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AJÁNLÁS

Egy pedagógus kolléganő nemes vállalkozásának eredményét 
tartja kezében az olvasó. A szerző megtalálta azt a lehetőséget 
és formát, hogy választott életpályája, hivatása nyugdíjazása 
után is folytatódjék: régi és új ismereteit – amelyekre gondos 
kutatómunkával tett szert – közkinccsé tegye. Az évszázadokat 
felölelő dolgozat azzal válik érdekessé, olvasmányossá, hogy 
történelmi hűsége, realitása mellett mondákat és történések 
szubjektív értelmezéseit, az idézett irodalmi alkotásokhoz való 
viszonyulásokat és értékítéleteket is tartalmaz.
 
A szakszerű leírások Sátoraljaújhely történelmi fejlődéséről, re-
bellis jellegéről, a városlakók, életének mindennapjairól hiányt 
pótolnak: a szerző mozaikszerű ismereteket igyekszik egységbe 
fogni. Rávilágít például arra is, hogyan tudott ez a közigazga-
tási szempontból mindig jelentős város a trianoni békeszerző-
dés után talpra állni, a magyarság és a nemzetiségek békéjének 
megteremtésében, formálásában helytállni.
 
Hiánypótló ez az alkotás abban is, hogy bemutatja azokat a sze-
mélyiségeket, akik Zemplén irodalmi értékeit gazdagították. (A 
költői sorsok arra is rávilágítanak, hogy a város nem minden 
esetben bánt méltó módon – a közepes vagy annál tehetségesebb 
– költőkkel, pedig ők alkotásaikkal kellőképpen bizonyságát ad-
ták a zempléni tájhoz és városunkhoz való szoros kötődésüket.) 
Lokálpatriotizmusuk büszkesége a könyvben idézett művekből 
mai is lelkesítően hat.
 
Városkönyv ez a mű, tisztelgés az itt élt ősök – hősök, mártírok, 
áldozatok, egyszerű emberek – emléke előtt, akik tehetségükkel, 
igaz lokálpatriotizmusukkal alakították Sátoraljaújhely szelle-
miségét, arculatát.
 
Szerethető ez a város épített öröksége miatt is. Az olvasó tán 
még nagyobb figyelmet fordít e történelmi városka műemléki 
épületeire, szobraira. Jó szívvel ajánlom ezt az élvezetes idő-
kalauzt mindazoknak, akiknek otthont ad ez a város, vagy sze-
retnek hazajönni, ha messzi távolban is élnek, mert „részei a 
tájnak”, „sugarai az itt villózó fénynek”, de azoknak is, akik 
átutaznak vagy turisztikai céllal ide látogatnak, és a látható 
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értékeken kívül arra is kíváncsiak, miért lakhelye „ÚJHELY” 
a múzsáknak.
 
Kedves Olvasó, aki „része lettél a századoknak, melyek itten 
múlnak”, nem biztos, hogy betérsz az egykori Zemplén várme-
gye híres levéltárába, s az még kevésbe valószínű, hogy bené-
zel azokba a levéltári dokumentumokba, amelyek forrásul szol-
gáltak e könyv tényanyagának. Szerzője „múzsákat keresett, és 
emberi sorsokat talált.” Így vall erről: „A megismert sorsok 
áradásából igyekeztem minél többet felvillantani, mert így él 
velünk a történelem: az eseményeket emberek hordozzák – hol 
jól, hol rosszul. Így volt ez előttünk is, és így lesz majd utánunk 
is.”
 
A város jelenét és jövőjét is érinti a fentebb ajánlott könyv: új 
szellemi műhelyek, intézmények (pl. a Magyar Nyelv Múzeuma, 
a Kazinczy Társaság, stb.) biztosítékai annak, hogy a 750 éves 
Sátoraljaújhely tovább gazdagítja, erősíti a magyarságtudatot 
a Kárpát-medencében, s a szűkebb hazában, Zemplénben.

Sátoraljaújhely, 2009 októbere

                                                                    (Palásti József)
                                                      nyugdíjas gimnáziumi tanár
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Az olvasóhoz…

Újabb értékes kötettel gazdagodott a Sátoraljaújhelyről szóló 
irodalom, amely bővíti a városhoz kapcsolódó általános isme-
reteinket, segíti tájékozódásunkat, erősíti a város iránti szere-
tetünket, tiszteletünket és önbecsülésünket.

Sátoraljaújhelyről, az 1261-ben városi rangot kapott telepü-
lésről, Zemplén fővárosáról sokan sokfélét írtak. Több könyv, 
számos publikáció foglalkozik a város 750 éves történetével. 
Hosszú sorokat, oldalakat igényelne a sok-sok kiváló személyi-
ség felsorolása, akiknek élete és munkássága elválaszthatatlan 
Újhelytől. Gazdag és sokszínű a település-múlt, amely az évszá-
zadok forgatagában számos esetben túlmutatott a város hatá-
rain, országos, esetenként európai jelentőséget tulajdonítva az 
újhelyi történéseknek. 

Napjaink társadalmi változásainak – köztük az európai gondol-
kodás lényegének – egyik legfontosabb, másoktól alapvetően 
megkülönböztető sajátossága az un.: a „couleur locale”, a „he-
lyi színek” elmélete. Az az elmélet, amelyben egyrészt kifejező-
dik a múlt, a saját hagyományok ismerete, az általános emberi 
érték, másrészt mindez találkozik természetes módon a konk-
rét helyi értékekkel és szemlélettel. Ez a szemléleti/gondolati 
együttes adja meg – egyebek mellett - Martinák Jánosné Szász 
Enikő Zsuzsanna kötetének értékét is, amely dicséretes és köve-
tendő kutatói teljesítmény. 

Finta Éva: Múzsatoborzó című verse nyomán, a kötet szerzőjé-
vel együtt múzsakereső útra indul az Olvasó. Az évszázadok tá-
volából tűnik fel Losárdi Zsuzsanna, Kazinczy Ferenc, Nicolas 
Lenau, Szemere Miklós, Borúth Elemér, Sárosy Gizella, Németh 
Pál, Szépkúti Miklós, Sáfáry Lászó, Finta Éva, hogy csupán né-
hányukra utaljak. Sorjáznak egymás után az ismert és kevésbé 
ismert nevek, életutak, versek és prózaszövegek. Közben talál-
kozunk Sátoraljaújhely múltjával, megismerkedünk lakóival, 
épületeivel, intézményeivel, a bor és szőlő kultúrájával. Mind-
ezekkel együtt új ismereteket szerzünk, gyakorta rácsodálko-
zunk a várost formáló, évszázadokon átívelő törekvésekre. A 
kötetet a megidézett költők verseiből összeállított szöveggyűjte-
mény és bibliográfia teszi teljessé.
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A „Múzsák a Magas-hegy tövében” című kötet egyszerre elmé-
lyült irodalomtörténeti/művelődéstörténeti elemzés és ugyan-
akkor helytörténeti kézikönyv is.  Hiányt pótol, megismerése és 
elolvasása további gondolkodásra, a városért való cselekvésre 
késztet.

Egykori újhelyi gimnazista diákként ajánlom e kötetet mind-
azoknak, akik szeretik Sátoraljaújhelyt, ismerik évszázados 
történelmét, értékeit terjesztik és megbecsülik.
 
Olvassuk együtt!
 

Sárospatak-Sátoraljaújhely, 2010. november hó
 
 

                                                               Dr. Komáromy Sándor
                                                                főiskolai tanár, PhD
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                  Finta Éva: Múzsatoborzó

Kő feketéllik a távoli hegy tetejében
rajta a fény meg a kékszinü pára homálylik
elfedi mélytüzü szénragyogásu sötétjét
átfedi égien légies fényerek által.

Alszik a láva a mélykutak ágya – terében
kelnie nem kell harsona nem riogatja
gyűjti a gyémánt mélygravitált sürüségét
s gyűjti aranynak napszinü csurranozását.

Sejti-e elmém érte elindult követjét
megszólításomat hallja – e mélye a lentnek
mondja –e erdeje sustorgó levelének
mily feneketlen a szó amit érte kimondok…

Szemben a Dél heve zempléni hegyvonulattal
rárogy egy felleg az ormok tüskés tetejére
gömbbe simítja a lázgörbe – rajzolat erdőt
jövendőt mond neki majd ha lekapja  a leplet.

Angyali asszonyunk Napasszony nézi a fátyol
titka alá simuló girbe – gurba világot
jóslata lenne akármi e nyugtalan alvó
domborulatnak harc marad úgyis a sorsa.

Itt rugták össze a port akik egymásra törtek
égi és földi erők tüze itt csapott össze
itt veti lábát köveknek hegyeknek az Isten
ha mennydörög hangja s kezében az ostora csattog.

Istenek lakhelye hát ez a Zempléni – hegység
Parnasszosz nékünk kik távoli végeken élnek
múzsatoborzó versemet őnekik írom
lakjanak itt ahol dal suhan át a madárral.
     
   
                                     Sárospatak, 2007. június 17. 
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                                                        Bevezetés

Finta Éva ihletett verse nyomán múzsakereső 
körútra indultam Zemplénben. …A múzsák a 
görög mitológiában Zeusz és Mnemoszüne, 
az emlékezet istennőjének lányai voltak, akik 
mind a kilencen a művészeteket pártfogolták. 
Közülük most csak Kliót és Euterpét, a 
történelem és a költészet múzsáját hívtam 
ide, hogy segítségükkel barangoljuk be ezt a 
vidéket. S hogy ebben a nagy labirintusban 
el ne tévedjünk, a Múzsákat nagyapjuk, 
Kronosz – az idő – felügyeletére bíztam…

     
A tájak – mondja Szabó Zoltán a Szerelmes 
földrajzban – nem harcolnak, hanem 
teremnek, nem vetélkednek, hanem ihletnek… 
Költőket kerestem tehát a Magas–hegy 
aljában, és nagyon izgalmas emberi sorsokat 
találtam. Ezek segítségével is leírható az itteni 
nyolcadfélszáz esztendő….

     
S többet nem is kell tennie az utókornak. 
Hiszen ha aktivizálja, újraolvassa, a maga 
életkörébe vonja a hagyományt, ahogyan 
Bori Imre tanácsolja, az feléled Csipkerózsika 
álmából: sugározza a hely szellemét, és 
bennünket is megtanít egyre s másra…
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 Persze, ez itt nem Hellasz, hanem a történelmi Zemplén, ez a furcsa, kes-
keny, S betűhöz hasonló vármegye, mely eredetileg a Sajó és Hernád völgyétől a 
Kárpátokig terjedt. Hegyalja mindig is leggazdagabb része volt, ahol azért eleinte 
meghatározóbbak voltak a tündérek és a boszorkányok, mint a múzsák…  Újhelyi 
hagyományok szerint ugyanis ez a vidék az emberek megjelenése előtt Perilla tün-
dér birodalma volt, akinek történetét a következőképpen foglalja össze az Újhelyi 
Lexikonban dr. Kováts Dániel:

„...tündérek éltek hajdan az újhelyi hegyekben, s a csodálatos Perilla 
úrnő uralkodott az erdők és a vizek felett. Amikor azonban Perilla 
elhódította a természet erőinek parancsoló nimfától a kedvesét, az 
kegyetlenül megbosszulta a hűtlenséget. Tüzet bocsátott ki a Magas–
hegyből, megrendültek a sziklák, s maguk alá temették a szerelmespárt. 
Nyughelyüket a Koporsó-hegy őrzi.”

Az Alföldről érkező utazó ezt a hegyet pillantja meg először, aztán sorakoznak 
fel melléje a többiek, mert hát Újhely is 7 hegyre épült, miként egykoron Róma. 
Ezt a természeti különlegességet 
Cholnoky Jenő földrajztudós azzal 
magyarázta, hogy az itteni hegyek 
egy szétrobbant vulkán maradvá-
nyai. A 460 m-es névadó, a Sátor–
hegy (Koporsóhegy) vagy 10 millió 
évvel ezelőtt működött utoljára és 
egyik része annak a vulkánóriásnak, 
melynek Néma–hegy, Várhegy, Fe-
kete–hegy (Baglyoska), Kecskehát 
(Halyagos), Magas–hegy és Szár-
hegy (Kopaszka) jelentik további 
darabjait. A vulkántevékenység már 
régen szünetel, de a mélyben mozgó erők jeleként a földrengések hűséges kísérői 
voltak a város történelmének egészen a XX. század elejéig.
 Nomen est omen – azaz: névben a sors – mondták a rómaiak. Sátoraljaújhely 
is a nevében hordozza történelmét, sőt: a hegyek és a Ronyva közé szorult kisváros 
nemcsak sorsát, domborzati viszonyait is azzal jelzi. A források szerint a Sátor–hegy 
aljában két település is létezett: Sátorhalom és Sátorelő néven, melyekről nem tud-
juk, milyenek voltak. De kései utódja is észak–déli tájolású maradt, ahol egy fokkal 
mindig hidegebb volt, mint Patakon, és a szél is ritkán pihent, hiszen akadály nélkül 
áramolhattak idáig a Kárpátokon átjutó hideg légtömegek. Átjárásom három évtize-
de alatt sokszor álldogáltam kisvonatra vagy buszra várakozva a főutcán, ahol ak-
koriban nem volt semmiféle szárnyék, hogy megvédjen ettől. De az itt megtelepülők 
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nem erre figyeltek, hanem földjére, vizére, a kellemes feltételekre, melyek az életre 
alkalmassá tették a helyet már a korai időkben is. 
           A terület a honfoglalás előtt is lakott lehetett, de sem arról, sem a honfoglalásról 
nincs semmilyen pontos régészeti anyagunk, csak Anonymus költői sorai szólnak 
róla: 

„… Árpád vezér küldöttei átúsztatták a Bodrog folyót azon a helyen, 
ahol ebbe a Sátorhalmuról lefutó folyócska beleömlik… de miközben 
az említett folyócskán keltek át nagy vígan, a víz árjában Ketel lova 
megbotlott, s ő elmerülve, társai segítségével is csak alig bírt a haláltól 
kimenekülni. Azt a folyót ezért Ketel társai tréfából Ketel-patakának 
nevezték el. Majd később Árpád vezér kegyesen ugyanennek a Ketelnek 
adományozta Sátorhalomtól egészen a Tolcsva vizéig az egész földet 
lakosaival egyetemben.”               

(Gesta Hungarorum, Pais Dezső fordítása)

Mesének is szép, bár földrajzilag pontatlan, a Hotyka- és a  Ketel-patak keveredik 
benne, pedig  – a leírások tanúsítják – névtelen krónikásunk jól ismerhette ezt a 
vidéket. De az a másfél évszázad, ami a honfoglalás és annak írásos rögzítése kö-
zött eltelt, elhomályosíthatta a történteket, s a krónikaíró saját korát vetítette vissza 
alakjaiba. Az újhelyiek számára azonban évszázadok múlva is fontos volt ez a hagyo-
mány! Ezért kerültek a XX. század elején Kisfaludy Strobl Zsigmond monumentális 
honfoglaló vitézei a pénzügyi palota – a későbbi Zója kollégium – tetejére, a Kossuth 
szobor egyik mellékalakja is honfoglaló vitéz lett, és amikor a XXI. század kezdetén 
a szovjet hősi emlékmű helyére zenélő szökőkút épült, ezt is megerősítették egy Ár-
pád fejedelemről készített mellszoborral. 
           Újhelyt már a XII. századtól virágzó plébániaként 
emlegették a források, ahol a pálosok kolostorát 1221-
ben alapította II. Endre, amit a tatárjárás után újraépí-
tették.  Ez lett a város legrégebbi műemlék együttese, és 
korai története Barátszer néven önállóan zajlott, mert 
közigazgatásilag sokáig nem tartozott a városhoz. A 
XII–XIII. század fordulójáig Újhely – királyi / királynői 
birtokként   – a pataki erdőispánság része volt. V. István 
aztán ifjabb király korában megteremtette a felemel-
kedés lehetőségét, amikor 1261-ben a Sátorelőnek ne-
vezett településnek városi kiváltságot adott. 
V. István (1239-1272) szülei, IV. Béla és Laskaris Má-
ria görög hercegnő számára csoda lehetett, hiszen 20 
év házasság és 6 lánygyermek után született trónörö-
kösként. Apjával mégsem lett jó a kapcsolata, mert a 
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politika érdekében feláldozta őt, a királyfit. Talán az emiatti ellenérzését kihasználva 
fordíthatták egymással szembe őket a nemesek, hogy abból hasznot húzzanak. Pedig 
V. István igazi hadvezérnek született, ez adta meg önbizalmát és merészségét: már if-
jabb királyként is önálló politikát folytatott. Újhely emlékezetében fontos hely jutott 
neki, bár csak 2001-ben tisztelték meg egy szoborral, mely Balogh Géza alkotása.
Szerette V. István is ezt a helyet, sok időt töltött itt; feleségének és fiának is ezt aján-
lotta menedékhelyül, mikor 1264-ben apjával csatázott. De testvére, Anna hercegnő, 
a bolgár cár feleségének csapatai megostromolták az itteni várat, elfogták családját, 
és csak István isaszegi győzelme után engedték őket szabadon. 1270-ben aztán ő lett 
a király, de nem sokáig élvezhette, mert fiát – a későbbi IV.(Kun) Lászlót – gyermek-
ként elrabolta a Gutkeled nemzetbeli Joákim. Fia kiszabadításán ténykedve agyvér-
zést kapott és fiatalon halt meg. 
 A település 1261-ben nagyjából már a mai helyén, a hegyek alatt állt, lakói, a 
Satur–alja-Wyhelre érkező hospesek kaptak szabad bíró– és papválasztást, vásártar-
tási jogot. A kiváltságlevél a kereskedést a 7 környező vármegyében vámmentessé tet-
te, és szabad halászatot engedélyezett a Ronyva mellett a Bodrogon is. Frissen fejlődő 
település lehetett ekkor Újhely, hiszen V. István azt is kimondta, hogy ha egy év alatt 
nem épül ház a kiadott telken, a sátorhegyi várnagy visszavehette, s átadhatta annak, 
aki építkezett. E kiváltságok birtokában önállósulhattak: függetlenedhettek a pataki 
ispánságtól, és csak vész esetén kerültek a vár fennhatósága alá. 
Nagyon érdekes a várostörténet e korai szakaszának etnokultúrája, hiszen a kiváltságot 
kapó jövevények német bányászok és / vagy olasz szőlőtermelők lehettek. Hozzájuk 

csatlakoztak a szláv 
hospesek, amikor a 
XIV – XV. század for-
dulóján Koriatavics 
litván herceg kapta 
meg a területet, aki a 
várat is megerősítette, 
és ruténokat (ruszi-
nokat), szlovákokat 
(tótokat) telepített a 
város északi részébe. 
Ennek emlékét őrzi a 
Cerkó városrész, ahol 
első kis fa–templo-
muk állt. Hogyan ala-
kult később e nem-
zetiségek sorsa? Be-
széljen erről a száraz 
statisztika!

