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A tanulmányút  egyben  afféle 
jutalomút  is  volt  azoknak  a 
tanulóknak, akik eredményesen 
szerepeltek  az  idei  Haydn-ver-
senyen.  Lehettek  vagy  húszan 
az  általános  iskolás  korúak 
és  ugyanennyi  tanár  kelt  útra 
velük. Első állomásként a híres, 

nevezetes  fertődi  Esterházy-
kastélyt  keresték  fel,  ahová 
annak  idején  a  nagy  osztrák 
zeneszerző  rendszeresen  haza-
járt.  A ma  is  gyönyörű  kastély-
együttes  kiépítése  és  fénykora 
Esterházy  „Fényes” Miklós  her-
ceghez kötődik, aki 1762 és 1790 

között  folyamatosan  építkezett, 
hogy  létrehozza  az  uralkodói 
udvarokhoz mérhető rezidenciá-
ját,  amelyben  élénk  kulturális 
élet folyt. A fényűző ünnepsége-
ken  rangos, nagy hírű  családok 
vettek  részt,  egyszer még maga 
a császárnő, Mária Terézia is itt 

vendégeskedett.  Miklós  herceg 
az angol parkban operaházat és 
bábszínházat  építtetett,  német 
színtársulatokat és olasz, francia 
balett-táncosokat alkalmazott. 
Az  Európa-hírű  zenekar  élén 

pedig Joseph Haydn állt, mint a 
család házi zeneszerzője és kar-
mestere. Az érdi gyerekek a kas-
télyt  járva  különösen  élvezték 
a  korhű  zeneszoba  látványát, 
mint ahogy a fotózást is a taná-
raikkal  a  díszes  épületegyüttes 
előtt (képünkön). 
Innen  a  burgenlandi 

Eisenstadtba, azaz Kismartonba 
vezetett az útjuk, ahol a Haydn-
ház  megtekintése  volt  a  prog-
ram.  Sajnos  erre  már  csak  alig 
egy  óra  jutott,  amit  mindenki 
kevesellt,  de  így  is  betekintést 
nyerhettek  a  híres  koncertte-
rembe,  ahol  ma  is  rendszere-
sek  a  hangversenyek,  gyakran 
magyar  fellépőkkel. A Haydn,  a 
Fenomén című kiállítás méltóan 
emlékezik  meg  a  nagy  zene-
szerző  halálának  200.  évfordu-
lójára.  A gazdag  program miatt 
Kismarton  nevezetességének 
megtekintésére  már  nem  jutott 
idő, hiszen még hosszú út állt a 
maroknyi csoport előtt Érdig. 
A  gyerekek  és  a  tanárok 

–  a  rövid  idő  ellenére  –  hasznos 
tanulmány- és jutalomúton vehet-
tek részt.  Temesi László

Gyuszikám!
Huszonhét éven át csak így szólítottam. A kerítés mellett 
állva, csak átkiabáltam hozzá, mivel telekszomszédok vol‑
tunk. Gyuszikám! Le kéne ereszteni a kútba a szivattyút. 
Átjönne segíteni? Gyuszikám! Ha befejezte a szőlőkacsolást, 
jöjjön már át hozzám egy pohár sörre! 

 Még mielőtt megvásároltuk volna a házat, többektől érdek‑
lődtem felőle. Bevallom, kicsit szorongtunk a feleségemmel, 
milyen ember is Fekete Gyula, meg Rózsika, a felesége? És, 
mondják, két apró gyermekük van. Mikor aztán nyolcvan‑
kettő májusában beköltöztünk volna a házunkba, kiderült, 
fölösleges volt az aggodalom. A  drótkerítés mögött – ahol 
most Gyuszi unokáinak – az általa barkácsolt hintája áll, 
homokdomb magasult. E helyen kora tavasztól, késő őszig 
reggelenként megjelent Gyuszika és Csilla kislapáttal, kis‑
vödörrel kezében s a cseresznyefa árnyékában játszadoztak. 
Aztán egy idő múltán ugyanott Jancsika is, pólyából kinőve, 
lapátot, vödröcskét fogott a kezébe.

Ma már mindnyájan a nyomdaipar jeles és tudós dolgo‑
zói, akik megnősültek, férjhez mentek. Előbb a kis Andriska 
született meg, dédapja nevét kapva szüleitől, majd Csilla is 
megörvendeztette nagyapját két unokával. Már csak Jancsika 
van hátra a nősüléssel.

Gyuszikám! – kiáltottam át a kerítésen vagy öt évvel ezelőtt. 
– Szombaton jönnek‑e az unokái látogatóba? Bizony nem, 
válaszolta, a gyerekek engem visznek le a Balatonhoz, mert 
megépítem, hiszen tudja, felhúzom nyaralójukra a falakat. 
Igen, tudom. Gyuszikám 43 évi munka után ment nyugdíjba 
s ebből 23‑at a 23‑as Építőipari Vállalatnál dolgozott.

Múlt pénteken, a temetése előtt a ravatalozóban elmond‑
tam róla, hogy amikor mindketten munkába jártunk, mindig 
ugyanazzal a vonattal jöttünk haza a Déliből, és gyakran Ő  
foglalt nekem helyet. Sőt, előfordult – vallottam meg bűnein‑
ket –, hogy nem szálltunk le Érdligeten a vonatról, hanem 
Érd‑Felsőn, és beültünk egy pohár italra a Borgödörbe. Még 
kaputelefonnal is összekötöttük egymást! Bizony, olykor 
sűrűn beszéltünk.

Éppen most van egy éve, hogy az orvosi rendelőben járva 
együtt szálltunk le a buszról. Elmondta; valami baj lehet a 
gyomrával, mert hétfőn Pestre kell mennie, tükrözésre. Nem 
részletezem, az alattomos rák végzett vele. Csaknem egy 
évig küzdött az életéért. Felesége, Rózsika, hősiesen ápolta 
s körülvették szeretett gyermekei, unokái. Hatvannyolc év 
adatott neki. 

Nekünk „csak” szomszédunk volt – hanem belecsavarodik 
a szívem, ha a drótkerítés mellett állva nem kiálthatom át 
többé ezt az egyetlen szót: Gyuszikám!

Vagy talán mégis? Hétvégeken a nyomdász, kétgyermekes 
Gyuszi fiának, végül is átkiálthatom. 

De vajon jön‑e és meghallja‑e kiáltásomat? 
 Bíró András 

Fertõd és Eisenstadt voltak a nagy zeneszerzõ állomásai

Lukin-tanulmányút
Haydn nyomában
Érdi zeneértõ tanárok és diákok tanulmányutat szerveztek a tanév végére a Lukin 
László Alapfokú Mûvészeti Iskolából Haydn nyomában. Az úti cél Fertõd és a bur-
genlandi Eisenstadt volt, ahol a nagy zeneszerzõ életével ismerkedhettek meg. 
Az ifjú zenészek láthatóan nagyon élvezték a tartalmas kirándulás minden percét.
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