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Búcsú Ábrahám Miklóstól (1928-2001)

„Fejem felett gyorsan repülnek az évek,
Merengek a múlton, vissza-visszanézek.
Mért nem lettem boldog, ezt a titkot
Senki meg nem magyarázza
Valahol az ember mindig elhibázza... "

E nótával fejezte be fellépéseit az 1980-as években
Ábrahám Miklós. Még fülemben cseng hangja a 70 éves,
majd a 80 éves ünnepségén, amelyre ugyanolyan lelkiis-
meretesen készült, mint megannyiszor az 1950-es évek
óta, mikor a színpadra lépett, a kevi vagy a környező te-
lepülések közönsége szórakoztatására vállalkozott.

Nem volt neki könnyű útja a megbecsülésig, megsze-
rettetésig, a tisztelet kivívásáig. A Túrkeve-Mezőtúr-
Kuncsorba határ szögletében cseperedő gyermeket előbb
a betegség, majd a kulákgye-rekekre váró diszkrimináció
sújtotta. Megnyugvást a végtelen róna látványa, a madárcsi-csergés, tücsökciripelés
jelentette számára. Legnagyobb örömöt pedig az édesapja dalolása és a citeraszó okozott
számára. Ezek a gyermekkori élmények adtak mindig erőt az újabb és újabb
megpróbáltatáshoz. A kultúrházban alakuló zenekar, Fekete Jani bácsi, Merkel Miklós,
Sziráki Géza mellett Ábrahám Miklós a mandolint szólaltatta meg. Madarász Katika,
Balogh Marci mellett ő is énekelt. A Csaplár Béla bácsi vezette színjátszókörben is
szerepelt. Tanult nótát Kun Laci bácsitól, Koós Józseftől, a Magyar Rádióból. A rádió is
felfigyelt rá. Hamarosan megszerezte a működési engedélyt, és fáradhatatlanul szóra-
koztatta a közönségét.

Előadói pályája mellett a munka világában is igyekezett helyt állni. A Háziipari Szö-
vetkezetben, majd az AFIT-ban precíz, lelkiismeretes munkát végzett. Gondos munkájá-
nak, az emberekhez való szeretetteljes magatartásának köszönhetően lassan eltekintettek
származásától és környezete megbecsülését elnyerve különböző megbízatásban része-
sítették. A Népi Ellenőrzési Bizottság és a Választási Bizottság elnökeként tevékenykedett.
A rendszerváltás után töretlenül folytatta a közönség szórakoztatását, a dal, a nóta meg-
kedveltetését, majd tanítását. Itt vannak közöttünk tanítványai, akik még a betegnapjaiban,
sőt utolsó hetiben is együtt dudorásztak, énekeltek vele, így feledtetve fájdalmát. Kell-e
ennél szebb felkészülés a hosszú útra, amelyre július első napjaiban Ábrahám Miklós
elindult.
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Miklósnak mindig volt ereje, türelme, ha a kultúra terjesztéséről, népszerűsítéséről volt
szó. Az 1990-ben alakult Túrkevei Kulturális Egyesület elnöki tisztét kezdetektől haláláig
becsülettel ellátta. Segítette a programok megvalósítását, részt vett a kiállításokon, szíve-
sen beszélgetett a tagokkal, a diákokkal, a múzeum munkatársaival. Számára a túrkevei ér-
tékek mindig nagy becsben voltak, legyenek azok kitüntetések, emléktárgyak vagy köny-
vek. Mind ott sorakoztak a szobájában csakúgy, mint a kották, a videók és egyéb felvé-
telek.

Vajon eléggé megköszöntük-e munkáját, jólelkűségét? Örömet jelentett számára a Túr-
keve városért-díj, a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közművelődéséért-díj. Legutoljára ak-
kor vette elő ezeket és más emlékeket, mikor a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Ki kicsoda
című könyvbe próbáltuk belesűríteni azt a gazdag életet, amit örökségként hátrahagyott
nekünk, utódoknak, a kultúra pártolóinak, Túrkeve lakosságának. Miklós már nem veheti
kézbe ezt az említett könyvet, de mi olvasva a sorokat vagy fellapozva a fényképalbumo-
kat, felidézve a nótaszót, mindig emlékszünk Ábrahám Miklósra, Miklós bácsira. Tanít-
ványai pedig tovább viszik azt a szellemi örökséget, amit tőle kaptak.

Miklós! Köszönjük mindazt, amit a kultúra terjesztéséért, pártolásáért tett. Köszönjük a
Túrkevei Kulturális Egyesület, a Finta Múzeumért Alapítvány, a Finta Múzeum, a Műve-
lődési Intézmény és minden tisztelője nevében.

Most búcsúzunk Kelemen Pálné tagtársunk versével:

„Ábrahám Miklós emlékére
Sokszor kaptál tőlünk tapsot,
Mikor nekünk zengett dalod.
Veled sírtunk vagy nevettünk,
Tiszteltünk mi és szerettünk.
Ma itt állunk koporsódnál,
Fentről nézel le ránk most már.
Ott zenélsz az égieknek
S mi élünk az emlékednek.
Nem feledünk elhiheted,
Nyugodj békén, Isten veled!"

Őrsi Julianna
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