V. István kiváltságlevele Sátoraljaújhelynek  1261-ből
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Év Összlakosság % = magyar német szlovák rutén egyéb
1880 11264 74,96 8,73 10,91 0,12 5,28
1990 16886 92,11 1,59 4,79 0,04 1,47
1910 19940 95,11 1,37 2,40 0,16 0,97
1920 21162 95,11 2,14 1,19 0,09 1,48
1930 18431 97,95 0,91 0,75 - 0,39
1941 18427 97,73 0,41 0,98 0,26 0,63
1980 20928 99,84 0,02 0,06 - 0,08
1990 19105 99,50 0,01 0,13 - 0,33

 Az itteni vár a középkori Újhelytől messzebb volt, emiatt a források felvált-
va emlegették pataki és újhelyi néven, pedig területileg egyikhez sem tartozott. A 
kiváltságlevélben is emlegetett objektumot ma már csak a Várhegy nevű városrész 
jelzi, mely szőlőivel belesimul az itteni környezetbe. Ez a vár mindig izgatta az utó-
dok fantáziáját, hiszen azt sem tudták pontosan, hogy a Sátor-vagy a Magas–hegyen 
állt-e, s hogy milyen volt?! A Borovszky Samu által Zemplén vármegyéről készített 
könyvbe pompás építményt álmodott Soós Elemér, de az 1986-os régészeti és geo-
détai felmérés ezt nem igazolta. Csak egy 100 m hosszú, 30m széles kis belső várat 
találtak, amelyet 15 m-rel alacsonyabban külső várfalak vettek körbe. Csorba Csaba 
szerint az újhelyi vár az Árpád–kor kicsiny hegyi várainak egyike lehetett, nagyjából 
a fűzéri várral azonos nagyságban. Patak és Újhely közti fekvése tette lehetővé, hogy 
mindkét települést védje.  Emiatt aztán Patakújhelyként is emlegették a várat. Az én 
városom is ilyen nevű, mert az a pataki Szemincétől az újhelyi Handzsigóig terjed, 
bár a sorrenden talán fordítanék.…

 
              

Az  elképzelt újhelyi vár
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A  királyi birtok a XIV. 
században került magán-
kézbe: Pálóczy Antal 
csere révén jutott hozzá, 
de Mohácsnál meghalt, 
s az akkori zűrzavarban 
Perényi Péter telepe-
dett be a megüresedett 
birtokba. Szirmay An-
tal, a XVIII. században 
élő újhelyi levéltáros ezt 
egy romantikus törté-
netbe ágyazta Ráskay 
Magdolna legendájá-

val, amikor Serédy Gáspár egy 1528-as levelét félremagyarázva kitalálta Pálóczy 
Antal hőslelkű özvegyét. Valójában Pálóczy nőtlen volt, de Ráskay Magdolna alakja 
körül egyre terebélyesedett a történet: Perényi Péter a mohácsi csatából visszatérve 
ostrom alá vette Újhely várában az özvegyet, aki hősiesen ellenállt, még a házassági 
ajánlatot is visszautasította. Semmilyen csel és fondorlat nem tudta megtörni a vé-
delmet, csak a reménytelen szerelem: Ulrik lovag – mellőzése miatt – megnyitotta a 
várkaput, majd árulását megbánva a vár alatt a kardjába dőlt. Ennek emlékét őrzi a 
Gyilkos–kocsma,  ill. a Gyilkos nevű városrész. Ráskay Magdolnáról egyébként azt 
is tudni vélte a hagyomány, hogy a mohácsi csatatéren felkutatta elesett férje holt-
testét, s a pataki templomban temette el. A XVIII. században Csicseri Ormós Lász-
ló – még pataki diákként – Magyar Hősi Rege a XVIdik évszáz homályából címmel 
feldolgozta történetét:

 
„…….Égi béke lebegett a’ szurokszin homályban Ujhely-vár felett, s a’ 
mily csendes, a’ mily nyugalmas e’ béke vala, épp’oly csendes, épp’ oly 
zavartalan volt  a világi történetek e’ páratlan zavarjai közt is Ráskay 
Magdalénnak lelke; - ki most e’ várat választá, mellyben szenvedéseit 
kinyughassa, mellyet most talán éppen ő érte védett oly hatalmas karral 
a béke angyala. Azonban nem volt üres ke bele a’ bánattól sem. Csak 
egy évvel ez előtt veszté el, fekete emlékü Mohácsi harcz véres csatái 
közt kedves férjét, Antalt, a’ hívet, a’ nagyot, a’ Pálóczy fényes  Grófi 
ház legutólsó legdicsőbb sarjadékát. Borongás lepé ezért őt, és kűlső 
és belső gyász, de mint ő maga mint hős és lelke magas, úgy gyásza is 
hőshöz illő, s’ bánatja egy emelkedő erény vala…”

De a valóság nem volt ilyen mesés, csak egy erőszakos főúr érvényesítette érdekeit, 
majd a helyzetet kihasználva törvényesíttette is azt.
 Perényi Péter érdekes figurája volt ennek a korszaknak. A nádor fiaként 
koronaőr és erdélyi vajda, a mohácsi csata után Szapolyai mellé állva Abaúj főispán-

Várhegy 
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ja lett, s beköltözött Patakon a gazda nélkül maradt birtokba.  1527-ben Ferdinánd 
oldalán találjuk, a fűzéri várban őrzött szent koronát is kiszolgáltatta neki, amiért 
megkapta Sárospatak uradalmát és az egri érsekség haszonélvezetét. 1529-ben ismét 
Szapolyai oldalára állt, ő kérte meg számára és kísérte Magyarországra Izabella len-
gyel királylányt. 1540-ben aztán ismét Ferdinánd mellé állt, aki kancellárrá nevezte 
ki. Valószínűleg ő is megunhatta ezt a két úr szolgája állapotot, ezért megpróbált a 
két király között közvetíteni: küldötteik a pataki öregpalotában, a Vöröstoronyban 
találkoztak. Két esztendő múlva aztán gyanúba került, hogy a trónt a maga számára 
akarja megszerezni, ezért Ferdinánd elfogatta, és haláláig fogságban tartotta. Tessék, 
ez történt Mohács után – hogy Nemeskürty könyvcímét plagizáljam… 
 Szerémi György leírása jóvoltából a vár akkori történetét részletesen meg-
ismerhetjük:

 „Felmentünk Újhely alá, az Esto Mihi vasárnapján, húshagyókor. A 
király szállása a kolostorban volt, a barátoknál, Pöstyén Ferenc volt 
a szállásosztó az uraknak és a nemeseknek a városban. A gyalogosok 
pedig tábort ütöttek, a hajduk és a lengyelek is a mezőn táboroztak, 
mert sok nép volt …hamar megostromolták Újhely várát, Simon deák 
volt benne a tiszt, …aki eljött, hogy átadja neki Újhely várát….végül a 
várat át is adta és esküt tett János király előtt, hogy rendesen és híven 
fogja szolgálni.”

Szapolyai innen indult Kassa ostromára, de már előtte vereséget szenvedett, emiatt 
seregével Lengyelországba menekült. Ferdinánd hadvezére, a János királyt legyőző 
Katziáner 5 nap múlva már Újhely váránál állt Perényi Péterrel, hogy visszaszerezze 
azt. Simon deák eleinte kérette magát, de amikor az ostromágyuk is megjelentek, 
harc helyett a békét választotta: felesküdött Ferdinándnak, és továbbra is ő maradt a 
várnagy. Ezt akkor csak időnyerés céljából tette, mert ahogy a sereg továbbvonult To-
kaj ostromára, újra János király mellé állt. Amikor Serédy Gáspár fegyverrel akarta 
visszaszerezni az erősséget, vele is megegyezett és megint ő maradhatott a kapitány. 
A Ferdinánd–pártiak mindezek miatt nevezték őt „hírhedt rablónak”, pedig lehet, 
hogy csak a vár épségét próbálta megőrizni. Ügyes manőverei jóvoltából azonban 
ezen a vidéken Szapolyai erősödött meg, visszatérhetett Lengyelországból, de csak 
egy esztendőre, mert aztán Katziáner elfoglalta Patakot, Perényi Péter pedig Újhelyt. 
A Ráskay Magdolna–legenda azt is tudni vélte, hogy az újhelyi vár elfoglalásának 
napján a Perényi–birtokon lévő terebesi templomba villám csapott, s addig ismétlőd-
tek ezek a csapások, amíg oda nem temették Perényit. (Már csak ilyenek a legendák: 
egy személyt több helyre is eltemethetnek…)
 Perényi Péter az újhelyi várból írott levelében Kassáról kért szakembereket, 
és Patakon építette fel a Vöröstornyot, melyet a város egy részével együtt körül is 
kerített. Ezzel olyan erősséget nyert, amely Újhelyt is védhette. Pártfogása révén 
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fejlődésnek indult a pataki oskola, ami évszázadokra biztosította a városka hírnevét. 
Fia, Perényi Gábor is Patakot építette tovább, emiatt aztán az újhelyi vár elvesztette 
addigi stratégiai szerepét. Egyes források szerint Ferdinánd le is romboltatta, így aztán 
a János Zsigmond segítségére küldött tatár segédhadak ellenállás nélkül feldúlhatták 
Újhelyt, ami pedig időközben szépen fejlődött. A település idővel kiheverte a Mohács 
utáni villongásokat: az iparosok céhekbe tömörültek, s nekik is volt szőlőjük.
 Perényi Gábor halála után a birtok visszakerült a Szepesi Kamara kezelésé-
be. Ez az időszak viszonylag békés korszakot jelentett Újhely számára. A borkultúra 
egyre fontosabbá vált, bár még a szerémségi borokkal szemben nem voltak verseny-
képesek. Ezt a helyzetet ugyan Mátyás enyhíthette azzal, hogy azok felhozatalát csak 
a mai Tiszalucig engedélyezte, s ezzel a hegyaljai boré maradt a lengyel piac, de 
időbe került, míg ez a kereskedelem kiépült. 
A Szepesi Kamarától először a Dobó–család vette zálogba Patakot és Újhelyt, majd 
Lorántffy Mihály – Rákóczi Zsigmond anyagi segítségével – lett a terület birtokosa. 
Lánya házasságával I. Rákóczi György birtokába került, aki maga is Patakot része-
sítette előnyben – bár Újhelyben is épített egy megerősített udvarházat, ami mellett 
halastó is volt. Nagyságát talán az az adat mutatja legjobban, hogy pincéjében – egy 
1688-as összeírás szerint – 100 hordó bor fért el. 
 És persze a hagyomány szerint az 1620-as években Újhelyben készült el 
húsvéti meglepetésként Lorántffy Zsuzsanna számára az első aszú, melyet udvari 
papjának, Szepsi Laczkó Máténak köszönhetünk. Történt pedig mindez az Oremusz 
dűlőben, Újhely legismertebb történelmi szőlőjében, a szőlőpásztorok imádkozó he-
lyén található udvarházban. Ezzel a tiszteletes nemcsak úrnőjének adott különleges 
húsvéti ajándékot, a hegyaljai borok királynőjét is megteremtette, ami kihatott az 
itteni szőlőkulturára: már egy 1655-ös országgyűlési körlevél kötelezővé tette az 
aszúszemek különválasztását a tokaji borvidéken. A hegyaljai bor pedig megkezdte 
nemzetközi hódító útját. XIV. Lajos udvarában a borok királya, királyok bora elne-
vezés illette meg, s a tridenti zsinaton tállyai borral kínálta meg IV. Pius pápát a pécsi 

Az Oremusz történelmi borháza
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püspök, Talia decent Pontificem – mondta, azaz ez a bor illik a legfőbb paphoz.
 Az újhelyi vár azonban lassan romhalmazzá vált, mert Újhely elveszítette 
azt a lehetőséget, amit az 1261-es kiváltságlevél felkínált számára. Nem tudott a sza-
bad királyi városok közé emelkedni, mert a településtől távol eső várat nem lehetett 
azzal egyetlen hatalmas erődrendszerré alakítani. A vár köveit a természet és a szor-
gos újhelyi nép tüntette el, sok lakóház és présház épült belőle akkoriban. Az 1780-as 
első katonai felmérés még rögzíthette meglétét, mint az Újhely–Patak közti mocsaras 
rész fölé magasodó hegyen látható „öreg vár”-at, de aztán már csak Tompa Mihály 
szerepeltette egyik regéjében:

„Hegyalján egy magas bérc,
  Várhegy nevet visel,
  Lejtőjén a borág nő,
  Arany gerézdivel.”

A vár történetének végét Dongó Gyárfás Géza megyei levéltárosként 1865-ben je-
gyezte fel: az újhelyi várhegyen létezett utolsó és emlékül szolgáló vár rom darab 
kőfal ledöntetett 1856ik év jun. 16ik napján, a ledöntése a B. Kellner nevet viselő 
gyalogezred itten tanyázó századbeli közkatonák pajkosságából történt…
 A költői fantázia azonban tovább szőtte legendáját. Borúth Elemér újhe-
lyi lapszerkesztő és költő sajátos látomással elevenítette meg történetét, mert ez a 
vár nemlétében is mindig izgatta az ittenieket… Még a XX. században is ez maradt 
a kalandvágyó ifjak egyik kedvenc helye. Tanítványaim is meséltek titokzatos ala-
gutakról, bár kincset keresni nemcsak ide jártak, hanem a várostól kissé távolabbi 
Bányihegyen lévő Lavata–kert elhagyott aranybányájához is. 
 S a XXI. században lehet, hogy újból feltámad a vár! Ringer István régész 
2008. nyarán hozzálátott egy több évre tervezett feltárásnak, melynek már első ered-
ményei is bővítették a várról meglévő tudásunkat: 1621-ben vert pénzt talált, ami azt 
mutatja, hogy a pataki vár árnyékában egy darabig az újhelyi vár is működött. Hogy 
a további ásatások mit derítenek ki, nem tudhatjuk, de azt igen, hogy a városvezetés 
azt tervezi, hogy az ásatások végeztével rekonstruálni fogják az egykori várat, s az 
állni fog újból, miként Ilion vagy Knosszosz….
 Szerencsére a település fejlődése független volt a vár történetétől, melyet 1617-
től magyar nyelvű feljegyzés rögzített: a Városkönyv, mert a Rákócziak megkövetel-
ték az uradalmukhoz tartozó városoktól, hogy közigazgatási tevékenységüknek írásos 
nyoma maradjon. Az újhelyi városkönyv is – miként a tokaji vagy pataki – pontosította 
tisztségviselőinek jogait és kötelességeit. Bíróinak esküje már–már lírai volt:

 „…személyválogatás nélkül mind szegénynek, boldognak, özvegynek, itt 
lakónak és úton járóknak törvényt találhassunk és kiszolgáltassunk…”
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Ha nem is olyan látványosan, mint a szomszédos Patak, Újhely is fejlődött: a job-
bágyháztartások száma megduplázódott, vásárai révén pedig országos hírneve lett, 
hiszen itt találkoztak össze a hegyvidéki és alföldi termékek, hogy gazdát cserélje-
nek.  Első városcímere ezekből az évekből pecsétnyomó formájában maradt fenn: a 

várost jelképező V–betűbe egy stilizált 
borvirág került a békés gyarapodás jel-
képeként, melyet később szőlőfürtökkel 
is megerősítettek…
 Ekkorra a város a reformáció egyik 
központja volt. A XVI. századtól a lu-
theri tanok itt is terjedtek Siklósi Mi-
hály, Perényi udvari papja jóvoltából, s 
az itteni földesurak támogatásával. Ka-
zinczy, az egykori egyházi főgondnok 
büszkén írta a kezdetekről:
                                                                             „Újhely 
a magyarországi protestáns 
ecclesiak történetében fő helyt 
állt. A megújított tudomány itt vert 
legelébb gyökeret, innen sugárza 
ki ennek világa az országnak 
minden tájaira…A Magyar 
Hazában itt prédikáltatott 
legelébb Luther új és egyszersmint 
ó tudománya.”

Emiatt aztán sokáig magyar – Wittenbergaként tekintettek erre a városra. 
 A Dobó család tagjai már a kálvini hitelveket követték, de az 1579-es újhelyi 
zsinaton megbékélt egymással a két megreformált gyülekezet. I. Rákóczi György 
kegyúrként úrasztali kannát és terítőt ajándékozott a közösségnek, utóbbit Lorántffy 
Zsuzsanna hímző-műhelyének jellegzetességei, a gránátalmás–fuksziás motívumok 
díszítik. A főtéri plébániatemplomot még Perényi Gábortól kapták meg használatra, 
melyet Báthory Zsófia visszavett, majd Thökölyi ismét a reformátusoknak adott, de a 
Rákóczi–szabadságharc bukása után végleg elvesztettek. Önálló templomuk így hát 
csak a XVIII. században épült meg, amikor a főtéri templom végleg a katolikusoké 
maradt. 
 Két évszázados viszonylagos nyugalom után a XVII. századi újhelyi történe-
lem ismét viharossá vált. A kuruc–labanc hadak vonulása, elszállásolása elszegényí-
tette ezt a vidéket: Thököly kurucai sem kímélték jobban az ittenieket, mint a felvo-
nuló császáriak. A Wesselényi összeesküvés leleplezése után Skotniczky Alfonz, az 
újhelyi perjel Báthory Zsófiát és fiát visszatérítette a katolikus hitre. Báthory Zsófia 
kegyúrként a reformáció híveit nemcsak Patakon, itt is üldözte.
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De szívesen vendégeskedtek újhelyi udvarházukban, s ápolták itteni híveikkel a ba-
rátságot. I. Rákóczi Ferenc egyik látogatásának történetét Kazinczy Ferenc örökí-
tette meg:

 „Az elsőbb Rákóczy Ferenc, általmenvén Patakról Újhelybe, a 
nagyatyám nagyatyjánál, Kazinczy Péternél szálla meg. Makay Kata a 
grádicson ült, s törte fakalánjával a lencsét, midőn a fejedelem a pitvarba 
belépett.Vacsorakor a szép asszony maga akará az orját felvagdalni, 
mely a lencsében főtt, s amint azt a tálból kiemelte, az orja visszazuhant 
a lencsébe, s a fejedelem skarlát színű dolmánya végig vala fecskendve. 
Könnyű képzelni, Kata asszony mint követgetőzött, s a fejedelem még 
odahaza sem felejtheté, az asszony mint szégyenlette hibáját, s neki egy 
vég violaszín bársonyt külde ajándékba.”

 
Ez a Kazinczy Péter kedvenc őse volt a nagy nyelvújítónak, aki I. Rákóczi Ferenc 
halála után is hűségesen kitartott Zrínyi Ilona mellett, Munkács ostrománál is ott volt 
vele… Puritán életfilozófiáját latin nyelvű epigrammában örökítette utódaira:

 „Méltatlan, ki a hír meredek magasára törekszik: 
  Gúnykacajok közepette gyakran a mélybe zuhan.
  Szép ruha, fényes arany férfit nem visz föl az egekbe:
  Művészet és haladás nyújt neki szent koszorút.”
     (Kempf József fordítása)

1697-ben a Péter–Pál napi újhelyi vásáron kezdődött el a hegyaljai felkelés. A szervez-
kedés kulcsemberei – Tokaji Ferenc, az egykori regéci gyalogos hadnagy, Szalontai 
György, Végardó bírája, s Kabay Márton református prédikátor – megnyerték a 
tokaji várőrség huszárainak parancsnokát, Bajusz Gáspárt. A vásári forgatagban 
Szalontai György vezetésével a botokkal felfegyverzett jobbágyok és a parasztruhás 
kurucok megölték az adót s vámot szedő sárospataki helyőrség parancsnokát, Caspar 
Waschmut-ot és két tucat katonáját. Majd átjöttek Patakra és a mintegy 130 fős csa-
pat rövid csata után elfoglalta a várőrségre, a szolgákra és a jezsuita szerzetesekre 
maradt várat. II. Rákóczi Ferenc ekkoriban Szerencsen időzött, de hogy elkerülje a 
részvétel gyanúját, sietve Bécsbe menekült. 
 A felkelők ezután sószállító tutajokon megindultak Tokaj ellen, melyet Ba-
jusz Gáspár huszárjai segítségével sikeresen elfoglaltak: álmukban kaszabolták le a 
200 fős őrséget. Kiáltványt adtak ki Thököly nevében, és Tokajba hívták a harcol-
ni akarókat. Nigrelli kapitányt Kassán felkészületlenül érte a hír, híradása nyomán 
Bécsben is túlbecsülték a fellázadt erőket: 7 ezer fős csapatot indítottak útnak. Lipót 
császár a vezetők fejére vérdíjat tűzött ki és büntetlenséget ígért, ha otthagyják a 
kurucokat. De nem ez, hanem saját gyengeségük okozta vesztüket: két nyílt csatá-
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ban is vereséget szenvedtek, majd július 22-én Sárospatakot is elfoglalta Vandemont 
herceg. Az ígéret ellenére véres megtorlás követte az eseményeket, egy ismeretlen 
kortárs krónikás megrázó erővel jegyezte fel ennek történetét:

  „Kiált Tokaj vára, jajgat Patak vára,
    Kinek most hallatik rettenetes jaj.

    Ki siratja urát, ki jajgatja társát,
  Ki apját, ki anyját, szánja szép magzatját.

   Sok vér kicsordula Rákóczi házában ,
   Nagy vérontás esék Tokaj városában.” 

Mindezek ellenére további megmozdulástól tartottak a labancok.  Amikor 1700-ban 
egy kicsit a megszokottnál népesebb volt az újhelyi vásár, nádori parancsra – elővi-
gyázatosan – szétverték azt, nagy kárt okozva ezzel az újhelyieknek és az ide sereglő 
kereskedőknek egyaránt. 
 A Rákóczi–szabadságharc idején II. Rákóczi Ferenc Újhelybe telepítette test-
őreit, a Palotás utca neve sokáig őrizte ennek emlékét. Rákóczi érzelmileg nem kötő-
dött úgy Újhelyhez, mint Patakhoz, ahol felnőtt. Stratégiai célból a pálos kolostort is fel 
akarta robbantani - nehogy a Kassa felé menetelő Rabutin erődítményként használhas-

sa –, de ezt Károlyi Sándor nem hajtotta vég-
re. Rákóczi gyermekkori olvasókönyve aztán 
sok viszontagság után ide került megőrzésre, 
melyet még tanítója, Kőrösi György ajándé-
kozott annak a pataki trinitárius kolostornak, 
amelyet nővérével együtt alapítottak. 
   Nem volt minden gond nélküli az együtt-
élés a városban, de a felekezetek kézben 
tudták tartani híveiket, s viszonylagos nyu-
galmat teremtettek, ha kellett, erőszakkal, 
megszégyenítéssel is. A református egyházi 
tanács jegyzőkönyvében olvastam Pongrácz 
Mihályról, aki:

„…Istenkáromló, szitokkal szitkozódván és 
hamis hitünek találtatván, a piacon a kalo-
dában megverettetik.”

