
zet miatt nem tud lefordulni, sem rá-
fordulni! A szerkezetet védõ hatal-
mas kõtömbök egyike-másika gyak-
ran került a vízbe , vagy a töltés oldal-
ra, mert a kanyart késõn észlelõ au-
tós, munkagépet vontató traktoros

sodorta a mélybe. Ma már csak emlék a híd!
E helyrõl északabbra, jó másfél kilométer-

rel, volt egy fahíd. Pontosan ácsolt, vastag ge-
rendázata évtizedekig szolgálta az embert,
mert nem kellett a döcögõ ökrös szekerekkel
kerülni, s toronyiránt jutottak a folyón túlra le-
geltetni, füvet kaszálni, szénát gyûjteni, a to-
csogókba áztatni a kendert… A fahíd, a fürdõ-
zõ gyerekeknek is találkozási pontja volt, mert
gerendázatáról jó lehetett talpasokat ugrálni a
kristálytiszta vízbe, vagy az úszkáló halacská-
kat becserkészni, de fogni egyet sem.

Hajnalok hajnalán a nap is itt fürösztötte
elõször álmos sugarait, s a holdacska éjjelen-
te ideszórta ezüst gyöngyöcskéit.

A fahíd, valamikor a téesztvilág kiteljesedé-
sének, a gépesítésnek korai szakaszában ke-
rült lebontásra.

Konrád László helytörténész

Bemutatkozás
A 2010-es esztendõvel kezdték el "gyûjtögetõ" munkájukat a Hely-
történeti Egyesület tagjai. Feladatuknak tartották, hogy Medináról
a legtöbb emléket összegyûjtsék, rendszerezzék, a ezzel olyan esz-
mei és tárgyi együttest hozzanak létre, amely felidézi eleink ke-
mény munkával töltött hétköznapjait. Az Egyesületnek tagja lehet
mindenki, akinek mondanivalója van, szívesen idézi emlékeit és
ezt közkinccsé is óhajtja tenni.

Kettõ éve - március 15-én - nyílott meg a helytörténeti gyûjte-
mény rendezett anyaga, a kiállítás, mely a hajdani használatban

tartott tárgyak szép összessége, bár koránt sem bevégezett…
Honismereti foglalkozásainkat, összejöveteleinket minden hó-

nap elsõ szombat délutánján tartjuk. Várjuk, hogy jöjjenek kö-
zénk mindazok, akik szeretnék felidézni és elmondani emlékei-
ket, legyen az egyéni emlékezés, vagy egy valamikori közösség éle-
tével kapcsolatos.

Tárgyi gyûjtésre is mindenkit kérünk, mert a valamikori füstö-
lõ, a fészer, a padlás egyik, másik zugában még mindig rá lehet
akadni egy-egy valamikori eszközre! Ezek pedig ne kerüljenek a
kukába, hanem legyen gyûjteményünk becses darabja!

Mert a gyûjtemény az egész falué, emlék a múltról a jövõnek!
Segítse ezt bõvíteni mindenki, szavakkal vagy tárgyakkal!

Konrád László szakkörvezetõ

Egy híd, ami csak volt…

A kórház egy nagy kiterjedésû domboldalon
épült. Az osztályok épületei úgy helyezkednek el
a lejtõn, mint egy hatalmas lépcsõsor. Kacska-
ringós utak kötik össze az épületeket, a szer-
pentinek között egy-egy lépcsõsor rövidíti le az
utat. Dús lombú fák, bokrok és virágágyások dí-
szítik a hegy oldalát, padok kínálnak pihenést,
a madarak éneke kedves kikapcsolódást.

Ragyog a tavaszi nap, sugarai beragyog-
nak a fák lombjai közé, reményt hozva a be-
tegeknek a gyógyuláshoz. A tavaszi szél fino-
man susog, virágillatot visz a nyitott ablakon
a kórterembe, minden kis illat gyógyulást ígér. 

A lépcsõházban Petõfi-vers fogad. „Lábujj-
hegyen lassan járok, durva zajt ne üssön aj-
katok” – figyelmeztet: itt gyógyítás folyik, itt a
csendnek is gyógyító ereje van. Hozzátarto-
zók látogatni jönnek, baráti kézfogást, aggó-
dó ölelést, kinek reményt hoznak, kinek vi-
gaszt – van, akitõl utolsó búcsút vesznek. Az
egyik ágynál bizakodás terem, a másiknál az
elmúlás utolsó perceit számlálja a sors.

