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Tisztelt ünneplı közönség!  Kedves kalaznóiak! 
 
Köszöntök mindenkit az elszármazottak találkozóján. Rövid mondandómban pár 
szót szólok Kalaznó múltjának egy korszakáról, a faluhoz való kötıdésemrıl, és 
arról, mennyire fontos a mában az együttlét, az összetartozás erısítése. 
A szülıfalu sorsformáló ereje sokunk számára a biztonságos élet folytonosságát 
adta, az odatartozás alapélményének személyes szőrıjén át látom a körülöttem lévı 
világot. 
A találkozó alkalmat teremt régi kapcsolataink felelevenítésére és arra is, hogy 
közelebb kerüljenek egymáshoz a ma itt élı kalaznóiak és az itt született, itt 
felnevelkedett falubeliek. 
Ezzel a rövid kis visszaemlékezéssel tisztelegni szeretnék mindazok elıtt, akik a falu 
életében meghatározó szerepet töltöttek be, formálták a falu közösségét és 
alakították személyes sorsunkat.  
A múlt megszépítı messzesége olyan helyeket, eseményeket, történéseket hoz 
emlékezetünkbe, amelyek fontos szerepet töltöttek be mindennapi életünkben, 
ünnepnapjainkon. 
Engedjék meg, hogy személyes emlékeim nyomán a falu történetének virágzó 
korszakából, az 1960-as, 70-es évekbıl villantsak fel néhány eseményt. Nem 
feledhetjük, hogy ebben az idıben különbözı népcsoportok éltek együtt a faluban, 
az ıslakos németek kis számban, a 40-es években kitelepített németek helyére 
érkezı székelyek és felvidékiek. Nehéz helyzetet jelentett a kisebbségben maradt 
németek számára ırizni hagyományaikat, szokásaikat, a székelyek és felvidékiek 
számára új helyen új otthont alapítani. A viharos történelmi események után mintegy 
20 évvel oldódhattak a sérelmek, a keserves küzdelem az életben maradásért átadta a 
helyét a gyarapodásnak, az egymást megértı, elfogadó viszonyulásnak. Az 
egymáshoz illeszkedésben, az együttélésben, a virágzó falu létrehozásában az itt élı 
emberek rendkívüli szorgalma, kitartó tenni akarása igen fontos szerepet játszott. 
Úgy gondolom, ez több mint 40 év eltelte után is példa lehet az összetartás, az  
együttes építkezı munka megteremtésére. 
A falu virágzó korszakában idilli falusi képet kapott az ideérkezı: rendezett porták, 
gyönyörő virágoskertek, gondozott zöldségesek, gazdagon termı szılısök és 
szántóföldek, a legelıkön népes számú gulya, konda és nyáj, a Donát-patak mentén 
pázsitos rétek, a falu végén halastó mutatta a 600 lelkes falu élethelyzetét. 
 Emlékezetünkben élénken él a kiserdei majálisok remek hangulata, ahol a falu 
apraja-nagyja közös idıtöltésként fızésben, beszélgetésekben, éneklésben vett részt. 
Nem feledhetjük a közös munkákhoz, aratáshoz, szüreteléshez, a téesz életéhez, 
zárszámadáshoz kapcsolódó bálokat, melyek sokunkban idéznek nosztalgikus 
érzéseket. Itt szövıdtek a fiatalok közt szerelmek, itt találhatták meg az idısebbek a 
módját a kikapcsolódásnak, önfeledt mulatozásnak. A faluban a bálok, lakodalmak 