Ha még ma is működne ez a kaloda, sorba kellene állni előtte a renitenseknek… 
S akkoriban is volt egyféle pozitív diszkrimináció. Két itteni bejegyzés révén a 
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Kerékjártó család kálváriáját is érzékeltem:

„Kerékjártó Mihály fiát, Jánost, a törvény megszententiázta, hogy 
hóhér által megszaggattassék, atyjának közbejárására prefectus uram 
a polgári büntetést elengedte neki, hogy eklézsiát kövessen, de ily 
feltétel alatt, hogyha csak a legkisebb mértékben találtatik is, feje essék 
le érte…”

 
2 év múlva aztán a következő sorok kerültek be az előbbi dokumentumba:

„Kerékjártó János (Csiszár Istvánnal) a Polyánkainé borát lopván, 
mely miatt a kézi kalodában egymást megpálcázván a gyülekezetből 
kizárattak…”

Fejvételről már nem esett szó, mert ez is elegendőnek bizonyult a helyi rend fenntar-
tására…
 Mindezek ellenére ebből az időből találtam meg az első név szerint ismert 
újhelyi múzsát….

Lavata-kerti hangulat
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LOSÁRDI ZSUZSANNA (1681-?)

 Alakja összeforrt nemcsak a várossal, hanem a Rákóczi–szabadságharccal 
is. Az irodalmi lexikonok tanúsága szerint itt született a költőnő, akinek a városban 
élő a kultusza: lakótelep viseli a nevét, és 1969 óta a Kossuth utcán a KISZ III. Or-
szágos Honismereti Tábora és a Kossuth Gimnázium Kazinczy Köre által elhelyezett 
tábla hirdeti emlékezetét:

„E városban született 1681-ben Losárdi Zsuzsanna, Rákóczi had-
járatának résztvevője, a hazafiasságáért börtönt szenvedett költőnő.”

Pedig nem is biztos, hogy Losárdi Zsuzsanna úgy létezett, ahogyan legendájában 
állítják. Egyike ő azoknak az irodalmi hamisításoknak, akik túlélték alkotójukat, és 
önálló életre kelve csatangolnak az időben, miként neves társa: Osszián, a kelta bárd. 
Valódi történetét Tompa József göngyölítette fel 1973-ban, és nem azért foglalom 
össze a históriát itt, hogy megingassam a történelmi nagyságok iránti hitet, csak 
azt szeretném bemutatni, hogy fennkölt céllal is születhetnek irodalmi hamisítások, 
nemcsak a dicsvágy vezetheti az alkotókat…
 A XIX. század volt az az időszak irodalmunkban, amikor különleges ma-
gyar hölgyeket állítottak példaként a honleányok elé, hogy általuk olvasóvá és hazafi-
vá tegyék őket. Ezt tette Dugonics András Etelka alakjának megalkotásával, e célból 
(is) születtek Vörösmarty feledhetetlen hősei: Hajna és Tünde. Losárdi Zsuzsannát 
Kemény József erdélyi történész-levéltáros teremtette meg, akiről azóta kiderült, 
hogy nemcsak kutatta a történelmi forrásokat, hanem gyártotta is azokat. 9 hami-
sított oklevele mellett ő a szerzője a Szeőke Ambrus néven futó kuruc verseknek 
is, melyek eredetiségében Thaly Kálmán, a másik nagy hamisító sem kételkedett, 
hisz beválogatta kuruckori gyűjteményébe. Kerner Anna szerint Kemény Józsefet a 
valódi újhelyi költőnő, Molnár Borbála ismertsége ösztönözte a hamisításra: Losárdi 
Zsuzsannában a költőnő történetének helybeli előzményét mutatta meg.
 Losárdi Zsuzsanna alakjával először a kassai Szemlélő egyik számában 
találkozhatott az olvasó, ahol A’ szépnem legjelesebbjeinek csarnoka sorozat darab-
jaként egy kuruc honleányt mutatott be Kemény József. Minthogy minden későbbi 
feldolgozásnak ez lesz az alapja, álljon itt az eredeti szöveg:

„1681-ben Zemplén vármegyében, Sátoralja–Ujhelyt született Lósárdi 
Susána, a’ki testvérével, Lósárdi Miklóssal 1ső Rákóczy Ferenc táborát 
a’ 8dik századnak kezdetén hiven követte — Rákóczy tulajdon zászlójá 
– nak hordozasát, s védelmét Lósárdi Miklósra bizta vala, Susanna 
pedig a’  megsebesitett katonákat kötözgette s gyógyitgatta, és buzdító 
énekekkel, mellyeknek szerzője maga vala, a’ vitézeket hazája védelmére 
gerjesztette. – 1704-ben midőn Rákóczy Ferenc Erdélyben fejedelemnek 
választatott, Lósárdi Susánna Egervárat az új fejedelemnek tiszteletére 



A kezdetektől a XVII. századig                                                                               Losárdi Zsuzsanna

28

magyar verseket írt, s az Erdélyi Rendekhez egy hűségre buzdító odát 
bocsátott, melyakkor kiis nyomattattott Rákóczy kölcségén. Rákóczy 
Ferenc’ fejedelemsége nem tartván hosszasan, tábora 1705ben a’ 
császári hadak által elszélyeztetett, és azon alkalmatossággal Lósárdi 
Susanna el fogattatott, ’s Maros-Vásárhelyt fogságba tartatott, a’ hol 
ujra is verseket irt keserüségében, mellyekkelhanyatló hazájának sorsát 
meg siratta. Versei köz háborodást okozván, 1706-ban törvényes kereset 
alá vetetett, és versei, mellyek aztán egészen elvesztek a’ Processussal 
eggyüt az akkori erdélyi kormány által az udvarhoz felküldettek, és 
Lósárdi Susána mint lázasztó pártütő kemény büntetésre itéltetett, de 
minekelőtte az ítélet telyesítésébe vétetett volna 1706ban Május 29dikén 
a’ fogságból kiszökvén, Törökországban kereste életének védelmét. 
– Elszökése előtt 17 nappal a’ következendő levelet irta Budáky 
barátjának, mellyben kiszabadulása eszkőzlését kérte vala, és a’ melly 
eképen következik. Itt tünik el ezen magyar asszony’ emléke, mellynek 
nyoma találtatik egy 1709béli hivatalos jelentésben, mellyet az Erdélyi 
– Kórmányszék az Erdélyben lévő pártütők álapotjokról az udvarhoz 
küldött és a mellyből ezen asszon’ nemzetségéről még annyit tudunk, 
hogy leány–testvére Csicseri Orosz Pálhoz Ungvár megye alispánjához 
ment légyen férjhez – s hogy szülői K. Rozvágyban, Ricsében és Agárdon 
birtokosok voltak, és hogy Ujhelyt házuk is volt. Lósárdi Susánna hol és 
mikor hólt légyen meg? – ugyan nem tudatik, de bizonyos, hogy 1738-
ban midőn Rákóczy Jósef Török segittség által Erdély felé törekedett 
hadaival, egy magyar asszony férfiu – ruhában mint út – mutató vezette 
légyen Rákóczy táborát Oláhországból Peresinán keresztül  Erdélybe. – 
Valjon ezen asszony éppen Lósárdi Susánna volt-é? – ez ugyan bé nem 
bizonyítható – de talám gyanítható.”

Ezt a híradást Kemény megtoldotta egy többé–kevésbé archaizáló helyesírású 
Losárdi–levéllel is, amelyet egy Losárdi-verssel nyitott: 

„A’ magyarok’ Istene adjon minden jót,
  A’ mint hajdan jó Hazánkban vót,
  Ezt sziviből kiványa
  Szegény hazánk rab leánnya!

Fogságból irám ezen soraimat Uram kiegyelmednek, és ámbár minden 
az új tavasznak gyönyörüségét érzi, csakén,és boldógtalan szegény 
fejem nyögöm az  idők mostohaságát, és siratom a’ hanyatló magyar 
népnek elenyészését. Németh uramék fogsággal sanyargatják testemet, 
és lelkem ’s szivem siratják ugyan szegény régi magyar Hazámnak 
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megbomlott sorsát, de azért, valamint hiszem, hogy magyar üdők még 
vissza fordúlnak, ugy gondolatimnak és érzésimnek nem parancsolhatnak 
Németh uramék, mertha mindjárt Németh is örzi egybe rogjó testemet, 
szivem mégis  magyarosan érez, és lelkemet a’ magyarok Istene eleszti; 
mihasznok Németh uraméknak ha gyáva személyemet fogva tartják, 
azért bizonj senkisem fog fegyvert fogni, és Németh uramékat terhes 
háborúval üldözni. Ha Németh uramék egjébbe hejeztetik gyözedelmeiket, 
hanem szegény azoniok rabságába, ugy csak szégeniekre válik, hogy 
tüzellő fegyvert hordoznak. Nem hihetem,  hogy Németh Császár eő 
Felsége katonáit azért küldötte légjen áldott földünkre, hogy azonyokat 
fogasson vele, mert nagj gyávaság lenne, a’ magjar szivet csak magjar 
azonyokban keresni. Ha jó uram eő nagságát Fejedelmünket,  és taborát 
követtem, azért Császár eő felségét, a’ ki róllam talám egj szót  sem tud, 
még megnem sértettem, látom, minden hibám csak az, hogj  magyar 
azonj vagyok, és magyar hazámat siratom. Aról bizony nem tehetek, 
hogy plundrás szülőim nem vóltak. Beszélazért uram kegjelmed mint 
hazafi Klekner urammal, és kérje meg hogj gyáva személjemet bocsássa 
el menni oda, hova sorsom és belső érzésem huz – nem öltem senkit 
is, és nem is kivánom,  hogj Magyarok a’ németh földet istentelenül 
pusztitsák, – nem azért énekeltem enekeimet hogy Németh uraimékat 
kiirtsam, hanem hogj hazámat hazámban megsirassam. Levelemet 
Pokai viszi meg Kegielmednek, akinek illő megjutalmaztatást igértem. 
Isten látja lelkemet, nincs semmi pénzem, mert mindentől megfosztattam, 
kérem uramat kegielmedet, mint jó magyar hazafit, jutalmaztassa meg 
jámbor Pokai becsületes szolgálatját, és tudositson Pokai uram által, 
Németh uramék mit határoztak. A’ magyarok igaz Istene jutalmaztassa 
kegielmednek, és a’ magyaroknak fáradozásait. 
Uram kegielmed’ szegény rab szólgálója      
      Lósárdi Susánna m.k.

 Tompa József szerint ez a levél eszmevilága, érzelmi felfokozottsága, foga-
lomkincse alapján kilóg az 1700-as évek irataiból: írójának hazafias izzása, változó 
női tudata – hol gyengének érezte magát, hol gúnyolta az asszonyok ellen harcoló 
„Németh uramékat” – nem jellemezte még ezt az időszakot. Stílusa is túlságosan csi-
szolt, a magyarok Istenének emlegetése pedig Dugonics kora előtt elképzelhetetlen 
lehetett. Losárdi Zsuzsanna személyének megformálására Kemény kisebb műgond-
dal figyelt, mint székely dalaira, vagy okleveleire – de így sem gyanakodott rá senki, 
mert két nagyon fontos újdonsággal is szolgált: nem fő-, hanem köznemesi szárma-
zású volt a költőnő, és azt a Rákóczi–szabadságharcot dicsőítette általa, melyhez még 
ekkor is kellett egyféle történészi –írói bátorság. 
 Losárdi Zsuzsannát aztán mégsem Kemény József, hanem Zilahy Károly-
nak a szabadságharc bukása utáni írásai tették közismertté. Először 1858-ban írt róla 
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a Marosvásárhelyi Füzetekben, és bár még emlegette Kemény József nevét, a for-
rásról hallgatott, emiatt aztán a szakirodalom az ő nevével kapcsolta egybe a költőnő 
megtalálását. Zilahy ekkor még csak 22 éves volt, gyerekként megismerte Kemény 
József zsibói udvarát, történészi működését, és a forradalmi diákmozgalmak lég-
körében nőtt fel. Kemény halála után nemcsak átvette, ki is egészítette a történe-
tet a helyi hagyományokkal: a zsibói Rákóczi–asztallal, ahol elbúcsúzott egymástól 
Losárdi Zsuzsanna és II. Rákóczi Ferenc, és a Rákóczi József csapatát vezető lefá-
tyolozott hölggyel, akit végül a valóban létező kuruc költőnő, Petrőczy Kata Szidónia 
bujdosó társává léptetett elő. 
 Mint minden legendának, ennek is ez volt a lényege: meghatározott időpon-
tokat, ismert helyneveket, történelmi személyeket kapcsolt össze egy romantikus tör-
ténettel. Történelmileg azonban még nem igazolta semmi Losárdi valóságos meglét-
ét, versei sem olvashatók, mert Kemény szerint a bécsi udvarba felküldték azokat, és 
ott elvesztek. Igaz, 1951-ben Esze Tamás irodalomtörténész tudott más létező költők 
verseinek eltűnéséről is, s amikor mégis felvetette a hamisítás lehetőségét, akkor még 
attól torpant meg, hogy az újhelyi Kazinczy–iratok között talált egy verset, melyre 
Kazinczy a maga kezével jegyezte fel: „Rákóczynak tábori éneke, mellynek írása egy 
Asszonynak tulajdonittatik.” 
 És a történet olyan kerek volt, hogy megkezdte önálló életét az időben. Először 
a Korunk 1865-ös számába jelent meg Lantoshölgy a kuruc–világban címmel, majd a 
Hölgyek lantja című Zilahy Károly könyvben. Az interneten ma is kínálják – 6 ezer 
forintért- a szerző neve nélkül megjelentetett Lósárdi Zsuzsanna című „költői elbeszé-
lést, Epizód(ként) a Rákóczy – korból”. Tompa József szerint ezt a művet Szász Károly 
írta az Akadémia pályázatára, bár nem nyert vele, de azért kiadatta a Kisfaludy Társa-
sággal, melynek ő is jeles tagja volt. 
 A XX. században is élő maradt a történet. Az 1930-as években Sz. Solymos 
Bea Rákóczy hadnagy kisasszonya a giccses operett-librettók szintjét sem érte el, s 
az eredeti történetet cukormázas véggel zárta. A háború után Pálffy Ilona emelte 
be alakját a Függetlenségért harcoló magyar nők sorába, amelyben Zilahy nyomán 
ismertette történetét. A csúcspontot talán az Élet és Tudomány – a TIT népszerűsítő 
hetilapjában! – megjelenő cikk jelenthette, melyben hiteles forrásként idézték levelét 
a következő felvezetéssel: 

„A régi magyar irodalomban oly ritka tollforgató nőknek egyik kevésbé 
ismert, ám érdekes képviselője Lósárdi Zsuzsanna… méltó arra, hogy 
történeti és irodalmi szempontból megemlékezzünk róla a közelgő nőnap 
alkalmából.”

 A XVII. században Újhelyben élt és működött protestáns prédikátor, Batizi 
András (1510 k. – 1550k.), akinek énekei – melyek latin nyelvű himnuszok magya-
rosított változatai voltak - és prédikációi pontosan tükrözték ennek a kornak a nőkről 
való leegyszerűsített felfogását:
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„Asszonyembernek ez az ő tiszti,   Az ő urának házát őrizze,
  Hogy az ő férjét igen szeresse,  És marhájának gondját viselje,
  Urának mondja, őtet böcsülje,             a szövést, fonást el ne felejtse,
  Néki engedjen, őtet tisztelje.  És háza népét ő jóra intse.
    
                                          Ő magzatinak gondját viselje,
    nagy szeretettel őket nevelje
    a nagy Istennek ő félelmére
    őket tanítsa és jóra intse.”

Hát ebbe a női szerepbe nem nagyon illett bele a költőnő! Pedig ekkoriban már nagy 
szükség volt sebesült ápolókra, katonai segédcsapatokra, hírvivőkre, amit a nők szíve-
sen magukra vállaltak. Közöttük lehetett akár Losárdi Zsuzsanna is, annál is inkább, 
hiszen az interneten Kisrozvágy birtokosainak sorában mai napig ott van a neve. Nem 
kell hát szégyenkeznünk a miatt, ha élete nem a személye körül kialakított legenda 
szerint folyt. Ma már jelkép, és legendája nélkül mi lennénk szegényebbek…
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újhelyi pecsét Újhely első címere

Magyarország első tájegység térképe 1749-ből (részlet)

XVIII. SZÁZAD
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 A XVIII. század nagy változásokat hozott Újhely számára. A Losontzy 
István–féle Hármas Kis Tükör-ben lehetett erről először olvasni, amely Magyaror-
szág és Erdély történetét szedte versbe és majd egy évszázadig iskolai tankönyv-
ként használta mindenki. Ez a leírás abban is megerősített, hogy jó helyen keresem 
a múzsákat:

„Ha Zemplén vármegyét az utas vizsgálja,
  Itt vagyon a jó bor s azt termő hegyalja,
  Liszka, Tokaj, Ujhely, Mád, Keresztur, Tállya,
  Lelesz, Tarcal, Patak, múzsák oskolája.”

Ennél részletesebb Debreceni Ember János, aki a Hegyaljáról írott verses ismerte-
tésében 120 sort szentelt a Magas–hegy aljában lévő településnek:

„Újhelyt, lásd meg, nyugszik nagy Sátor hegy mellett,
  Az ő utcájával sok helyet elnézhet,
  Szép kies helyen van, szárazat s meleget
  Érez télben, nyárban jó ájert eleget.

  Minthogy láp helyen van alatta mezeje,
  A sok nedvességtől nincs annyi ereje,
  Hogy bőven teremne búzája lencséje
  Ritka is a földje, vizet szív belőle.”

De nem lehetett könnyű ez az évszázad az újhelyiek számára, hiszen tűz, víz és 
földrengés pusztította őket, ráadásul a szárazság miatt a szőlőből is kevés termett. 
A tűz elleni védekezés javítására és az állatok itatására 1775-ben a hegyekből csö-
veken levezették a Dörzsik–forrást a főtérre, amely fölé az egyik itteni kőfaragó, 
Juricskó András „ugrókutat” is épített – lám, milyen régi hagyományai vannak a 
szökőkútnak Újhelyben!
 Nagy baj lehetett a Ronyva gyakori áradása: „tönkretéve a boglyákban 
lévő és a város közszükségletére szánt szénát, amely a magunkéval együtt most is 
vízben úszkál, és kaszálatlan réteinket is, nagy részét őszi és tavaszi vetéseinknek 
a temérdek iszap béöntötte és elrontotta.” – írták erről egy panaszos levélben. A 
sorozatos csapások miatt annyira elszegényedtek – ahogyan ezt egy másik bead-
ványban olvastam –, hogy kölcsönpénzből kellett a mindennapi élelmet és az adót 
megfizetniük. 
 Volt viszont bőven erdeje, a Ronyván ekkor már négy malom őrölt, s persze 
ott volt a szőlő, mely egyre fontosabbá vált. Debreceni Ember János szerint:
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„Sok szép szőllője van körül a hegyeken;
  Szemszúró, Némahegy kap a lengyeleken,
  Oremus, Tompakő a jó kupeceken.
  Többi szőllők bora folydogál iccéken.
…………………………………………………………………………..
  Maga országából lengyel midőn sétál, 
  Bort venni mihozzánk e városba megáll…

  Jó bor mellett ottan sokszor csak meg marad
  Hogyha megkóstolja, ízitől nem szalad
  Alább Hegyallyára, itt is csak megmarad,
  Megrakodik hamar, szándékába halad...”

 Egyik kollégám, Sarkadi Antal naplójában olvastam arról, hogy mennyi 
gonddal és várakozással jár még ma is szőlőbirtokosnak lenni Újhelyben, hiszen a 
menetrend alig változott az évezredek alatt. Még el sem tűnik a tél, amikor már met-
szeni kell, aztán jönnek a kapálások – annak is megszabott rendje van! – miközben 
figyelni kell az időre, az újabb kártevőkre, a madarakra. Csak ha már beállnak a hi-
degek - Simon–Júda napja után – lehetett leszedni a termést. S ekkor még nincs vége 
a dolognak, hiszen a pincékben folyó érlelési munkák nemcsak a gazda szemének 
jelenlétét igénylik, nehéz fizikai munkát is jelent a fejtés, a szűrés és a többi feladat. 
De mégis megérte…
 Mitől lett ilyen különleges a hegyaljai bor? Hát az itteni penészektől! Ezen 
a vidéken általában hosszú, me-
leg, napsütéses a nyár és meleg, 
párás az ősz, amikor a bogyók 
vékony héja megrepedezik, a 
víztartalom elpárolog, és a für-
tökön megjelenik a Botrytis 
Cinerea nevű nemes penész, 
amely alatt a héj porózussá, 
ráncossá válik. Itt keletkeznek 
először azok a sajátos illat- és 
zamatanyagok, amelyek a hegy-
aljai szőlőt minden más szőlőtől 
megkülönböztetik. Mindez az-
tán az érleléskor folytatódik: a 
hegyekbe vájt pincékben a fala-
kon ugyanis ott van a bársonyos 
fekete penész, a Rhacodium 
cellare, amely a végső ízekhez 
viszi el a hegyaljai borokat.
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 Újhelyben az Ungvár–pince és a Zsólyomkai pincesor kialakulásának kez-
dete ez az idő. Az Ungvár-pince különlegességét az adja, hogy 27 sziklába vágott 
pincét kapcsoltak itt össze 15 kilométernyi hosszan, 4 szinten futó pincesorral, ahol 
a legalsó szint a felszíntől 40 méterre húzódik. Majd egy évszázad múlva így írt róla 
Szemere Miklós:

„A Felvégen is van egy város,
  a pincék rendbe vonulva,
  mint  a parti fecskefészkek
  a hegy oldalába fúrva.”