A kertben, a lépcsõk alján, két fehérhajú
öreg tanakodik. Balra intenek, a szerpentin
felé, hosszúnak találják. Gondterhelten néz-
nek a lépcsõsor felé – erre rövidebb, de mere-
dek. Bírja-e a szívük, lábuk? Egy kis tanako-
dás, pár tétova lépés, döntenek: a lépcsõket ve-
szik célba. 

– A korlátba is kapaszkodj apám, a botodat
messzebb tartsd, nehogy elbotoljál benne – in-
ti Piroska néni a párját. 

– Jó, jó – fogad szót a papa –, de te is vigyázz
– jön az aggódó válasz. – Fogd te is a korlátot,
segítsd kézzel is magad, úgy könnyebb. 

Mindketten megfogadják a másik intelmét,
és nekivágnak a lépcsõknek. – Nem is olyan
nehéz – szólal meg a papa az ötödik lépcsõ
után – de azért megáll egy szusszanásra.

– Ezek a lépcsõk jutatják az eszembe nagy-
anyám mondását, hogy „elballagnák én fiam,
csak ezek a grádicsok ne lennének”. Most már
mi is így vagyunk, ugye? Bírod, mama? Nem
kell segítség? Ha úgy érzed, kapaszkodj belém!

– Bírom én, papa, csak magadra vigyázz –
és indulnak tovább. Megint öt lépcsõ és egy kis
pihenõ. Nézik, hogy nyurga lábú fiatalok
hogy szaladnak el mellettük. 

– Emlékszel, mama, mikor beteg voltál, mi-
kor itt feküdtél a betegosztályon, ha jöttem
hozzád, kettesével szedtem a lépcsõket. 

– Akkor még meg sem volt ez a harminc lép-
csõ. De régen volt, papa! Akkor még fiatalok
voltunk. Emlékszem, mindig hoztál virágot
nekem. – Kicsit elérzékenyülve megsimogatja
párja kezét. – Induljunk, apám, mert itt ér
bennünket az este. 

Lépnek, fogynak a lépcsõk. – Öttel megint
feljebb vagyunk, a felét már legyõztük az út-

nak – mosolyognak jólesõ derûvel, mint akik
tudják, biztos célba érnek.

Megfogják egymás kezét, egymást erõsítve
indulnak tovább. – Egy, kettõ... – számol a
mama –, öttel megint kevesebb. 

A papára néz. – Jól vagy papa? 
– Jól, jól, ne aggódj mama. Magadra vi-

gyázz, mert úgy látom, elég szaporán kapko-
dod a levegõt. 

– Rosszul látsz, papa, én jobban bírom,
mint te, hisz’ öt évvel fiatalabb vagyok. 

– Te kis csitri – nevet a papa és megsimogat-
ja aggódó asszonya kezét. – Indulás nagy-
lány! Még tíz lépcsõ, és fent leszünk a hegyen.

Lassabb a tempó, már nehéz a lépés, de le-
gyõztek öt lépcsõt megint. Verejtékes homlok-
kal néztek le a völgybe. 

A papa körbeint a kezével és egy kicsit fulla-
dozva mondja: – Nézd, milyen szép ez a vá-
ros! Most jöttem rá, miért ide épült a kórház.

Gyönyörködnek, átöleli asszonya vállát, úgy
szorítja magához, mint régen, szeretõ, boldog
öleléssel. Egy csókot ad párás homlokára, a
mama szemében könny csillan, és nem tud
megszólalni. Két nõvér, fiatalok, megcsodálják
és kedves mosollyal üdvözlik õket.

A mama belekarol – Induljunk papa! – és
egy sóhajjal legyõzik az utolsó ötöt. Meg-
állnak a lépcsõk tetején, kipirultan, zihálva
néznek lefelé. A hegymászók boldogsága lehet
hasonló, ha fent állnak a szirten. Õk nem tûz-
nek ki zászlót, csak zsebkendõt halásznak elõ,
hogy megtöröljék párás homlokukat.

– Olyan fiatalos az arcod – kedveskedett a
papa –, mint húszéves korodban. – És az öreg
kéz szerelmet simogat a kipirult arcra.