megrendezéséhez 1947-tıl saját helyi zenekar mőködött hosszú éveken keresztül, 
melynek a családunkból édesapám és édesanyám öccse, Gellért is tagja volt. 
Közös élményünk, amikor vasárnap délelıttönként gyerekek és felnıttek ünneplı 
ruhát öltve siettünk az istentiszteletre, vasárnap délután a focipályán a 
futballmérkızések, és a pálya szélén Dombiné sárga-rózsaszínő fagylaltja 
kötelezıen elmaradhatatlan részét képezték életünknek. 
Bizonyára a jelen lévık közül sokan emlékeznek arra, hogy a kultúrház mennyi 
eseménynek adott otthont. Valódi színpada színpadi öltözıjével, színfal mögötti 
súgójával sok-sok ünnepi mősornak, izgalmakkal teli szavalásnak, éneklésnek, 
táncos bemutatónak volt helyszíne. Író-olvasó találkozón Fodor András és Végh 
Antal saját mőveikbıl tartottak felolvasást, kötetlen beszélgetésben  volt részünk az 
írókkal. 
 A mősorok szervezésében, a darabok betanításában a falu feledhetetlen tanítói, Kiss 
Jánosné, Joli néni és Fazekas Józsefné Manyika vállalt igazi néptanítói feladatokat. 
Máig emlékezetes Manyika tanítói karrierjének indulásában az iskolát kezdı piros 
pöttyös szoknyás kislányok énekes-táncos „Kisbence”-produkciójának  létrehozása, 
amelynek magam is résztvevıje lehettem. 
A Vöröskereszt helyi szervezete, melynek vezetıje édesanyám volt,  a falu 
asszonyai, lányai számára sütı-fızı majd késıbb  hímzıtanfolyamot szervezett, 
melynek elkészült gyönyörő munkáit a kultúrházban rendezett kiállításon mutatták 
be az alkotók, és a róla készült fotók emléke ırzi. Meleg érzésekkel gondolunk a 
váraljai Szücs Lászlóné, Kató nénire, aki a hímzı szakkört és a sütı-fızı 
tanfolyamot vezette, és aki új ételeket, ízeket hozott, különbözı fortélyokat tanított; 
talán emlékszünk Kató néni babatortájára, a habrolóra, fatörzstortára gombákkal és 
más finomságokra. 
Számomra meghatározó az ezernyi gyermekkori élmény, amely a régi házunkhoz a 
Petıfi utcában, a patakhoz, a házunk elıtti réthez, a közeli kiserdıben a  gyíkok   
kergetéséhez, nagyanyám házához kötıdik, a barátnıimmel való játékok 
feledhetetlenek. A Kalaznóról induló kis csapat, a velem egykorú lányok: Péter 
Jutka, Dávid Magdi, Lux Margit, Csasznyi Rózsi, Both Joli, Faluközi Marika, 
Bokros Erzsi, Szabó Évi, Szabó Joli és mások egységet alkottunk. 
A szüleinktıl kapott indíttatás meghatározó, mely a törekvést, a szorgalmas munkát, 
a szigorú erkölcsöt, a minden helyzetben becsületesnek maradni életfilozófiáját 
helyezte középpontba. A szülıi intelmeken kívül az iskola és a könyvtár jelentette 
számomra az útravalót. 
Soha nem felejtem el, mikor ötévesen az utcánk elején a kishídon állva sóvárogva és 
irigykedve néztem a gyerekeket, amint a tanévnyitóra mentek az iskolába. Akkor 
Joli néni odalépett és azt mondta: 
-„Jövıre már te is fogsz jönni” 
Nekem szentély volt az osztatlan iskolánk, ahol a „csendes órán” persze a lecke 
helyett titokban a padba rejtett könyvet olvastam. A falusi könyvtárunk számomra 
akkor csábítóan gazdag irodalma sokszor azt is elfeledtette velem, amire édesanyám 
megkért:vásároljak a boltban és siessek haza. A kíváncsiság, amivel a könyvekben 



kutattam, mit jelenthetnek a felnıtt világ titkai, a mai napig megmaradt bennem a 
könyvek és az olvasás szeretetével. 
A hetvenes évek közepétıl gyorsuló ütemben érvényesülı falusorvasztás Kalaznót is 
elérte, egyre többen keresték máshol a boldogulást a munka világában új otthon 
megteremtésével. 
Akik valaha Kalaznón éltek, a legkisebb szállal is Kalaznóhoz kötıdnek, bíznak 
abban, hogy a falu régi és új lakói összefogásukkal Kalaznó felemelkedésén 
munkálkodnak. Ehhez kívánok a kalaznóiaknak jó egészséget, elszántságot és 
kitartást. 
A találkozón kívánok mindenkinek kellemes idıtöltést a régi szép emlékek 
felidézésével. 
 
 
Köszönöm a figyelmet!  
 
 
Lovász Zsuzsa dr. 