Égető szükség volt ezekre, mert az egyre növekvő bormennyiséget itt lehetett tárolni, 
miközben az érés sajátos körülményei révén a mustból hegyaljai nedű lett. 
Mária Terézia rendeletével mentesítette az aszúszemeket a kilenced fizetése alól, s 
tokaji borajándékaival ő is fokozta a hírnevét. A XIV. Benedeknek küldött gönci 
hordó tartalmát lírai sorokkal köszönte meg a pápa:

„Mikor e csodálatos jó italról kell írnom, bizonyos elfogultsággal 
teszem, mert még a legkiválóbb írók és költők himnusza is alig  fejezi ki 
azt a földöntúli erőt és élvezetet, melyet a pompás nedű nyújt. Boldog 
az a föld, amely termett, boldog az a királynő, aki küldött, és boldog 
vagyok én, aki iszlak”.

 Mária Terézia nemcsak a megélhetésben segítette az ittenieket, nevelte is 
őket – a felvilágosodás jegyében. A Városkönyvben olvastam erről az időről:

„Mária Terézia Felséges Koronás Királyné Asszonynak Intimátuma 
Újhelyben tartott Tekintetes Nemes Vármegye Gyűlésének 
alkalmatosságával kihirdettetett egész Vármegyében, hogy senki, 
nemcsak  városunkban, hanem egész Vármegyénkben Isten ellen ne 
káromkodjék, így mint ebadta, ördögadta, disznó –vagy kutya – adtával 
– teremtettével, akár paraszt, akár nemes ember légyen, mert ha paraszt 
ember az ilyetén való káromkodásokban, vagy hogy még ezeknél 
nagyobbakban is, először 50 pálca büntetését elveszi. Ha másodszor 
azon ember tapasztalódik effélékben vagy egyebekben,  akkor az életét 
is elveszti. Ha pedig nemes ember az úgynevezett káromkodásokban 
tapasztalódik, először a Tekintetes Nemes Vár megye Előljáró Tisztjei 
által 12 forint büntetést szenved, ha másodzor is tapasztalódik efféle 
káromkodásokban, a Tekintetes Nemes Vármegye által elrendelt 
törvényes büntetését el nem kerüli Mely Ő Felsége kegyes leirata és 
Nemes Vármegye parancsolatja városunkban mind a három Templom 
előtt kihirdetetett.„
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 A hegyaljai bor ekkorra Vinum Tokajense Passum néven gyógyszerré is 
vált, melyből naponta 1 evőkanál lett a szükséges adag, bár az újhelyi Mezőgazdasági 
Szakközépiskoláben magam is megtanultam az érettségiken, hogy a mérték és a tar-
tózkodás azért megfontolandó: a vödörnyi mérték például az asztal alatti tartózkodást 
hozhatja… 
 Most, amikor a 
hegyaljai borról szóló köny-
vet olvasgattam, kiszáradt 
a torkom, magam is megkí-
vántam a királyi nedűt. Sze-
rencsére volt a hűtőben egy 
kicsi –  diákjaim jóvoltából 
nevemre szóló palackban – 
a vőmtől kapott tolcsvaiból, 
bedöntöttem egy kupicá-
nyit, s aznap már nem írtam 
és nem olvastam semmit. 
Mintha előtte egy órácskát 
kétágúztam volna - az itteni kapa súlyos változatával - a sok bortermelő hely valame-
lyikén, úgy letepert… 
 Egy biztos: szőlő és a bor stabil gazdagságot jelentett Újhelynek, a XVIII. szá-
zadban megvehette a névadó kis településtől a zempléni központ szerepét, és 1754–68 
között egy impozáns megyeházat is épített hozzá.  Debreceni Ember János szerint gaz-
dasági befektetésként sem volt utolsó, hiszen:

„A holott sok urak gyakorta megállnak,
  Ilyen alkalommal hetente ott hálnak.
  A pénzt adják, költik, mégcsak el nem válnak,
  Mi szükséges, arról povedálnak.”

Több mint két évszázad viharát élte meg ez a vaskos épület, termeiben, folyosóin 
micsoda nagy történelmi személyek forgolódtak! 
 A telket Trautsohn herceg, a város akkori földesura adományozta az építés-
hez, de amikor szűknek bizonyult, a mellette lévő területet is megvásárolták, mintha 
tudták volna, nemcsak maguknak, az időnek is építkeznek. Salvatore Aprilis olasz 
építész terveit az itteni mesterek – kőművesek, asztalosok, kovácsok – váltották va-
lóra, ami szaktudásuk magas fokát mutatja mind a mai napig. Közülük név szerint 
Spock József asztalost ismerjük, aki a levéltár pócz-ait készítette. 1768-tól egy helyre 
került a vármegye minden tisztségviselője, hivatala és a vármegye iratait őrző le-
véltár, melyet a vármegyei börtön egészített ki. A megyei élet megnövelte a város 
lehetőségeit, hiszen a nemesek nemcsak gyűlésre jártak ide, többnyire házat is tar-
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tottak fenn, melynek nyomát ma is őrzi néhány szép épület. Már az 1780-as években 
a vármegyei rabokkal kiköveztették a főteret a környékbeli hegyekből bányászott 
kövekkel, hogy városiasabb képe legyen Újhelynek. 
 A várossal együtt nőttek fel a bevándorló zsidók. Az első borkereskedők 
Lengyelországból érkeztek, hogy a kóser borhoz szükséges alapanyagot lábon meg-
vásárolják, leszüreteljék, s úgy vigyék magukkal. Majd egyre többen találtak alkal-
mat a letelepedésre a megyében, pedig tolerancia–adó néven jól megsarcolták őket. 
Amikor II. József szabad költözködést és ingatlanszerzést engedélyezett számukra, 
Újhelybe is mind többen érkeztek, s 1791-ben felépült az első zsinagógájuk. De felvi-
rágzásuk a következő században lesz…
A pálosok ekkorra magukra vállalták a tanítás munkáját Újhelyben. XVIII. száza-
di rendtartásuk szerint az I. és II. osztályosoknak magyarul, a III. osztályosoknak 
pedig latinul és magyarul kellett színjátékot bemutatniuk. Az újhelyi iskoladrámák 
közül több is fennmaradt, helytörténeti szempontból talán a legérdekesebb az 1765-
ös, Bors Dániel vagy Billisits Márton által írott és Táncz Menyhért pálos tanár 
kéziratgyűjteményében fennmaradt Bakhus című farsangi bohózat lehet, amelyben 
az antik mitológia isteneit parodizálták. A darab különlegességét az adta, hogy a gö-
rög mitológia szereplői helyi érdekességeket vegyítettek a történetbe. Bachus például 
a következő módon gúnyolta Neptunust, a vizek istenét: 

„Csak annyi a’ te dicsőséged, mint a’ Ronyva vizének, hogy az Ujheli    
Vargák Csávája nála nélkűl el nem lehet…”

Apolló őszintén bevallotta, hogy

„…ha tudtam volna, hogy Bachus illy nagy éllesztője az Elméknek, 
már régen Parnassus hegyérűl Tokai vagy Bogloskai hegyre vontam 
volna kilenc músáimmal sátoromat. Pieris szigettyébűl Zsólomkára, és 
kastilia kuttyai melől hordtam volna magamat az Ungvári Pinczéknek 
torkában…”

Bachus meg is erősítette ebben a felismerésében: 

„Úgy segéllen, mondasz valamit, mert a’ki eczer bé megyen az Ungvári 
Pinczékben, nem kőnyen tud onnad ki jönni…” 

1786-ban mégis feloszlatta és megszüntette őket II. József, kolostorukat a tanításra 
specializálódott piarista rendnek adta, melynek tagjai Tokajból költöztek ide. Ez a 
váltás sem ment olyan simán, mert a tanítás mellett egyéb feladatok is rájuk hárul-
tak. Egy 1790-es beadványukban arról panaszkodtak, hogy a több munkát kevesebb 
pénzből kell ellátniuk:
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„Magok tépték ki tollunkat, azért nem kellene azon bámulni, hogy nem 
repülhetünk. Mostan im adatott nekünk jobb mód a gazdálkodásra, itt 
pedig még pincét sem akarnak számunkra rendelni. A nyughatatlan 
gazdálkodás nem fér öszve a hivatalokkal, mert ha egész eszünket a 
gazdaságra fárasjuk, mi marad belőle esküdt hivatalunkra?”

 
Azért az épületet is átépítették, a gazdaságot is rendbehozták és a pincéket is meg-
kapták - Szemere írt róluk -, aztán taníthattak nyugodtan, hiszen a XX. század köze-
péig a környék legrangosabb katolikus iskolájának számítottak. 
 A XVIII. században gyarapodott Újhely és környéke: Barátszer – megőriz-
ve külön bíráját, hadnagyát – a városhoz került, és a Rákóczi–szabadságharc után 
Hosszúlázra németeket, a Cerkóra ruszinokat telepítettek. Hosszúláz német tele-
pesek által alkotott zempléni faluként először önálló, melyet az újhelyi határrészt 
jelentő irtásföldön alakítottak ki. Egyetlen utcája 25 jobbágyportából állt, melynek 
lakói híres lótenyésztőkké és gyümölcstermesztőkké váltak. A sváb telepesek egy 
része a XIX. században visszatért anyaországába, a maradék meg összeolvadt az itt 
élő szlávokkal és magyarokkal. Trianon után földjeik egy része a határon túlra ke-
rült, csaknem eltűntek a térképről, de 1940-ben egyesültek Széphalommal, ahol ma 
egy utcanév őrzi emléküket. A ruszinok betelepedésének ez már a második hulláma 
lett, hiszen a Koriatovics–monda szerint már a XIV. század óta itt éltek a Cerkón. 
Ekkor azonban Szent Miklós tiszteletére igazi kőtemplomot is építhettek, hogy régi 
kis fatemplomukat – ami a mai Hétszáz éves tér környékén állt -, lecserélhessék. 
 Debreceni Ember János városleírása szerint már négy temploma is volt 
Újhelynek, mert ebben a században a reformátusok is felépíthették a magukét a 
Hecskén. Amikor kiszorultak a főtérről, eleinte magánházaknál tartották istentisz-
teleteiket, majd a Persi–kúria udvarán építettek egy deszkatemplomot. Amikor 1740-
ben az leégett, II. József engedélyével végre  építkezhettek. Az új templomot 1789-
ben szentelte fel a pataki kollégium énekkara. Igaz, a kor kemény parancsa szerint 
református templom csak mellékutcában épülhetett, de annyi hányattatás után ma is 
ez az épület gyűjti egybe a református híveket több mint 220 éve. 
 Egy ilyen soktemplomos városban nagyobb figyelem hullott azokra, akik 
a mértéktől csak egy kicsit is elhajlottak gondolkodásukban. A strigákról – a régi 
vallás híveiről – Könyves Kálmán éppen Zemplénben, Tarcalon mondta ki, hogy 
nincsenek, de a rontással, bájolással ártók – a maleficák – ekkor, a XVIII. században 
léteztek igazán. A néphit szerint ők voltak azok a boszorkányok, akik különleges ké-
pességeik révén gyógyítani és rontani egyaránt tudtak. Ekkorra Magyarországon is 
kialakult a hozzájuk kapcsolódó hiedelemanyag. A vallomások szerint boszorkány-
szombatra pl. az újhelyiek a Szárhegyre, az itteni Kopaszkára jártak, s nem Tokajba, 
vagy a Gellért-hegyre. A perek nagy nyilvánosság előtt zajlottak, ahol néha 100 tanút 
is meghallgattak, és az ottani vallomások újabb pereket indukáltak. A koholt vádak 
a tudatlanságot és a közösségen belüli ellentéteket jelezték, hiszen többnyire a rossz-
indulat és a félelem mozgatta a vádlókat… 
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 Így volt ez Újhelyben is, ahol a Borz–hegy mögött, a Bodnár–völgyben, a 
lőtér környékén  lévő terület egy részét már a korábbi században kinevezték boszor-
kányégető–helynek, amikor Szekeres Györgyöt és Parnaka Jánosnét ott égették el. Ez 
a század aztán megsokszorozta a boszorkányperek számát, melynek anyagát a zemp-
léni levéltár őrzi. Közülük több is belekerült a Komáromy Andor:Magyarországi 
boszorkányperek oklevéltára és a Schram Ferenc–féle frissebb összeállításba. Én ez 
utóbbit forgattam, s a perek közül az agárdi Bencsa Ferencné Poloka Erzsébet törté-
nete lett a kedvencem. 1751-ben, Böjtelő Havának 6. napján Nagytárkányban hallgat-
ták meg a tanúkat, miközben már Újhelyben raboskodott a lefogott asszony.  Maga a 
történet nagyon érdekes – bár az értelemszerűen nem derült ki a leírásból, hogy mi 
lehetett a valódi bűne szegénynek. Érdemes ebből szó szerint idézni Susanna Szenczi 
nobilis virgo (szűz nemeslány) vallomását, ugyanezt vallotta leány és fiútestvére is, 
és a falubeliek közül még kilencen:

„…az deutrális napon és Esztendőben be menvén Bencsa Ferenczné 
Tárczi Péter Ur házában, azonnal egy éveg pályinkát adott neki Tárczi 
Péterné Nénye Asszony parancsolatyábul a tanu látta szemeivel azon 
alkalmatossaggal hogy Deutralis Bencsane Pólóka Ersok az Fatensnek 
be nyúlván ágyában mondotta formalibus jaj jo leány megh szalma sincs 
az adgyadban kire felelvén a tanu nem bánom el halok én a deszkán is, 
azal Deutrális Bencsane nyult az agynak más oldalaban, ki vónván onnét 
a szalmát vetette a tüzre. Másodszor fordulván egy Csomó szalmát vévén 
azon ágybúl meg gyujtotta ment az ajtó meget álló montos hordóban levő 
montot nizni és visgálni anak utanna el menvén Bencsané, csak hamar 
a tanunak testvér Nenye Tárczi Péterné Aszszonyom be menvén maga 
házában ezen Fátens panaszolkodott Nénye Aszszonyanak, ugy mond: 
Néném Aszszony bizony Bencsane valamit tett vagy vit el az ágyambul, 
mert az ágyfümben kereskedett, kire felelvén a Nenye, adig az ágyra 
ne fekügy hanem mindjárt hand ki a szalmát belőle, ere kezdven a tanú 
agyaból parnáit le hanni agy füjeben talált egy bokréta forma öszve 
kötözöt mestersiget, mellyen volt két csombok, egy alat, más felül, az 
közepiben pedig mint két szilvának az magva holt szén vala szöszel és 
hasogatott szalma szalakkal be tekergetve mesterségesen, hogy pediglen 
a dolgot láta volna a tanunak nenye Tárcza Péterné, ugy ment Bencsa 
Ferencznét meg kérdeni, mit tett volna az fatens ágyában, kire is felelven 
Bencsáné, mit tettem, semmit sem tettem, azonban Tarczi Peternével 
kinek hazaban volt az mesterséges bokréta el menvén deutrális személy 
az holot is meg latván azon bokretat, el akarta vinni, de Tárczi Péterné 
Aszszonyom nem engette, arra Bencsané nagy fel szoval mondotta no 
látom már hogy csak tik öltök meg engemet , azzal elment a háztúl, 
ugy annak utánna a tanunak nénye magáhol hivatván helsig biraját, 
kinek is meg mutatta azon mestersigel csinált bokretát, mellyet is a Biro 
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kezihez véven öszve gyüjtötte a falusiakat hogy visgálnak meg a dolgot, 
a mint is közönsigessen kérték Tárczi Péterné Aszszonyomat, hogy azon 
mestersiges bokretat zarja be a maga ládájában, migh Tárczi Péter 
Uram haza jönne, vagy más rendelést tennenek felőlle, arra való nizve 
be tévén záros ládájában mind adig fel sem nyitotta míg Ura Tárczi 
Peter Uram haza nem erkezet, kinek haza erkezesevel fel nyitván ladáját 
akarta meg mutattni, és sehol sem talaltatott az zar alat lévő bokreta.”

Hát ilyen boszorkányokká váltak Újhelyben a XVIII. századra Perilla utódai, akiknek 
bűnösségét vízpróbával vagy tűzpróbával bebizonyították és többnyire el is égették 
őket! A történetet elolvasva mi pedig beleszippanthatunk a korabeli mindennapokba, 
túl azon, hogy a vallomásokból nyelvészeti és pszichológiai szempontból is érdekes 
következtetéseket vonhatunk le. Ebben az évszázadban ez már a harmadik boszor-
kányper volt, hiszen 1731-ben a megyaszói Kondásnét, Toronyánét, Kiss Jánosnét, 
1736-ban Battó Jánosnét és Nagy Erzsébetet Ladmócról már elítélték. A Schram-
könyv szerint 1755-ben Dombi Mihályné tiszaladányi asszony elégetésével zárultak 
le a zempléni boszorkányperek. Hogy miért nem égettek el újheli’ boszorkányokat? 
Arra a református egyháztanács jegyzőkönyveit olvasva találtam feleletet:

„1652. 22. Jan.
Zólyominé asszonyom anyja boszorkánysággal vádoltatik. Szolgabíró 
uramtól s a vármegye esküttjétöl végére menvén a dolgoknak, sőt a 
felőle hozott bizonyság és gyanút megerősítvén, mivel főbenjáró ítéletre 
való adaptátiók voltak ellen, a városból bíró uram küldje ki, mivel nem 
is eklézsiánk tagja…”

Ezzel a taktikával nem sértették meg senki érzékenységét az itteniek közül, s a bo-
szorkányégetések - minthogy egyik áldozat sem volt újhelyi - nagy látványosságnak 
számítottak, és a Bodnár-völgyben ott tolonghatott a város apraja, nagyja… 
      Ebben az évszázadban készült el Újhely első két köztéri szobra, mely a váro-
siasodás újabb jele -, csak akkor még nem így nevezték őket. E kor gondolkodásának 
lenyomata Nepomuki Szent János és Szent Flórián szobra, melyek ma is ott állnak a 
vártán, csaknem pontosan az eredeti helyükön.  Szent Flórián a kereszténység korai 
időszakában élt, légiós katonaként vallotta meg  kereszténységét, de társai a parancs 
ellenére sem tudták vízbe hajítani. Egy másik alakulat katonája tette meg, aki – a legen-
da szerint – utána meg is vakult. Az újhelyi szobor készítőjének neve ismeretlen,de 

a Felsőmagyarországi Kéményseprő Mesterek Szövetsége – mert már ilyen is volt 
akkor! - 1764-ben állította fel a főtéri plébániatemplom tövében, mint a tűzoltók, 
kéményseprők, kovácsok és serfőzők védőszentjét. Minden bizonnyal egyféle ál-
dozatnak szánták, hogy a várost sújtó gyakori tüzeket elkerülhessék.  Gyanítható, 
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hogy a veszély elhárításában nagyobb szerep jutott a főtérre bevezetett forrásnak, 
mint a szobornak, mégis becses: egy folyamatot kezdett el, mely a XX. században 
teljesedett ki a köztéri szobrok sokaságával. Nepomuki Szent János is élő személy 
volt, a XIV. században Vencel cseh király feleségének volt a gyóntatója, aki nem 
árulta el a királynak felesége gyónását, ezért lett vértanúvá: a férj zsákba varrva 
dobatta a Moldvába. A XVIII. századtól az utakon, vizeken járó vándorok védő-
szentjeként vált népszerűvé. Újhelyben 1765-ban állították fel egy helyi kőfaragó 
által elkészített szobrát a Ronyván lévő János-híd mellett. Ma mindkét szobornak 
Pál Mihály által keményebb kőből készített másolata látható, az eredetieket pedig 
restaurálta a művész, s a múzeum udvarán szemlélik az idők múlását…
 II. József rendeletére – bár csak halála után – bekapcsolódott a vármegye 
is az országos postajáratba, melynek egyik állomása lett Újhely. Természetesen a 
nemesek saját fogataikkal utaztak továbbra is, mint például Kazinczy Ferenc, aki 
kirándulásairól érdekes leírásokat készített. Az Erdélyi levelek útvonalát 2007-ben 
Kazinczynak Svédországban élő leszármazottja és a Kazinczy Társaság néhány tag-
ja újból végigjárta, útjukról majd mindannyian készítettek egy-egy leírást. Érdekes 
volt ugyanannak az élménynek több szempontú megközelítését olvasni a Társaság 
évkönyvében és a Honismeretben. 
 Ez a század múzsákban is gazdagabb, mint az előző volt, hiszen itt élt a várme-
gye első hivatalos igrice: Stentzel Dániel; az első magyar költőnő, akinek nyomtatás-
ban is megjelentek versei: Molnár Borbála; és a magyar irodalomtörténet első nagy 
mérföldköve: Kazinczy Ferenc.