– Még udvarolsz is, papa – néz rá hálás mo-
sollyal a mama. – Már ezért megérte meg-
mászni a lépcsõket. Látod, papa, nem is olyan
sok kell, hogy egy kicsit boldogok legyünk.
Csak pár szó, egy összenevetés, egy simogatás.

Nézik egymást azzal a boldog derûvel, hogy
látod, ha mi összefogunk, ha akarunk valamit,
annak sikerülnie kell. A papa a padra mutat: –
Üljünk le, pihenjünk, mielõtt a sógort megláto-
gatjuk. Ne lássa, hogy fáradtak vagyunk. 

Leülnek – jól esik. Amint a papa körülnéz,
megjegyzi: – Látod ezt a padot mama? 

– Hát hogyne látnám, rajta ülünk, nem va-
gyok vak. Ilyen cirádás vasalatú padon ül-
tünk ötven éve is, amikor elõször megcsókol-
tuk egymást. A padot én már elfelejtettem, de a
csókot, azt nem. Azt még most is érzem.

Boldog nevetéssel nyúl embere keze után
– Gyere, menjünk, mert lejár a látogatás!
Még az ajtóhoz sem érnek, Piroska testvére

jön a sógorral sétára. Amint összehajol a négy
fehérhajú ember, mintha a havasok csúcsa
költözött volna a kórház kertjébe.

Csizmadia János: Lépcsõk



"Örülj, ha gyermek vagy. Ámulat és
csodálat a szíved. Örülj, ha ifjú
vagy. Tiéd a jövõ és az élet. Felnõtt-
ként örülj, hisz kezedben a sorsod,
életed, amely már történelem. Ha
idõs vagy, a tapasztalat ad szárnya-
kat neked. Az öregkorban a bölcses-
ség méze van. Örüljünk annak az
életkornak, amelyben élünk, éljük
meg annak minden örömét. "

Tisztelt Medinaiak!

Szeretettel hívom Önöket magam és
képviselõtársaim nevében az immár
negyedik alkalommal megrendezett
Mûvészeti Napokra egy kis lazításra,
egy kis szórakozásra. Augusztus 30-a és
31-e a szórakozásé, az ünneplésé. Éljük
meg úgy, mint a megnyugvás, megbé-
kélés és az újrakezdés idejét. Ilyenkor
sok Medináról elszármazott is hazajön,
meglátogatják a rokonaikat és kikap-
csolódnak. Sokuknak Medina az ottho-
nuk, még, ha a mindennapjaikat nem is
itt élik, de szívükben itt van a családjuk
és itt vannak az emlékeik. Külön tiszte-
lettel várjuk Testvértelepüléseinkrõl,
Nagyszentmiklósról és Borovóból ér-
kezõ vendégeinket is.

Ez a két nap legyen kikapcsolódás
azoknak, akik folyamatosan az élet

bármely területén helyt-
állnak. Szeretnénk,
hogy a színes progra-
mokon érezzék jól ma-
gukat, találkozzanak a
barátaikkal és kelle-
mes órákat eltöltve, ki-
csit megpihenve, újult
erõvel folytathassák a
munkájukat. 

Nagyon sok diáknak
az élet egy szakaszát zár-

ja le ez a nyár. Aki to-
vább szeretne tanulni
és sikeresen felvételi-
zett, annak elkezdõdik
egy új idõszak. Nekik
azt kívánom, hogy
eredményesen valósít-
sák meg álmaikat.

Azoknak pedig, akik tanulmá-
nyaikat befejezték, elkezdõdik a
nagybetûs élet. Számukra azt kívá-
nom, hogy munkájukban leljék örö-
müket, és állják meg helyüket.

Nem feledkezhetünk meg a múl-
tunkról és azokról a medinaiakról,
akik már nincsenek közöttünk. Õk,
akik a legrosszabb idõkben is itt ma-

radtak és otthont teremtettek gyerme-
keiknek. Adjunk hálát dédapáinknak,
akik templomot és iskolát építettek.
Köszönjük meg nagyszüleinknek és
szüleinknek, hogy lehetõséget adtak
nekünk arra, hogy itt élhessünk és sze-
rethessük a kis falunkat!

Vén Attila
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