Nepomuki Szent János                                                                                                                                                Szent Flórián         
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STENTZEL DÁNIEL (1754-1811)  

 Hírét egy kortárs vándorlantos, Berei Farkas András is megerősítette, ami-
kor Zemplénen keresztül ment Egerbe és találkozott az újhelyi költőkkel:

„Patakról utána indultam Újhelybe,
  De kevesek hagyták itt versemet helybe,
  Mivel itt születtek ketten is a Márók…
  Itt az egyik Márót úgy nevezik: Stentzel,
  Jól tartott házánál engem krumpli – sterczczel.”
                                         Apolló kis rózsakertje

(A Másik „Máró” – Vergiliusra utalva – Molnár Borbála volt, de vele nem került 
ilyen bensőséges viszonyba…)
 Stentzel életéről keveset tudunk. Őse 1634-ben Eperjesről építőmesterként 
került a városba, az ő műve az olaszliszkai templomtorony, mely tűztoronyként is 
működött. 1754-ben Újhelyben született Stentzel Dániel, 1790-től a vármegyei le-
véltárban dolgozott és Fejes István szerint az újhelyi reformátusok algondnokaként 
is tevékenykedett. 1811. január 11-én halt meg, sírja feltehetően a Hecskén lévő régi 
református temetőben lehetett, melyet azóta már felszámoltak.  
 Levéltári munkája mellett ő a korszak egyik hivatásos köszöntője, mint aho-
gyan erről Gulyás József sárospataki tanár egyik írásából értesültem. A város és 
a megye minden fontos személyéhez írt köszöntő éneket, de kitüntetett kedvence 
Lónyay Gábor, az akkori zempléni alispán volt, akit minden lehető alkalommal vers-
be foglalt. Igazán nem is versek, hanem középszerű rigmusok ezek, és nem is őrzik 
magukon a colour locale színeit. Remélem, levéltárosként magasabb szinten műkö-
dött.  Álljon itt példaként egy névnapi verse, melyet több napos ünnepség keretezett:

„A tavasz, bár nézzük a magas hegyeket,
  Mutogat előttünk farsangi jeleket,
  Vidám napokat szült ez Lónyay Gábornak,
  Ez az ítélete a regisztrátornak. 
  Szűljön is, hozzon is, tiszta szívből kéri,
  Aki itt az áldást kalmár kézzel méri. „

Másnap, az ebéd felett a következő pohárköszöntőt mondta (és persze le is írta, ezért 
akadhattam rá…):

„Méltóságos Ur!
Későn jött elmémbe, hogy még Deregnyőben
Vagyon egy kis Gábor, aki jövendőben
A Lónyay–házba úgy felemelkedik,
Mint a habok között szokott’ a tizedik. 
Ennek kívánok én annyi névnapokat:
Amennyit a nagy M jelent, azaz sokat.”
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Hát… ezeket olvasva csak azon gondolkodtam, ugyan mit becsült benne Kazinczy, 
mint költőben?! Ezért is hevernek Stentzel Dániel versei olvasatlanul ott, ahol vannak, 
s már nekem sem volt kedvem bontogatni a Gulyás József által emlegetett köszöntés-
köteget. Amikor azonban megkaptam a vaskos könyvet, mégis órákig böngésztem, 
bár a latin és magyar nyelvű, kézzel írott, egybefolyó szövegeket a tinta erősségétől, a 
toll minőségétől függően hol jobban, hol rosszabbul lehetett olvasni. A kötet nemcsak 
verseket, hanem elmélkedéseket és tudományos leírásokat is tartalmazott. Egyformán 
fontos volt számára a köszvény elleni gyógyszer leírása és a „svejtzer sajt készítésének 
igaz előadása”.  Sajátos kacskaringói miatt eleinte nehezen haladtam, de aztán belelen-
dültem. Az itteni versek szintje jobb volt a névnapi köszöntőknél, találtam olyan verset, 
amivel nemcsak kézírását idézhetjük fel, de gondolatiságáról is képet alkothatunk:

„Szathmári Király Józsefnek példája
            Emberi sorsunk mutatótáblája,
            Minden lelkes állat az halál prédája
            Egyenként majd bényel a koporsószája.
  Eltűnik mindenütt ezer akadéka,
           Gyermek vagy ifju mind gyenge portéka
           Mihelyt elfogodik a szive tájéka,
           Oda van  a szegény Ádám maradéka.
  Szathmári Király József is el múlt mint a pára
          Reá tőrt az halál de lopó módjára.
          Mert gyilkos szándékát nem adta tudtára
         = Boldog aki vigyáz szemesen magára.”
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KAZINCZY FERENC  (1759 - 1831)

 Volt és lesz a legrangosabb alkotója Újhely-
nek, aki ebben a leggörögösebb században úgy érez-
te: a Gráciáknak köszönhette feleségét, így hát a Mú-
zsákról nevezte el a lányait.
 Kazinczy is a XVIII. században kezdte meg 
működését, és pályája áthúzódott a következő, fénye-
sebb évszázadba. Költő, író, műfordító, irodalmi ve-
zér, vármegyeházi alkalmazott, egyházi főgondnok 
és tanfelügyelő tisztsége mellett sok minden egyéb 
feladatot magára vállalt, és mindennek nagyon ma-
gas szinten meg is felelt. Sárospatakról írott szubjek-
tív kultúrtörténeti időutazásomban – minthogy pata-
ki diák volt 10 évig –, már felrajzoltam róla egyféle 
pályaívet, most az ismétlés kikerülésének szándéká-
val inkább lényéből villantanék fel valamit.

 Kazinczy kézírása
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 Első könyvében, diákként Magyarország földrajzi állapotát összegezte. Nem 
önálló alkotás volt még ez, csak ismert művek szemelvényeit gyűjtötte egybe. Ebbe 
a Hármas Kis Tükör Zemplén megyéről írott verse is bekerült, de egyféle költői lá-
gyítással már 16 évesen más hangszínt adott Losontzy István sorainak. Átiratában 
Hegyalja nemcsak a hegyek alja, szűkebb régióját és a Múzsák otthonát egyaránt 
jelentette:

„Ha Zemplény Vármegyét az utas Vizsgálja,
  Itt vagyon a jó bor s az azt termő Hegyallya,
  Liszka, Tokaj, Ujhely, Mád, Keresztur, Tálya,
  Lelesz, Tartzal, Patak, Músák Oskolája…”

 A hegyekhez kora ifjúságától vonzódott, késmárki diákként lett a Kárpátok 
szerelmese.  A Pályám emlékezetében gyönyörű leírással vallott erről:

„Kézsmárk alatt, egy felől Nyérig, más felől Leibitzig, gyönyörű rétek, 
és új meg új szinben mindig, új meg új megvilágításban – mennyi 
alkalom időnket elvesztegetni!  Anélkül, hogy tudtam volna, hogy az 
olyat a poéta és festő csodálgatni szeretik, egész órákig andalogtam 
a varázs látványon, s igen nagy templomjáró valék, mert ott képeket 
leltem és muzsikát…”

Bányácskát – melyet Széphalom néven ő tett híressé - még sárospataki diákként ki-
nézte magának. Puszta és erdőség volt az a terület, amikor nagyapja megszerezte, 
nem volt különösebben értékes. Regmecről Patakra szekerezve mégis megragadta 
figyelmét az országúttól 200 méterre levő domb, amelyről az ottani folyók, a Bózsva 
és a Ronyva hegyek által övezett medencéjére láthatott. Hogy egyszer itt lesz az ott-
hona, talán már ekkoriban elhatározhatta, hiszen Orpheusz nevű folyóiratában hasz-
nálta a Széphalmy Vince álnevet. (Bár történhetett ez fordítva is, írói álneve ihlette 
birtokának költői nevét…)Az általa megtervezett épület falai gyorsan fel is emelked-
tek ezen a helyen, de amikor börtönbe került, minden tönkrement. Kiszabadulása 
után aztán hivatalosan is megkapta, mint örökrészét. Kis Jánoshoz írott levelében 
nagy lelkesen szöveges térképpel számolt be birtokáról:

„Széphalom mintegy 20 házból álló praedium. Halmán napkelet felé 
áll ide rajzolt házam, 150 ölnyire országútjához: a közt semmi fa nem 
lepi el, hogy a kinézés szabadon maradjon. Látom tehát Ujhelynek 
tornyát, Borsinak omladékait, a két Toronyát, Hosszú – Lázt, Csörgőt, 
Legenyének és Lasztócnak parton épült kastélyait, Mihályit és a 
két Regmeczet. Nyugat felé pitvarom ajtajából… szép formájú nagy 
hegyeket látok. A birtok kicsiny, de szép.”
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Költői túlzással így tudott dolgokat összevonni – vagy nagyszerű szeme lehetett! Ez 
a hely adta meg számára negyvenedik életévén túl az önállóságot. Amikor születésé-
nek 100. évfordulója volt, Matolay Viktor, a Kazinczy–kultusz egyik elindítója így 
jellemezte Kazinczy házát a Vasárnapi Újságban:

„A ház alakja olyan, mint legtöbb uri laké vidékünkön, melyek a mult 
század végéig épültek. Megvan rajta a jellemző ketté osztott francia 
fedél, és a homlokzat, …de meszeletlen, szalmával van fedve,..s görbül 
már fedele.”

Ebbe a félig kész házba hozta feleségét, Török Sophiát, hogy fűzzön össze bennünket 
a Gráciák a magok legszebb fonadékjaikkal, s a Szépnek, Jónak, Igaznak szerete-
te tégye kötésünket állandóvá, tenyészővé… Széphalom lett a magyar szellemi élet 
megújulásának műhelye, bár még 1814-ben is vakolatlan volt, pedig akkor már 4 
kisgyerekkel éltek itt. Az előzmények és a körülmények ellenére mégis jól sikerült 
ez a házasság, tökéletesen összeillettek, mert az irodalom lengte át az élet reális té-
nyeit, minden ezen keresztül jutott el hozzájuk. Egyik gyermekének születéséről így 
számolt be gr. Dessewffy Józsefnek: 

„Május 30-án éppen Catonak Caesarral harcoló beszédén dolgoztam, 
midőn íróasztalom mellett ledőlt feleségem letéve kezéből a könyvet, 
Goldschmithnek Kosengarten által angolból fordított Római történeteit, 
s általméne a szomszéd szobába, s ott egy óránál kurtább idő alatt egy 
fiat szüle…”

Így született két könyv között, könyvjelző gyanánt a rengeteg gyerek a Kazinczy–
házban – kommentálta Szerb Antal a fenti levélrészletet, és nincs ebben semmi túl-
zás, mert náluk minden az irodalmat szolgálta, amihez a kiegyensúlyozó hátteret a 
család és Széphalom adta. Ezt maga a költő is érezte, hiszen így írt versében:

„Nem fénylek én, s én ezt nem fájlalom,
  Fény és nagyvilág nekem Széphalom.”

 S nemcsak irodalmi kérdésekben mutatott követhető mintát! Lányai katoli-
kusok, fiai protestánsok lettek, s ez olyan természetes volt számukra, mint ahogyan 
szoknyát vagy nadrágot viseltek. Nem volt kirekesztő, mindenféle hitbéli türelmet-
lenség távol állt tőle: az asztalánál egyaránt helye volt a kéregető ferences szerzetes-
nek és a szupplikáns diáknak. Tette ezt egy olyan korban, amikor mindez egyáltalán 
nem volt természetes, s még 100 év múlva is kivételnek számított…
 Birtokához több újhelyi szőlődarab is tartozott, melyeket nem termésátla-
guk, hanem érzelmi értékük alapján csoportosított. Kedvence a Vióka volt, a Feke-
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te–hegy és a Sátor–hegy közötti hegynyergen levő, mert azt kedves őse, Kazinczy 
Péter szerezte. Egyik itteni szüretének leírása azt is megmutatja, hogy gyermekkori 
természetrajongását sem felejtette el:

„A szüret nekem az a mulatság, ami Napoleonnak volt a vadászat: teljes 
alkalmatlanságokkal és képzelhetetlen örömökkel. Szőlőm alatt, melyet 
osztályba tavaly kaptam, még nincs házam, s egy kunyhóban nyomorgám 
Eugenievel, ki gazdasszonykám vala. A tűz nagy lángokban ége előttünk, 
s Eugeniemnek gondja volt rá, hogy el ne aludjon. Munkásaim majd 
közelebb majd távolabb tőlem szedték az ezidén igen szűken termett 
gerezdeket, lármával, énekkel, tréfálásokkal. Szebb kinézést nem 
képzelhetni. Három oldalról egyvégtében valánk körülölelve hegyekkel, 
előttünk pedig Szabolcs felé a legszebb lapály nyúlt el rétséggel, s majd 
fakó, majd zöld, majd kék erdőkkel, a szinnek minden nüanszaiban, mely 
erdők közül a Tokaji hegy maga mint egy Vorgebirg (fok) dominálva 
emelkedett fel. Előttünk feküdt Patak is…”

   
 Szerények voltak a lehetőségei: egyik napról a másikra éltek, mert előbb öcs-
csével, aztán sógorával viaskodott az örökrészekért. Nem tudott gazdálkodni, hozzá 
nem értése miatt balul ütöttek ki lótenyésztési tervei, borkereskedési ötletei, és a csa-
pások kívülről is meglátogatták betegségekkel, tűzvésszel, állatainak baleseteként. 
Magántanítókat akart fogadni gyermekei mellé, de nem jött senki falura, aztán már 
a pataki iskolából is kivette fiait, mert nem tudta fizetni tandíjukat. De szegénységé-
ben is teljes világot tudott magának felépíteni, és gyermekeinek – a saját értékrendje 
szerint – mindent megadott. Innen, a világ végéről is tudomást szerzett mindenről, 
ami történt, és a szépségben rejlő értéket plántálta családtagjaiba – ezért lett olyan 
tartalmas a folytatás is.
 Ha nem is értett a borkereskedelemhez, a magyar irodalom egyik legkü-
lönlegesebb bordalát ő írta meg, ami azért is emlékezetes számomra, mert kedves 
iskolám, a Mező fennállásának 125. évfordulóján diákok és tanárok együtt zengtük 
Szathmáry György, a dohánygyári zenekar mai karnagyának vezényletével:

„Fogy az élet, s nemsokára
        Szép korom majd elrepűl;
  Érzem, messze nincs határa,
        S majd komor telére dűl.
  De borral sebes szárnyának
        Lépvesszőket hányhatok.
  Bort hamar, bort! Múlásának.     
        Ha iszom, kacaghatok.” 
                                           Bor mellett
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 Szervezett irodalmi élet nem volt akkoriban, leveleiben élte ki ő is magát, 
mint Molnár Borbála. Hitt abban, hogy „leveleink annak mutatnak bennünket a’ mik 
vagyunk”. Nem is ezzel volt  a baj, hanem hogy a levelek néha többszörös áttételen 
történő híradásokká váltak, az akkor még nem létező napilapokat ezek pótolták. Szí-
vesen elújságolt mindenkinek mindent: pontatlanság és magas röptű gondolat válta-
kozott bennük. A személyes észrevételek mellett azokban írta meg irodalmi kritikáit 
is. Emiatt orrolt meg rá Kisfaludy Sándor, de még a barátnak számító Kölcsey is 
finoman fejére olvasta ezt a hibáját:

„Horvát István azért nem szeret Uram Bátyámmal levelezni, mert Uram 
Bátyám leveleit szerteszéllyel olvasgatják.”

Hihetetlen energiával, nagy tudással írt meg – Szauder József számolgatása szerint – 
napi 10-12 levelet, az élet minden kényelméről lemondott ennek anyagi terhei miatt 
nemcsak ő, a felesége is. Levelei mára egy korszak kézikönyvét jelentik. 
 Gyakran megfordult Újhelyben is, nemcsak a megyegyűlésekre járt be: na-
ponta begyalogolt vagy beszekerezett a régi Cerkó úton, hogy a vármegye napi bé-
reseként rendezze az irattárat. Órákat töltött a levéltári létrán – az újhelyiek szerint 
Kazinczy–lován  -, közben arra is volt ideje, hogy az iratokból előkerülő  kincseket 
- metszeteket, aláírásokat - külön rendszerezze. 1815-től vendégkönyvet vezetett a 
levéltárba látogató híres emberek beírásával. Ha nagyon belefeledkezett a munkába, 
napokig haza sem ment, benn aludt a ma is látható kemény íróasztalon, miközben fe-
lesége hideg sülttel és tejjel táplálta. 1969-ben Pátzay Pál Kazinczy mellszobrát ezért 
is állították fel a vármegyeháza udvarán, az akkoriban már ott csordogáló  Dörzsik–
forrással szemben, hogy ezt az áldozatos munkáját elismerjék, s az újabban tervezett 
Borsi Antal szobor pedig ez idézi meg fizikai valóságában is.

 A hely szellemét is ő fogalmazta meg legkifejezőbben epigramma–gyűjte-
ményének egyik darabjában: 

„Szólj, s ki vagy, elmondom. - - Ne tovább! ismerlek egészen.
        Nékem üres fecsegőt fest az üres fecsegés.
  Íz, szín, tűz vagyon a borban, ha hegyaljai termés,
        Íz, csíny, tűz vagyon a versben, ha mesteri mív.”

      Írói érdem

Az elkövetkezendő századoknak csak ezeket – a bort és az irodalmat - kellett kitelje-
síteniük, s mint látni fogjuk, ezt példásan meg is tették.

 Emléke személyes maradt az újhelyiekben, és megragadt mindenkiben, 
aki kapcsolatba került vele. Dankó Márta néni (Dankó Istvánné, Majnik Márta 
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1921–2005), a XX. század második felének egyik jeles újhelyije mesélte fiával – 
mezős kollégámmal – közösen írott újhelyi könyvében azt az anekdotát, hogy ami-
kor leveleinek újabb kiadását készítették elő, Csapodyné, dr. Gárdonyi Klára kiment 
Széphalomba is, hogy tisztelegjen a szent öreg szelleme előtt. A kisvonatról együtt 
szállt le a földműves munkához öltözött Márta nénivel, aki megmutatta neki a Kazin-
czy sírkertet. Az idegen csak arra figyelt fel, hogy milyen sokat tudott Kazinczyról, 
a leveleiről, hogy gyalog járt be Újhelybe… Márta néni még ki is javította a pesti 
vendéget, hogy nem az országúton, hanem a mai Bányácski úton sétálgatott, mert az 
országút akkoriban mocsaras volt. Csapodyné szerkesztőként már bele akarta írni az 
előszóba, hogy Széphalomban a parasztasszonyok között milyen élő Kazinczy szel-
leme, amikor kiderült, hogy Márta néni maga is pedagógus, s férje többször publikált 
a levelekről… De Széphalomban bizony ma is vannak olyan parasztasszonyok, akik 
sokat tudnak a mesterről. Sokszor meghallgattam diákjaimmal a Kazinczy-múzeum 
egyik őrét, bizony, volt tőle mit tanulnom…
 Amikor Kazinczy meghalt, felesége és lánya a kertjükben temették el. Sírkö-
ve 1833-ra készült el:

„A sűrű halálok és a magáénak is esztendejében 
állíttatá fel ezen emléket Gróf Török Sofia, az
elhunyt hitvese és VII élő Maradékainak Annya.”

A kő másik oldalára Dessewffy József és Csicseri Ormós László sírverse került. 
Aztán csend borult Kazinczyra, mintha elfeledték volna, bár gyermekei sorsát még 
követte egy ideig az Akadémia. 1847-ben itt járt Petőfi Sándor, és Úti levelében bor-
zadállyal számolt be az itteni viszonyokról. 1858-ban aztán az Akadémia megvette 
a ház körüli 5 holdat, hogy kialakítsák emlékhelyét. Ybl Miklós tervei szerint a dol-
gozó és hálószoba kőfalát is beépítették volna az emlékcsarnokba, de mire az építke-
zésre sor került, az összeomlott.

 1859-ben, születésének 100. évfordulón még a közvetlen barátok – Szemere 
és Tompa – versei adták meg az ünnep izzását:

„Szép nap virradt Széphalomra,
  A honra szép, nagy nap virradt,
  Zendüljön a Sátorhegy orma,
  Völgy és lapály vig zaja miatt.”
   Tompa Mihály

1862-re épült fel a klasszikus formákat idéző emlékcsarnok, amiben elhelyezték sze-
mélyes tárgyait, könyveit. Ide került az Akadémia ajándékaként Petőfi unokatest-
vérének, Orlai Petrich Somának a festménye, mely Kazinczy és Kisfaludy Károly 
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találkozását örökítette meg, de rajta van a XIX. századi magyar irodalom minden 
fontos alakja.  1882-ben az Akadémia vasráccsal vette körbe az író, felesége és első 
gyermekük sírhelyét. Az idők folyamán sírkövét áthelyezték, javítgatták, majd 1983-
ban tartósabb anyagból elkészítették másolatát, és az eredetit az emlékcsarnok hátá-
nál egy fedett helyen óvják. 
 A gazdag anyagból, mellyel olvasás közben szembesültem, sok mindent le-
hetne még kiemelni, mint ahogyan még sokszor fel fog tűnni Kazinczy alakja mú-
zsakeresés közben. Itt most a pataki könyvtár kézirattárából előbányászott levelé-
vel idézem meg őt. Gr. Esterházy Károlynak- az egri főiskola alapítójához – küldött 
feljegyzése nemcsak kézírása miatt érdekes, hanem mert egy olyan hivatalos levél, 
amibe a szerző nem átallott belejavítani, áthúzni; mert szubjektív lenni, egyszóval 
olyan ez a levél, amilyen maga Kazinczy is lehetett:

„Főméltóságú Nagyságos és Fő-Tisztelendő Gróf Egri Püspök és Fő-
Ispány Úr, Kegyelmes Uram!

Hejtzei Közös Oskolának fel-állítása eránt ujabb rendelése érkezvén 
kezemhez a’ Fels. Helytartó Királyi Tanátsnak, szokott alázatos 
tiszteletem szerént közlöm ezt Excellentiáddal. Ennek végében az említett 
Fels. Tanáts engemet a rám bízottaknak munkásabb tellyesítésére sulykol, 
és azért hogy az ott levő Catholicus Lakosokat a meg kivántatottaknak 
nyujtására magistrális hatalommal mindjárt nem szoritottam meg, 
meg-fed: de készebbnek érzem még magamat is az illyen érzékeny 
fojtatásoknak a szenvedéseire, mint sem hogy eddig tapasztaltatott 
egyenességemet erőszakkal való éléssel kétségbe vonattatson, 
különösen pedig és kiváltképpen Excellentiádnak alkalmasságot adjak 
annak gyanítására, hogy hazafiúi tiszteletem nem a legszentebb és 
megmásolhatatlanabb. Én Hejtzére ennek a’ hónapnak végénél előbb 
nem mehetek, addig Szepesi Skóláim rendbe hozása által egészen el 
leszek foglalva: addig Tisz. Hejtzei Plébános Úr és Excellentiádnak ott 
lévő Tisztje vehetik parancsolatját az eránt hogy mennyire engedjenek a 
Tanító Fizetéséből békebeli fejedelmi meghatározásban? nem külömben 
az eránt is, ha Excellentiád a képben lévő Oskolai épületet méltóztatik 
egészen közös oskolának engedni?
Vagy másutt javasolja ki mutattatni a’ helyet a’ hol annak épülnie 
kell? Melly utolsóbb esete mindazonáltal félő, hogy oskolai épület fel 
állitásával a lakósoknak könnyebbitésére maga az Uraság Cassája ne 
terheltessen.Én ajánlom magamat Excellentiádnak hatásos kegyelmeibe, 
és a leg hívebb tisztelettel legalázatosabb szolgája Kazinczy”
                                                                              Kassán, 8-a Máj 1788.
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MOLNÁR BORBÁLA (1760-1825)

 Felfedezése igazi örömöt jelentett 
számomra: az első valóban létező nőköltő 
ő volt a Magas–hegy aljában, akinek ver-
sei nyomtatásban is megjelentek. Tagadha-
tatlanul övé ez a dicsőség, hiszen Petrőczi 
Kata Szidónia ugyan korábban élt nála, de 
neki csak kéziratban maradtak fenn a ver-
sei. Mindezeken túl is lenyűgözött emberi 
alakjával és költői tevékenységével. Kerner 
Anna szerint ő volt Újhely igazi Losárdi 
Zsuzsannája, hiszen az ő élete és sorsa ihlet-
te Kemény Józsefet a lantoshölgy alakjának 
megalkotására.
 A korabeli feljegyzések szerint 1760. 
augusztus 25-én keresztelték meg Sátoralja-
újhelyben. Édesapja, parnói Molnár István református kántortanító volt, aki sorsával 
elégedetten, feleségével és Klára lányával példás szeretetben élt valahol Abaúj vár-
megyében. Vakbuzgó katolikus földesura rajta keresztül akarta jobbágyait áttéríteni, 
de mert az apa nem volt hajlandó hit-tserére, bezárta a templomot, az iskolát és Isten 
szolgáit elkergette. Így került Újhelybe, ahol kis háza volt, s a Ronyván lévő Hartay–
malom bérlőjeként magára talált. Itt nevelkedett Borbála, élénk szellemiségű második 
gyermeke, akit csak olvasni tanított meg, nehogy szerelmes levelek írására fecsérelje 
tudását. De lehet, hogy úgy helyesebb, ahogyan a lánya megfogalmazta: nem akarta

„Hogy részesse legyen ollyan Böltsességeknek
  Melly tulajdona tsak Férjfi lehet.”

                                                   Sorsom’ rövid le-irása

 Amikor 10 éves lett, édesapja meghalt és a család életét ez nagyban megha-
tározta. Édesanyja férje halála után szülte meg negyedik gyermekét, ami örömöt is 
hozhatott volna a bánatba, ha nagyobbik lánya nem ekkor halt volna bele a gyermek-
szülésbe. Apa és lánya így került egy sírba a régi református temetőben. 
 Édesanyja az engedelmes, jó kedélyű Borbálát – korabeli szokás szerint - 
igyekezett minél előbb férjhez adni, hogy gondját letudja. Az általa kiválasztott férj: 
Szokera Nagy János  krajnai magyar kereskedő volt, akinek „ezernél is felesb juha” 
festett kívánatos jövőt a nagyravágyó anya elé. Lánya az első perctől fogva visszauta-
sította a férfi közeledését, mert szerelmes volt egyik pajtásába, de az anya a gazdag 
kérőt pártolta, aki előtte istenfélőnek, szívélyesnek mutatkozott. Versében később így 
írt erről Molnár Borbála:
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„Azért kemény szókkal gyakorta unszola, 
           De szivem bár vérzett még–is nem hódola
  Mint az erős tser–fa,  a’ hegy óldalában
           Nem minden probákra ingadoz magára
  Noha az északi szélnek ostromára
           Nyög, ’s leveles ága tör, s hull az allyára.”

                                                         Az ö életének igaz tüköre

 A választás végül anya és lánya között dőlt el kölcsönös ájulások és beteg-
ségek után. A leányi engedelmesség és a keresztényi alázat miatt az anya győzött, 
de veje az esküvő után szembefordult vele: boszorkánynak, ördögnek nevezte, és 
semmilyen tiszteletet nem tanúsított iránta. A végén még lánya vigasztalta őt, pedig 
jól sejtette: a durva, anyagias, idősebb férfi mellett nehéz évek vártak rá:

„Pokol nyilt alattam menykő felettem
          Utáltt gyilkosomnak hogy rabjává lettem.
  Elme nem képzelhet olly szörnyű inséget
          Mint kiben le–nyügzött szivem akkor éget.”

                                                          Az ö életének igaz tüköre

14 évet töltött el mégis ebben a házasságban, miközben három gyereke született. 
Hogy figyelmét elterelje, apja iratai segítségével megtanult írni, és első versei is ek-
kor születtek. Férje nemcsak gúnyolta verset irogató feleségét, álszent és hitetlen 
volt, gyakorta hűtlenkedett és esetenként meg is verte őt. Nem számított ez abban az 
időben kivételesnek, hiszen Cserey Farkas még 1800 körül is így fogalmazott: az 
asszonyállat ne szóljon a gyülekezetben, otthon pedig a ház igazgatásában kövesse 
férje parancsait. A férfinak hatalma van az asszony felett, és meg is büntetheti őt – 
csak bánjék vele mértékletesen. 
 A szégyen és gyermekei iránti aggodalom miatt Molnár Borbála nehezen 
szánta rá magát a válásra, s mire befejeződött a procedúra – melyet II. József halála 
is késleltetett –, feleslegessé  vált, mert férje halálra zabálta magát. A megalázott 
asszony azzal büntette meg, hogy panaszos verseiben sehol sem írta le a nevét, azt 
csak az újhelyi reformátusok 1745-től vezetett anyakönyve őrizte meg.
 Amikor Molnár Borbála 1793-ben özvegy lett három gyerekkel, csak a nyu-
galmát kapta vissza, az élethez szűkösek voltak az anyagiak. Varrással próbált vala-
milyen jövedelemre szert tenni, de ez kevés lehetett. Az újhelyi levéltárban őriznek 
olyan panaszos levelet, hogy nem fizette meg hosszúlázi földjeinek írtását csak a 
főszolgabíró felszólítására. A mindentudó Szinnyei József szerint anyja ápolásának 
és gyermekei nevelésének szentelte magát, miközben nagyobbik öccsét is támogatta, 
aki ekkoriban tanult Debrecenben. Nem lehetett könnyű a helyzete, ezért hát önmaga 
vigasztalására folytatta házassága utolsó évében megkezdett verses önéletrajzát Az ö 
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életének igaz tüköre címmel, melyben szépítés nélkül vallott önmagáról. Érzékletes 
helyzetrajzok, finoman kimunkált és kínosan szorongató jelenetek váltják művében 
egymást, hogy a végén – kiírva magából a fájdalmat – az életről való elmélkedéssé 
váljon. Nemcsak önmagáról vallott, nőként tükröt tartott a nők elé is. Ezt a feladatot 
aztán egyre tudatosabban vállalta magára. 
 Bravúros versírói készségét a megye elöljárói is megvizsgálták. Eggy Szü-
léit 17 esztendőkig nem látott, és az első látogatáskor általok meg–öletett kato-
nának vándortörténetét kapta próbául, s Zemplén Vármegye fő Prézisének asztalán 
rögtön meg is írta a verset.  Fenn maradt költői bravúrjaként több chronosticonja is. 
A kortárs Pápay Sámuel, aki jogi végzettsége ellenére az egri líceumban irodalomtu-
dományi előadásokat tartott, az ő versével szemléltette ezt a különleges formát:

„MVzsa kIaLts VIgan Józseff neVe napJa JeLen Van
A’z VJ VIg DeLI szelett a’ győnyőrV kikeLett”

Pápay tanítványainak így magyarázta meg a chronoszticon mibenlétét: a római 
számot jelentő betűk által egy vagy tőbb versekbe tsak anyit foglalnak, a’ mennyi 
az esztendőnek ki jelentésévé megkivántatik. Ebben az 1788-as év jelent meg, bár 
Gvadányi József névnapjára küldte 1791-ben, de valószínűleg a játékosság fogta meg 
az ekkoriban divatos formában. 
 Sokszínű lett életműve. Már induláskor írt zsoltár parafrázisokat, panaszos 
elégiákat, nagyobb elbeszélő költeményeket, és verses levelezésbe kezdett a kor köl-
tőivel. A kortársak többsége elismeréssel szólt róla. Szirmay Antal újhelyi levéltáros 
latin nyelvű írásában valósággal ujjongva beszélt a hazának és korának leghíresebb 
költőjéről, akinek éles esze és költői művészete az egész nemzetnek dicsőségére vá-
lik. Beregszászi Pál - elhúzódó peregrinációja miatt németül írt - tanulmányában 
verseit olyan szépnek tartotta, amiért érdemes magyarul is megtanulni. Nemcsak 
Zemplénben, Sopronban is ismert volt, ahol Borbála napot tartottak tiszteletére, és 
Aranka György is felvette erdélyi akadémiájába. Az Újhelyen átutazó vándorigric, 
Berei Farkas András Máró-ként emlegette őt, de versében a korabeli férfivéleményt 
közvetítette: jobb lett volna a rokkánál maradnia.  Fáy András pedig egyik regényé-
ben azzal jellemezte pipogya hősét, hogy már Molnár Borbálával is levelez versek-
ben. Pedig ő lett a korabeli bestseller-szerző, aki könyveinek árából és tisztelőinek 
meghívásaiból el tudta tartani és taníttatta gyermekeit. Ez rajta kívül nem sikerült 
akkoriban senkinek …
 Mikes Anna grófnő Erdélyben neme koronájaként tekintett rá, és meghívta 
magához társalkodónőnek. Igaz, lányai ezt nem nézték jó szemmel, protestáns vallá-
sára és levelezéseiről hallott pletykákra utalva akarták eltávolítani anyjuk mellől, de 
a grófnő nem volt hajlandó megválni tőle, sőt: féltékenyen figyelt mindenkit, nehogy 
elcsábítsa. Ott, Erdélyben találkozott Kazinczy Ferenccel, akinek róla való vélemé-
nyét kettősség jellemezte. Erdélyi útirajzában elismeréssel szólt róla:



XVIII. század                                                                                                                 Molnár Borbála

55

„Özvegy báró Dániel Istvánné, előbb báró Bornemisza Pálné, született 
gróf Mikes Anna exc.-hez két barátom vezete fel.  80 esztendős és 10 
év óta szemei egészen el vannak sötétülve. Ez az asszonyság nem ért 
németül, s Molnár Borbálát a házánál tartja, hogy számára fordítson 
holmit, ami aztán asszonyának fölolvastassék. S így ezt az általam 
nem ismert földimet is (mert ez a poétriánk újhelyi) megláthatám vala, 
kit korunk asszony írói közt mindig megkülönböztetéssel fog nevezni 
literatúránk, őtet a természet, a szenvedés és Édes Gergely vezérlései 
tettek verselővé.”

Levelezésében később már arról pletykált, hogy Beregszászi Pál sopánkodott: a ma-
gyar nyelv nem olyan, mint amit Molnár Borbála (és Gyöngyösi) használ, majd egy 
újabb fordulattal már Beregszásziról írta, hogy ízlése elvásott a Molnár Borbála 
versekben. De az biztos, hogy rá is hatással lehetett Molnár Borbála költői–emberi 
egyénisége: Hajdúbagoson is meglátogatta. 
 A költőnő számára sokat jelentett az Erdélyben eltöltött 22 esztendő. Nem-
csak gyermekeit  nevelhette fel nagyobb  anyagi biztonságban, költőisége is sokat 
gazdagodott. A Mikes-könyvtárban új szerzőket ismert meg, akik szélesítették mű-
veltségét. Ne feledjük, hogy mindenféle iskola nélkül, önmaga erejéből kezdett el 
írni és csak Debrecenben tanuló öccse vezette be az általuk mért lábak tudomá-
nyának nevezett időmértékes verselésbe. Költői mintái pedig Gyöngyösi István régi 
és Gyöngyössy János újabb versei lettek. Ehhez képest nagy biztonsággal verselt, s 
műveltségében is a kor átlaga fölé emelkedett: Szapphóra, Ovidiusra, Shakespeare-
re, Youngra, Harveyre hivatkozott írásaiban, ismerte Péczely Young és Voltaire–for-
dítását. Nagy hatással voltak rá Herdernek a történelemről írott írásai, melynek hatá-
sára ő is filozofikusabbá vált, bár nem annyira tudása, inkább emberszeretete vezette 
ebbe az irányba. Igaz, Arany János a XIX. században már „vizenyősöknek” találta 
írásait, de Toma István (1881–1938), az újhelyi születésű tudós pap megnyugtatott: 
Arany ezt valószínűleg csak a szentimentális stílusra érthette, hiszen a gondolat és 
az érzelem harmonikusan kapcsolódott össze írásaiban. Az újabb kutatások kiderí-
tették, hogy a forma fegyelmében hívő Arany Jánost a barokkos hagyományt őrző 
„mesterkedő verselés” zavarhatta.
 A sárospataki nagykönyvtárban lapozgattam írásait. Nemcsak az életrajzi 
adatok teltek meg élettel, színes egyéniségének képe is megjelent előttem. A régi 
kötetek újra tudatosították bennem az örök igazságot, hogy a könyveknek is megvan 
a maguk története. Az egyik tulajdonos Warga Lajos teol. tanár volt, akinek pecsétjét 
csak titokban, a belső nyeregnél írta felül felesége névbejegyzésével. A másik tulaj-
donos a híres pataki professzor lánya, Szentgyörgyi Borbála volt, a Kazinczy által 
oly nagyra tartott Csicseri Ormos László nagynénje. Egy ceruzás bejegyzés pedig 
arról tudósított, hogy a könyvet Németh Pál tanulmányozta. Ez a jeles újhelyi költő 
és újságíró annak a Toma Istvánnak volt a barátja, aki ekkoriban cikket írt Molnár 
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Borbáláról a Zemplénben.  Németh Pál kézírását nem láttam máshol sehol, de a szá-
zadelő jellegzetes betűformáira ráismertem. S hogy miért éppen Patakon fedezte 
fel és nem a piaristáknál? Molnár Borbála protestáns volt, ott aligha tartották őt 
számon… Kutató munkámat aztán maga Molnár Borbála is megjutalmazta, amikor 
az egyik könyvében felfedeztem kézírásos ajánlását. Bár az Akadémia könyvtárában 
őrzik eredeti kéziratait, számomra mégis ez tette kézzelfoghatóvá és bizonyossággá 
a költőnő létezését. Így szólt ajánlása:

„Vegyed e könyvet
  A szivem van benne
  És eszemnek gyönge fénye
  Tartsd meg emlékül
  Híved szeretetéül.”

Nemcsak Szabó Máriához, mindenkihez szólnak ezek a sorok, hiszen szívvel és eszé-
nek gyönge fényével, és egyféle költői öntudattal írta verseit. Thuránszky Lászlónak 
írott ajánlójában már természetes módon számolt a végetlen időkig tartó költői hír-
névvel, mert akkor már nemcsak magát akarta írásaival vigasztalni, egyéb mondan-
dók is rátaláltak. 
 Hírnevét episztoláinak köszönhette. 1791 és 1799 között hosszabb–rövidebb 
ideig levelezett Édes Gergellyel, Csízi Istvánnal, Gvadányi Józseffel, Ujfalvy Krisz-
tinával, és még jó néhány névtelennel, aminek következtében a sátoraljaújhelyi kis 
ház valóságos kulturális központként működött. A verses levelezés divat a XVIII. 
században, de Magyarországon, ahol nem volt szalonélet, ez több volt annál: a tár-
salgási igényt pótolta. A levelezés fél beszélgetés – mondta Molnár Borbála is. S 
e verses levelekben nemcsak a címzettek, hanem az őket körülvevő kisebb baráti 
közösségek is örömüket lelték. Ezt azonban a mai olvasó nem mindig érezheti meg 
a sok ismétlés miatt, bár a kortársak Molnár Borbála legnagyobb erényének éppen 
az amplifikációt tartották: leveleiben a gondolatmenet nem mindig lépett előre, de 
ügyes fordulatokkal a szóban forgó eszmét mindig újabb megvilágításban helyezte 
az olvasó elé. 
Ezekben az episztolákban valójában kevés volt az igazi líra, vagy filozófia, inkább 
beszámolók és elmélkedések, melyek azonban telve vannak elgondolkodtató és szó-
rakoztató kortörténeti adatokkal. Bíró Ferenc szellemi állóvizeknek látta írásaikat, 
melyekből a XVIII. század mozdulatlansága és nyugalma áradt, mert íróik kívül 
álltak az ideológiai, kulturális mozgalmakon, és a politika sem izgatta őket. Bennün-
ket mégis érdekes világról tudósítanak, pedig újhelyi szomszédasszonyai még 1793-
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ban is nehezen értették meg, gyalázták miatta, 
mert ők még úgy tudták, az asszonynak nem 
illik bölcselkedni. Még szerencse, hogy ezzel 
az indokkal nem nevezték ki boszorkánynak, 
ezeket az időket ismerve, ő is könnyedén a 
Bodnár–völgyben végezhette volna… De 
Molnár Borbálát ekkor már nem lehetett elté-
ríteni útjáról, még pénzszerzési kísérleteit is 
hanyagolta a versírás miatt.   
 Első költőismerőse Édes Gergely lett 
(1763–1847), aki keserű ifjúkor és szegénység 
közben tanult a pataki oskolában, s amikor 
apja halála miatt nem tudta fizetni a tandíjat, 
másolói állást vállalt Zemplén vármegyénél. 
Tanulmányai befejeztével iskolamesterként, 
jegyzőként, földmérőként próbált boldogul-
ni, végül 50 évig szolgálta papként gyakorta 
váltogatott gyülekezeteit. Közben kitartóan 
írogatott, munkáit elküldte Kazinczynak, aki 
csak ritkán válaszolt neki, pedig Édes Gergely 
az ő elismerésére vágyott leginkább. Ragasz-

kodása nem talált viszonzásra, sőt: a kor irodalmi vezére egyenesen arra biztatta, 
hogy égesse el munkáinak háromnegyedét, s volt, amikor Kazinczy ingerülten dobta 
tűzbe tisztelője lelkendező levelét. Ebben az elutasításban feltehetően a Gyöngyössy 
János–féle leoninusok használata játszott szerepet, amit Kazinczy senkitől nem tu-
dott elfogadni.
 Amikor Édes Gergely Sátoraljaújhelyben megismerte Molnár Borbálát, nagy 
örömmel figyelt fel tehetségére:
    

„Nem hittem volna a mai időben
  Hogy ily ész szoruljon Magyar főkötőben.
  Melly nagy ditsősége lehet ez hazánknak,
  Nevét emlegetni Aszszony poétánknak.”

Költői önzetlenséggel nem restellte saját kezűleg lemásolni verseit, és rávette Abaúj 
és Torna táblabíróját, Thuránszky Lászlót és Bártzai Borbálát - egy gazdag özvegyet, 
hogy jelentessék meg azokat Molnár Borbála Munkáji címmel Kassán 1793-ban. 
Édes Gergely nemcsak ebben játszott szerepet, (verstani) ismereteit is csiszolta a 
költőnőnek, aki alighanem gyöngéd érzelmeket is táplált iránta. Ha nem is őt vet-
te feleségül, barátként hűségesen kitartott mellette, megvigasztalta, amikor Molnár 
Borbála úgy érezte: Királykodik a’ bánat szivembe…
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 A kötetnek olyan nagy sikere volt, hogy egy év múlva Pesten is kiadták 
Gvadányi József jóvoltából, aki újabb mecénást keresett az általa magyar Minerva-
ként tisztelt költőnőnek. Közben kalózkiadásban is terjedtek versei - a magyar iro-
dalom történetében ez is vele fordult elő először…Toma István szerint sikerének az 
volt a titka, hogy értelmesebb nőtársai nemük előharcosát látták benne, a férfivilág 
jobbjai pedig az előítéletet legyőző szellem előtt hajoltak meg. Ha ez ekkor még nem 
is így működött, a nőköltő versei azonban mindenképpen újdonságként hatottak.  
 Másik levelező társát, Csízi Istvánt (1728 - 1805), a Tokajban letelepedett 
nyugdíjas főstrázsamestert 30 esztendős barátság fűzte Gvadányi Józsefhez, együtt 
katonáskodtak és a nyugalom éveiben episztolákkal érintkeztek. Írással már kato-
naként is foglalkozott, alkalmi költeményeket éppúgy készített, mint káté formájú 
katonai szakmunkát. Egymásnak küldött levelezésükben Gvadányi volt a játékosabb: 
nemcsak a túlvilágra gondolt, közös múltjukon is tudott tréfálkozni. Amikor Csízi 
Molnár Borbálát felfedezte, levelezésüket elküldte Gvadányinak, aki versben reagált, 
és az asszonyt bevonta levelezői körébe, és sokat tett művei megjelentetésért ő is.  
 Verses levelezésüket Csízi István maga adta ki 1797-ben. Korabeli szokás 
szerint a könyvek címe minden fontos információt közölt a szerzőről és a műről: Fő 
– strázsamester Csizi Istvánnak nemes Molnár Borbálával az erkölcs pallérozását, 
és a szív meg – jobbitását tárgyazó verses levelezései, melyek leg-inkább beteges 
állapottyában munkáltattak.  Ajánlása azonban nemesebb célról tudósított:
  

„…mert nem azért irogattam tsak alig tsillámló Poesisi tüzemmel, hogy 
mint  a’ légy a’ tengely végén, kérkedjem, hanem hogy Barátnémat a’ 
több verselésre ösztönözzem (e’ végre verseimben ő vele ollykor ollykor 
kötődtem is), hogy a’ gyakorlás által verselő tehetségét öregbitvén a’ 
Szép Nemnek nagyobb dicscsére és a még ki nem gyalulódott erköltsnek, 
s’ meg nem jobbult szívnek hasznosabb segéde lehessen...” 

Molnár Borbála költői erényeként azt emelte ki, hogy valósággal egy ő azon szépsé-
gek közül, akik érzékeny hajlandóságuktól fel-hevittetvén, oly igazságosan képzelik a 
dolgokat, mint a józan okosság által a férfiak. Ez a korabeli gondolkodás visszfénye, 
mely a fegyverviseléssel együtt emlegetett írást és alkotást férfiszerepként határozta 
meg, mint ahogyan az erő és a tudás megmutatása is kizárólagos férfiúi kiváltságként 
élt a köztudatban. 
 Bevezetésében  mégis a híres és nagytudományú Cockburne Katalinhoz, 
egyik neves külföldi kortársához hasonlította Molnár Borbálát és figyelmeztette ol-
vasóit: őtet, mint a Magyar Szép Nem között a Verselésben mind addig hozzá nem 
foghatatlant érdeme szerint becsűljed.  Úgy érezte, hogy mind a 9 múzsa elhagyta 
már az akkoriban török fennhatóság alá kerülő Helikont, Sátoraljaújhelybe szállottak 
Molnár Borbálához: 



XVIII. század                                                                                                                 Molnár Borbála

59

„Clio, Uranie, szép  Polymniával,
          Euterpé, Melpomen, ékes Tháliával,
  Terpsycor, Erato, Calliope jelen
          Vagynak itt mindnyájan Ösz, Tavasz, Nyár ’s Telen
  Itt üzi mindenik maga mesterségét,
         Erato mérsékli szemérmetességét.
  Itt buzog szép tiszta Castalius kúttya,
         Boetziában van a’ salakja s rúttya.
  Itt merit Borbála Hypocrén vizébül,
        Hol ebbül, abbul, hol Aganippébül.”

                Csízi levele Gvadányihoz 

Ez az időszak Molnár Borbála özvegységének kezdete, így hát levelezésük sokat 
elárul a költőnő akkori életéről. Csízi többször megdorgálta, hogy késik a válasszal, 
amire aztán Molnár Borbála így felelt: 

„Értem, hogy nehezen várod válaszomat,
              Sőt kétségbe hozod tán barátságomat - …
  Érkezel mindenkor készítni leveled,
              Mert az élet sullyos terhét nem emeled.
  Nem emésztnek bokros gondjai olly háznak,
             Mellyben gyakor izben szükségek tsatáznak.
  Melly illy erőtlent bús gondokba főznek,
             Vállai nagy terhet  mert nehezen győznek.”

Ekkor Csízi még olvasottabb volt nála, most is a Csokonai által komor ánglusként 
emlegetett Young Éjszakák című kötetéből választott megverselendő témaköröket: 
önnön esméretről, a világnak esméretéről, az élet folyásáról. (Youg Európa szerte 
népszerű (és terjedelmes) gondolati művét Péczeli József prózában adta vissza, mely 
e századvég egyik legnagyobb hatású szövegévé vált.) Molnár Borbála ügyetlenebb 
levelezőtársával ellentétben könnyed és magabiztos verselő volt, aki leveleivel a szó-
rakoztatás egy kulturáltabb, színvonalasabb formáját képviselte, ezért is tudott vála-
szaival férfi levelezőtársa fölé emelkedni.
 Az első episztolák még két részből álltak: a közvetlenebb kapcsolatot ke-
resgélő bevezetésből és a feladott témák kifejtéséből. A személyesebb hangot Mol-
nár Borbála kezdte, amikor az első levelekben elmondta életkörülményeit, utalt 
nehéz anyagi helyzetére, beszámolt versei kiadása érdekébe tett kassai útjáról. Ta-
lán szokatlan is volt ez a női kitárulkozás egy férfi számára, a levelezőtárs félre is 
értette: felajánlotta, hogy meglátogatja. Molnár Borbála gyorsan válaszolt: bemu-
tatkozott külsőleg és belsőleg, figyelmezette a férfit, hogy semmiféle szépségre ne 
számítson, s a levelezőtárs minden férfias szándékának elébe vágott azzal, amikor 
kapcsolatukat irodalmi keretek közé zárta: 
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„Ott hagytad te már Bellonát Barátom!
              S Phoebust ölelgeted hellyette, úgy látom.
  Oda hagytad vele a tsapodárságot,
             Katonát illető tsalfa trágárságot, 
  Minthogy életed is hanyatlott estvére,
            Nem igen fut véred illy tsemegére.
……………………………………………………………………..
  A Barátság bennem mérsékelhetetlen, 
           De a szerelemre szivem érzéketlen…”

1794-ben mégis megtörtént a személyes találkozás, jó lett volna meglesni a 34 éves 
Molnár Borbála és a 60 éves Csízi – no meg az újhelyi szomszédasszonyok - arcát! 
Bizonyára jól sikerülhetett, mert a tokaji strázsamester utána már arról elmélkedett, 
hogy férfi és nő között lehetetlen a tiszta barátság, s azt is megjegyezte: kettejüket 
az is összeköti, hogy mindkettőjüknél hibádzik a külső. Különféle utalásokból és 
Molnár Borbála soraiból kiderült, hogy a költőnő minden szépséget nélkülöző, nagy-
darab asszony volt, de milyen finoman tudta ezt Csízi körülírni: a különben adakozó 
Természet olly deli termetnek homlokára, mint az övé, valamennyire fösvényül írta 
légyen is a’ bé–ajánló levelet.
 Ez lett a leghosszabb levelezése Molnár Borbálának, melyekben kitárulko-
zott: hosszú írásokban vázolta fel az igaz barátság természetét, kifejtette a szerelem 
és szeretet közötti különbséget, s azt is megvallotta, hogy létezik egy férfibarátja, 
akit szerelemmel szeret. Hász–Fehér Katalin szerint ezzel Édes Gergelyre utalt, de 
az is lehet, hogy egy másik férfi meglétével kívánta megállítani a nyomuló katonát. 
Csízi vissza is vonult, csak Vályi Klárával váltott évődő és erotikus töltetű leveleket. 
De milyen jót tett ez a kis elmevillongás mindkettőjüknek, mert közben elfelejtkez-
hettek bajaikról: Csízi a köszvényéről, Borbála pedig anyagi nehézségeiről.
 Molnár Borbála Csízinek köszönhette Gvadányi Józseffel (1725 - 1801) való 
levélváltását, és általa került be a költő helikoni körébe, ahogyan Szigetvári Iván 
nevezte levelező társaságát. Gvadányi már jócskán betöltötte 60. életévét, amikor 
megjelent első verses kötete. Már diákként is ügyesen verselt - 3 óra alatt 100 latin 
disztichont írt meg! – de a katonaélet elcsábította. Bátor, a hadimesterségben kedvét 
lelő katona lett, aki 40 évig szolgálta a kétfejű osztrák sast. Nyugdíjba vonulásakor 
aztán újra felvette az elejtett költői fonalat, s a nemesi irodalom jelentékeny alakjává 
vált, falusi nótáriusa egy korszak jelképévé emelkedett. Kazinczy és Csokonai el-
ismerte nagyságát, de egy idő után az irodalom perifériáján találta magát. Talán ez 
ellen is védekezett, amikor levelező partnereit a szegényebb néprétegből kereste. 
 Molnár Borbálát elsősorban nőköltőként értékelte, mint ahogyan ezt levelé-
ben is  megfogalmazta:

„Dicsérje Lipsia maga Gotsétnéjét,
  Magasztallya égig Verselő elméjét.
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  Königsmark Gróffné –is, bár lantyát pengette,
  Eszelős verseit a világ hirdette.
  Mi sem leszünk némák, s bé nem fogjuk számkat, 
  Melléjük állíttyuk magyar Minervánkat.”

 Gvadányi nemcsak szórakozásból levelezett, mint Csízi, költőket akart ne-
velni: feladatokat adott, melyekhez megmutatta nekik a szükséges költői techniká-
kat. Molnár Borbála esetében azonban erre nem volt szükség, költői hírének terjesz-
tésével a rejtőzködő nőköltőket akarta felbátorítani, hogy ők is megjelenjenek a nyil-
vánosság előtt. Hász-Fehér Katalin és Bíró Ferenc mégis túlzásnak tartja a Gvadányi 
helikoni köre címkét, melyet Szigetvári Iván ragasztott rájuk. Nemcsak azért, mert a 
kör erőssége szerintük nem ő, hanem Molnár Borbála volt, hanem mert Gvadányinak 
a levelezésekkel kötet-alakítás volt a célja: csak addig levelezett mindenkivel, amíg 
egy kötetre való anyaga összegyűlt. De közben nem fukarkodott a dicséretekkel:

„A’ hova te értél? mert erre születtél,
               És a’ Természettöl kézen vezettettél.
  Tüzes gondolatok, sebes ész, friss elme,
              Minden verselönek leg-föbb segedelme,
  E’ Tulajdonságok nemeivel te bírsz,
              Mert mikor Versezel eleven képet írsz….” 

 Molnár Borbálát eleinte feszélyezte a kettejük között meglévő rangkülönb-
ség, ám a gróf könnyed világlátása feledtette gátlásait, s kapcsolatuk az intimitás és 
az évődés között megállt félúton. Közös témájuk a költészet és a kertészet lett, s az 
érzelmi szál kimerült levelező partnere játékos házasítási kísérleteiben. Humorával 
oldani tudta az asszony gondjait is: amikor Molnár Borbála tehene betegsége miatt 
kesergett, azt ajánlotta, hogy mindkettejük köszvényes tehenét küldjék el Csízinek, 
aki podográs széke elé foghatná azokat… Erről aztán jól eldiskuráltak: Gvadányi 
lóháton vagy hintóban küldje el tehenét Szakolcáról Tokajba, és Molnár Borbála is 
hajlandó volt szekeret fogadni az utaztatáshoz. Utolsó levelében Gvadányi arról írt, 
hogy 6 hétre Pöstyénbe megy fürdőbe, s utána már csak könyvét jelentette meg, Mol-
nár Borbálával (és Csízivel is) megszakadt a költői levelezés, de amíg élt, törődött az 
újhelyi költőnővel… 
 E két szenvedélyes episztolázó számára mégis egymással történő levelezésük 
lett a legélettelibb irodalmi viszony. Ha leveleik gyakran voltak irodalmiaskodók, 
néha elfeledkeztek szerepükről és sok, életükre és személyiségükre vonatkozó érde-
kes és hangulatos információt írtak le. Mindezek miatt ma is élvezettel lehet olvasni 
őket. Hász-Fehér Katalin úgy látja, kettejük levelezésében valósult meg először a ma-
gyar irodalomban az a nyilvános, nem udvarló társalgási stílus, mely a magyarországi 
viszonyokat (műveltség, ízlés, verselési szokások, vidéki életmód) figyelembe véve, 
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egyetlen lehetséges formának bizonyult. Ezt Gvadányi költői tudatossága segítette 
elő, aki kezdettől fogva közlésre szánt irodalmi levelekre késztette Molnár Borbálát. 
Bár ezekben is esett szó magáneseményekről, hiszen saját életén kívül nem sok más 
megverselhető témája volt, de az önelemzés helyett a morális elmélkedés dominált. 
Gvadányinak is mentegetőzött, hogy nem tanult költő, hiszen virágait ő Szaggatá …
erdők árnyékában,/ Mulatozván tsak tőlgy és hárs fák allyában. E levelezésből az is 
kiderült, hogy Molnár Borbála számára az irodalom nem annyira esztétikai, sokkal 
inkább erkölcsi kategória volt, amelyben a költészethez kapcsolódó mitológiai motí-
vumokat – Helicon, Parnasszus – kettős értelemben használta: a költészetnek és az 
erényesnek szimbólumaként. Az esztétika hiányát a használni akarás hangsúlyozá-
sával és a morális perspektívával fedte le.
 Mindezek ellenére intellektuális téren Csízinél és Gvadányinál is megfigyel-
hetünk némi fenntartást: bármennyire is csodálták Molnár Borbálát, kuriózumként 
fogadták el őt, és csak azt értékelték benne, hogy hasonult a férfiak által megterem-
tett érzés– és ízlésvilághoz. Következő levelezőpartnere  Ujfalvy Krisztina azonban 
éppen ebbe az elfogadási készségébe kötött bele: megfedte, hogy a férfiakkal való 
levelezésben nem állt a nők pártjára. 
 Csízi és Molnár Borbála levelezését olvasva írt neki Erdélyből Máté Jánosné, 
Ujfalvy Krisztina költőnő és a két nem hibái és érdemei felőli diskurzust kezdemé-
nyezett. Ide másolom kettejük levelezésének kezdetét, mint egyik kedves olvasmány-
élményemet:

„Ujfalvy Krisztina: A’ Parnasszusról hát sétáljon–le velem, 
    Perelni az Asszony, im, hivja levele…
   Hogy papirosomnak egyeztetett sora
    Legyen Nemünkről tett itéletek sora…
   A sok Férjfi barát közzé kell Asszony – is,
    Hát ha az elegy ből jön izesebb haszon – is.

Molnár Borbála: Úgy látom, hogy szived néked –is érzékeny,
    S leszsz a’ Képzelödés Kettőnk közt termékeny.
   Gondolatainknak hát nyissunk tágas Mezöt,
    Hadd öleljek benned kedves Levelezőt.
   E végre ha kivánsz kezet fogni velem,
    Viszont parolámat im’ viszi levelem.
 …………………………………………………………………………………………
   Emelkedjünk – fel hát a’ Föld szemetétől,
    S a’ változásokat nézvén tsak meszszéröl
   Ez életnek keskeny határán túl lépjünk:
    S a keserű–fáról oly gyümöltsöt tépjünk,
   Mely nem–tsak szivünknek sebeit enyhíttse,
    Hanem Nemünk’ gyengébb részét is épittse.”
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 Ujfalvy Krisztina (1761–1818) Ujfalvy Sámuel küküllői főbíró gyermeke, aki 
nyugodt, kiegyensúlyozott életet biztosított számára. Beleszeretett a csapodár Haller 
László grófba, aki viszonozta érzelmeit, de vőlegényként elhagyta, mert családja 
nem tolerálta a kettejük közötti vallási különbséget. Ez megölte a lány boldogságát, 
de egyszersmind költővé tette… Ezután kényszerű házasságot kötött nemes Máté Já-
nossal, egy lányt és egy fiút szült, de fiúk halála után több időt töltött Kolozsváron, és 
a rokonoknál, mint otthon, és életmódjával botránkoztatta meg környezetét. Halász 
Gábor így írt erről:

„…amazonosan öltözködött, férfias kalapokat hordott, lovagolt, 
a férfiakkal minden elfogulástól mentesen érintkezett, levelezett, 
egyszóval modern asszony volt egy olyan korban, amely ezt a fogalmat 
nem ismerte.” 

 Mindezek ellenére férjével nem romlott meg kapcsolata, és amikor Máté Já-
nos halálos beteg lett, visszatért hozzá és ápolta. A legfrissebb szakirodalom ma már 
úgy látja, hogy a híre rosszabb volt, mint a valóság: meg akarta a férfiakat nevelni, 
akik ezzel vágtak vissza neki. Ráadásul az élettől való búcsúja is tragikusra sikerült: 
a temetésén öreg inasa megőrült, felugrott a koporsóra és a gyászolók színe előtt 
meglovagolta azt. Szerencsére erről Ujfalvy Krisztina már nem tudott semmit, de az 
erdélyi ismerősök ebben is jelet láttak……
 Ujfalvy Krisztina versei egészen különlegesek: őszinte, eredeti önvallo-
mások, mert az önálló életvitelű nőnek nem kellett senkinek sem megfelelnie, csak 
önmagának. De ezek a versek akkoriban mégsem jelenhettek meg nyomtatásban. 
Szuverén egyéniség volt ő, akit lehetett csodálni vagy szidni, de nem akadt egyetlen 
férfiköltő sem, aki felvállalta volna bevezetését az irodalmi életbe. Verseinek többsé-
ge emiatt ismeretlen. Unokaöccse, Újfalvy Sándor lett költői hagyatékának gondozó-
ja, aki nagynénje verseit 1846-ban átadta Döbrentei Gábornak, de azok a forradalom 
viharában elkallódtak. 
 Eredetileg Ujfalvy Krisztina azért jelentkezett, hogy megcáfolja Molnár Bor-
bála állítását: rajta kívül nincsenek költőnők. Pedig Molnár Borbála akkor kezdett 
irodalmi levelezésbe, amikor valóban nem volt rajta kívül a költészetet hivatásként 
művelő költőnő. Mégsem szárnyalhatott szabadon, hiszen nőként és költőként egy-
aránt kiszolgáltatott volt a grófnő szeszélyeinek és bigott vallásosságának. Személyes 
találkozásaik révén Ujfalvy Krisztina úgy érezte, hogy írásaiban Molnár Borbála fel-
vett szerepeket gyakorol, s hogy csak azért mentette a férfiakat, hogy őt elfogadják. 
Különbségük kulcsára ráérzett Ujfalvy Krisztina, ha nem is volt mindenben igaza. 
Molnár Borbálát társtalansága, a megítéléstől való félelme beszorították a vallásos 
normák közé, s azzal védekezett, hogy a férfiakkal való szellemi azonosulást hang-
súlyozta, amihez abban a korban kellett egy kis bátorság! Ez a felvett szerep aztán 
összenőtt vele, s nem érezte gátnak önmegvalósításában. Világlátásuk különbségét 
Molnár Borbála így foglalta össze:
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„Mivel pedig az Aszszony eggyért az egész Férjfiu Nemet unja, én 
ellenben egygyért az egész nemnek érdemesebb részét betsüllöm.”

Kettejük levélváltása csak látszólag szólt a két nem erényéről és hibáiról, Ujfalvy 
Krisztina a nők korabeli szerepének megváltoztatásához szerette volna megnyerni a 
költőnőt. Ő  csak Molnár Borbálához képest volt radikális, hiszen barátnője is hábor-
gott a nők miatti elavult felfogáson, de úgy akart elfogulatlanul szembenézni rossz 
házasságával, hogy megnyugtatásul önmaga fölé emelte a férfi nemet. S ez a könyv 
először rögzítette a nők véleményét egy olyan kérdésről, amiről sokáig csak a férfiak 
fognak megnyilatkozni ezután is. 
 Az erdélyi költőnő maga kezdeményezte levelezésüket alexandrinusokban, 
majd második levelétől kezdve prózára váltott: ezzel jelezte, hogy a maga ízlése sze-
rint fog vitázni. De Molnár Borbála is fel tudta venni a versenyt:

„E szerént nem isméri az igaz bóldogságot, a’ ki azt magán kívül keresi. 
– Hól van tehát? Nem másutt, hanem magunkba, és mi fel–találhatjuk 
az igaz bóldogságot  a’ szerencsétlenségnek közepette –is; mert az 
igaz és valóságos bóldogság nem egyéb, mint azon édes érzés, hogy 
mi kötelességünket mindenkor szives igyekezettel törekedjünk véghez 
vinni. – Ez egy olyan édes érzés, melyhez hasonló nintsen, és mellyet az 
el–nyomatott virtus a’ tömlötz setéttségében a’ lántzok között is érezhet: 
az igazságtalanul uralkodó pedig fényes Tronusában sem esmér. 
Ezen vélekedésemre, vagy helybenhagyását vagy ellent mondását a’ 
legszivesebb szeretettel várja az Asszonynak szerető Barátnéja…”

 Molnár Borbála többnyire időmértékes rímes verselésben, leoninusokban 
írta leveleit, melyeket akkoriban kevesen tudtak ilyen biztonsággal használni, de jó 
volt a prózában is. És ebben a levelezésben - mintegy visszavágásként - dalszerű for-
mát is használt, amit levelezőpartnere – bár tehetségesebb költő volt – nem követett. 
Minthogy ez a könnyed forma Kisfaludy Himfyje előtt jelent meg költészetében, 
Szigetvári Iván a zsoltárok hatásának tulajdonította. Molnár Borbála versei között 
valóban felfedezhetünk zsoltár-parafrázisokat, első versei azok nyomán születtek. 
Hogy csak költői mintát követett, vagy tehetsége keresett új formát, nem tudjuk, 
de az igen, hogy természetességgel használta a hetes és nyolcas sorokból összerótt, 
eleven lüktetésű formát a Ronyva parti tavaszi természet leírására és visszanyert 
szabadsága miatti örömének kifejezésére:

„Tsillagzó gyöngyök tzikáznak
              A’ szikrázó habokon,
  Kik kedvek szerint futráznak
             Az apro kavitsokonn
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  De két mellyéked takaróját
             Már az Éj fedezte,
  Mivel zöldellö tzifráját
            Tsak a’ nap fény himezte”
                  A Tavasz – Más ugyan arról

 A 16 levélből 10 prózában, 6 versben íródott, utolsó leveleik már nem is a 
kitalált témáról szóltak, vitájukban közös nevezőre találtak:

„E szerént veszekedésünk önként el-enyészik, melyröl én is örömest 
fordittom más tárgyra pennámat. Másként-is már e’ beli vetélkedésünk 
nem egyéb, hanem a régieknek újabb elé hordása. – én-is azt mondom, 
hogy boldog veszekedés, midön a’ veszekedö semmit inkább nem ohajt 
minthogy ellenkezöjét szivéhez szorithassa…”

 Levelezésükben nem voltak mindig ugyanazon a véleményen, ez adta ba-
rátsági vetélkedésük igazi ízét. Élvezettel olvastam soraikat – a XVIII. századi nyel-
vet olyan könnyű volt megszokni! –, ahogyan kicserélték véleményüket szerelemről, 
barátságról, a nők tudatlanságáról, a könyvolvasás hasznáról, a lányok neveléséről. 
Eszembe jutott saját életemnek az a levelezős korszaka, amikor másoknak címeztük, 
mégis mintegy magunknak tisztáztunk bizonyos dolgokat 10-12 oldalas leveleink-
ben. Azért örültem, hogy nem abban a korban éltem, nehezen viseltem volna el azt 
a zsarnokságot, amiben apjuk vagy férjük részesítette a nőket. Molnár Borbála is 
berzenkedett a kötelékek miatt, de nem a feministák korai alakjaként, hiszen a csa-
lád volt élete középpontjában, s a férfiakat is kedvelte. Csak a kor elavult felfogását 
szerette volna egy kicsit finomítani, de ennek még igazán nem jött el az ideje... S 
hogy kinek volt igaza: a kompromisszumokra kész Molnár Borbálának, vagy a min-
denféle megalkuvást elutasító Ujfalvy Krisztinának, ma sem lehet eldönteni. Ez a 
két magatartás jellemezte hosszú időn keresztül a női alkotókat, hiszen a XIX–XX. 
század költőnőinek ugyanazon támadásokat kellett kivédeniük, mint XVIII. századi 
társaiknak. Az alkotói szerepen nehezen osztozkodtak a férfiak, szívesen tuszkolták 
volna vissza a nőket a kisebb értékűnek tartott múzsai dicsőségbe… 
 Molnár Borbála mecénásai segítségével 1804-ben könyvben is megjelentette 
Ujfalvy Krisztinával való levelezését Barátsági vetélkedés címmel.  Előszavában a 
kiadás egyedüli céljának a költőtárs megismertetését jelölte meg, mert megérezte:

„…egy a maga Nemében, a’ ki nem tsak a’ betsültetést, hanem még a 
bámulást is méltán meg-érdemelje. – Ezt bizonyítják Levelének minden 
rendjei, mellyekböl az éles Elme, nemes Tűz és magasan járó szabad 
Lélek elég nyilván ki tündöklik, de még is tsak semmi azokhoz a’ 
gyönyörü munkákhoz képest, mellyeket nála minden haszon nélkül tsak 
az Idő fogai emésztenek - - „
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De hiába ajánlotta Barátnéja verseit kiadásra, nem akadt rá vállalkozó. Molnár Bor-
bála nagylelkűsége lenyűgöző: ugyan hány költő képes arra, hogy vetélytársát át-

mentse a halhatatlanságba? Az írásokon 
átütő személyiségjegyek elegendőnek bi-
zonyultak arra, hogy Boethy Zsolt, Halász 
Gábor elismeréssel szóljon róla, és Weöres 
Sándor is a legnagyobbak közé emelje: A 
korszak poétái között ő a leghivatottabb, 
legműveltebb, legeszesebb. 
 Ez a kötet adott alkalmat Molnár 
Borbála számára régebbi és újabb műveinek 
megjelentetésére is. Ezek között volt Anyai 
intések című munkája, melyet „Bartzai 
Borbára, néhai Szerentsi Ferencz özve-
gyének” nevében írt, de gondolatiságában 
Molnár Borbálára ismerhetünk. Ő volt az, 
aki útravalóként a lányunokának nemcsak 
a szemérmességről, a „mértékletlenségről” 
írt, volt gondolata a lelkiismeretről, az in-
dulatok kormányzásáról, az állhatatlanság-
ról, a szeretetről is, melyeket megtoldotta a 
közjóra termett emberről és az idő értéké-
ről vallott gondolataival. Mintha Kölcsey 
Parainesisének verses változatát olvasnánk 
egy fél évszázaddal korábbi írásban:

 „Az idő minékünk leg betsesebb vagyonunk,
           Melyből tsak a’ jelen való tulajdonunk:
  Tanuld meg hát jókor e’ kintset betsülni
           S Igyekezz szüntelen a’ jóban épülni.
  Egy minutát se hagyj fólyni haszontalan
          Mivel a jövendő nagyon bizonytalan – 
  Mit ma véghez vihetsz hólnapra ne halaszd,
           Hogy a betses időt vég–ként el ne szalaszd!”

Az episztolák végtelen láncolatában versei mintegy mellesleg születtek, pedig ezek 
is tanúsítják  költői érzékenységét: zsoltár parafrázisaiban, dalaiban, elégiáiban fe-
jezte ki érzelmeit és gondolatait. Ezek között számomra az egyik legkedvesebb a 42. 
zsoltárra készült, melyben nemcsak önmaga lelkét mutatta meg, de a vándormotívum 
olyan feldolgozását adta, mellyel felsorakozhatott Apafyné Bethlen Kata, Bessenyei 
Anna, Kisfaludy Sándor, Arany János és Weöres Sándor hasonló művei mellé:
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„Hiszen engem gyenge edényt
                 Uram te teremtettél,
                 És szabad tetszéssed szerént
                 Olly gyengén helyheztettél
                 Hogy éltem mint a’ pára
                 El-múlik nem sokára,
                 Mert a testem tsak oly tserép, 
                 Melly tsak kevés ideig ép.”

                             Mint a’ szép hives Patakra

A zsoltár siralmát és az antik verselést ötvözte átirataiban, ahonnan esetenként még 
a keresztény mitológia is eltűnhetett:

„Ti szivetlen durva Párkák! sorsom’  hogy nem szánjátok?
  Gyászos életem úntt fonalát miért el-nem vágjátok?
  A’ koporsó sok inségem szélétöl el-fedne,
  ’S kebelébe bús fejemnek nyugtot engedne.”

           Ének

Különösen tetszettek azok a versek, amelyekben olvasmányélményeire reflektált: 
személyes ismeretség nélkül is érzelmi kapcsolatba került Batsányival, Kármánnal, 
Pétzelivel, Younggal és a többiekkel, akiknek irodalmi élményeit köszönhette. S azt 
hiszem, ma is boldog lehetne minden irodalmi lap, ha oly sokszínűnek látnák olva-
sói, mint amilyennek Molnár Borbála írta le a kassai Magyar Múseumot: 

„Plántálták ezeket a’ bölts Magyar kezek,
            ’S Nemzetünket nagyon meg-szépitik ezek,
  Zöldül Rozmarinja itt a’ nyájasságnak
           Habzik Hiazintja tréfás múlatságnak,
  Vagynak itt szeretet tellyes violák
          ’S a mosolygó öröm gyengén nyilt rósáji
  Van itt egyenesség Liliom fejére
           Melly festéket nem hágy kenni hó szinére.”

        M B T-B.I. Urhoz

Ennek a korszaknak alapműveltsége volt az antik mitológia, Molnár Borbála ismerte 
és kedvelte alakjait, legszebb önmetaforáit innen választotta. Ezek közül a legtalálóbb 
talán a szenvedései miatt könnye árjában fürdő Büblisz – vagy ahogyan ő emlegette: 
Biblisz –, akit a nimfák forrássá változtattak, hogy megszabadítsák szenvedéséitől. 
 Gyermekeiről is írt, de nem családi verseket, nevelésük gondját osztotta meg 
nőtársaival. Azokban is filozofikussá vált, mint köszöntő verseiben, melyekben az 
udvarlástól jutott el az elmélkedésekig. A felvilágosodás tudatosította benne a ter-
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mészet  gyógyító erejét és szépségét,  picturáiban szinte Petőfi látásmódját előlegezte 
meg időmértékes formában:

„Mert a’ fel-kelő nap vidám ábrázatja
            Bámuló elméket kedvére jádszodtatja,
  Viszont mulattatják a’ kékellö egek,
          ’S az azt sok szinekkel tarkázó fellegek.
  Majd ismét a’ hóval be-fedett mezökön
       Jártatom szememet hegyeken ’s erdökön.”

                        1799-dik Esztendöben…
Költészetének legszebb darabjai azonban azok az énekek, melyek az örömről, a ba-
rátságról, a reményről szólnak. Ezek a korszak témái, minden valamire való költő 
megírta a maga verzióját, Molnár Borbála azonban az örök emberit fogalmazta meg 
dalaiban. Már eljutott a bölcsességnek arra a fokára, amikor észrevette a dolgok fo-
nákját is: az öröm ál-ortzás kegyesség, a barátság szive tsalárd, bár szine szép, és 
a hizelkedő remény kedves édes méreg, de az érzelmek emberformáló erejét sokra 
tartotta, hiszen ó maga is ezekkel pótolta hijjosságát: 

„Lelke Te vagy életünknek,
            Bal’samja sebes szivünknek,
 ’S Menyei gyönyörüségben
          Éltetsz egy közös hivségben.”

           A’ Barátság
Ezek is megőrizték szeretetre méltó költői egyéniségét, aki népszerűsége csúcsán is 
megmaradt annak az egyszerű asszonynak, aki nőtársait akarta lélekben felszabadí-
tani és tanítani:

„Hanem írj mindenkor óly matériáról
            Melynek meg-győződöl hasznos mivóltáról
  Mely nem egyedül a nyájasságnak tessen,
            Hanem a’ közönség hasznára lehessen.
  Mely az érzö szívet ne tsak mulatassa,
           Hanem azt akárki haszonnal olvassa.”

   Kolo’svárra lett első bé-érkezésemkor 

 Nemcsak verseket, terjedelmes elbeszélő költeményeket is írt Mesés történe-
tek, illetve Szerentsétlen indulat vagy Sarolta és Sándor címmel, melyekkel a kül-
földi románokat akarta felváltani. Szigetvári Iván lekicsinylően csak fordításoknak 
tartotta ezeket, de az eredeti műveket nem találta meg hozzá. Valójában nem is volna 
ennek jelentősége, hiszen neves elődei és kortársai – Kazinczy, Verseghy, Dugonics 
- is éltek ezzel a módszerrel, mert az eredetiség mást jelentett számukra - elég, ha 
Kazinczyék Iliász – pörére gondolunk. Molnár Borbála azonban sokkal tudatosabb 
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volt, semmint Szigetvári Iván azt feltételezte. Ezekkel a művekkel nemcsak nőtársait 
akarta nevelni, hanem magyar műveket akart adni olvasói kezébe, amivel egy kicsit 
megint megelőzte a korát…
 A Szerentsétlen indulat címlapján ő maga is jelezte, hogy egy igaz történetet 
dolgozott fel, melynek valóságtartalma csak 2003-ban derült ki. A zebegényi Borda 
Antikvárium báró Radek Polyxénia öngyilkosságának 200. évfordulóján összegyűj-
tötte a korabeli történet különféle variánsait. Kis István 1803-ban a halotti prédiká-
ciók oktató modorában, Dózsa Dániel 1852-ben a vadromantika epikus fordulatával 
nyúlt az esethez. Ám Molnár Borbála a szentimentalizmus könnyes, erkölcsnemesí-

tő célzatával átalakította az öngyilkos lány 
történetét, melyben jól felismerhető saját 
életének egy–egy motívuma: a nagyravá-
gyó, erőszakos anya, az ellenszenves, de 
megfelelő társadalmi állapotú kérő, az anya 
véleményének megváltozása. De a költői 
misztifikáció jegyében meg is változtatta a 
történetet: a hősnőből titkon megesett lány 
lett, aki gyermekágyasként belemenekült 
egy báróval kötött házasságba, hogy aztán 
gyermekszülés közben meghaljon. A csa-
lád által kifogásolt köznemesi szerelmes a 
darab végére magas rangra emelkedett, aki 
visszautasította a család közeledését, s el-
vette tőlük gyermeküket. Sándor történetét 
Molnár Borbála már nem versben, hanem 
prózában illesztette a végére, aki életét kisfi-
ának szentelte, de az 2 évesen meghalt. Ám 
isteni igazságszolgáltatásként évek múlva 
rátalált egy igazi szerelemre, ami kárpótolta 
az elvesztett gyermekért és Saroltáért…Ez 
már – ahogyan Arany János megfogalmaz-
ta - nem a valóság, annak égi mása, azaz 

irodalom… Remélem, a Grófnémnak is tetszett… 
 Könyvei azt is megérttették velem, Csokonainak miért nem jelentek meg 
életében a művei! Csak olyan mecénásokat talált volna, akik költői viszonzást vártak 
pénzükért. Molnár Borbála ezt a kötetek elé írott ajánlásaiban teljesítette:

„…betleni Bethlen Lászlónak nemes hazánk’ nagy érdemü herossának…
kászoni báró Bornemissza Jósef
mint valóságos belső érdem és a halandók között feltaláltatott töké-
letesség remek példájának, nékem különös képességű Patronus uraim
ő uraságoknak el – kötelezett örökös hála adó tisztelettel ajánlja”
        az író
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„Az ember és polgár” büszkeségében élő Csokonai egy ilyen felvezető írásra nem 
lett volna hajlandó, Molnár Borbála megtette és jól tette. A megjelent köteteknek 
köszönhetjük, hogy megismerhettük őt és megtalálhattuk soraiban a nekünk szóló 
üzenetet. És talán javára írandó az is, hogy nem vitte soha túlzásba az ilyen irányú 
költői szolgáltatást, nem tette konyhakeresetté azt.
 Mikes Anna halála után Molnár Borbála Hajdúbagosra került, ott jegyzősködő 
fiánál élte további életét. Még itt is írt egy köteg verset, melyek közül néhányat elkül-
dött Wesselényinek, de nem tudjuk, mi lett a sorsa. Versei lelki nyugalmáról, a jól 
végzett élet boldog tudatáról szóltak, melyet egy megélt istenhittel kapcsolt egybe. 
Naplót is írt, amit kívánsága szerint bele kellett volna tenni a koporsójába, de gyer-
mekei megtartották emlékül, további sorsáról pedig nem lehet tudni. Toma István 
a Zemplén 1901-es számában idézte belőle azokat a sorokat, amelyeket a költőnő 
halála előtt írt:

„Én most minden reggel háládatos örömmel érzem az Istennek atyai 
jóságát, hogy még egy napot ajándékozott nekem az életre. Minden 
este nyugodt szivvel ajánlom fel magam a halálra, mintha előérezném, 
hogy csak az örökkévalóságban fogok felébredni…lám, milyen kevés 
kivántatik a megelégedésre”

Írásaiban nemcsak lelki kínjaitól akart megszabadulni, nagy költői tudatossággal 
használni akart. Műveiben ott van az az asszony, aki fölvállalta a küzdelmet, de 
a”grófném is köszönt” megjegyzés sejtetni engedi, hogy nem zárult magába, min-
denkivel megtalálta a hangot: férfiakkal és nőkkel, munkaadóval és széptevővel. 
Nem esett nehezére feldicsérnie mecénásait, talált mindenben értéket.
 Szigetvári Iván a XX. század elején Anna Karschinnal (1722–1791) hason-
lította össze Molnár Borbála tevékenységét. Életrajzi vonások sugallták ezt, de csak 
azokban talált közösséget, mert szerinte Karschin nagy költő lett: 19 költeménye is 
bekerült a német nemzeti irodalom gyűjteményébe, míg Molnár Borbálának nincs 
egyetlen sora sem, ami ezt a tisztességet kiérdemelné. Csak azt tudta csak Molnár Bor-
báláról pozitívumként elmondani, hogy nemes Molnár Borbálától nem ismerünk olyan 
kolduló leveleket, amivel kortársa elárasztotta a világot. Hatását ő is elismerte, de ezt 
is megkérdőjelezte: a magyar költészet – írta – semmi hasznát nem látta annak, hogy 
tehetségtelen dilettáns asszonyok verses leveleket írtak, meg üdvözlő verseket.
 Nincs igaza, mert ami megjelent Molnár Borbálától, sajátos értéket takar. 
Mennyiségileg ez Kölcsey és Berzsenyi együttes életművének felel meg, minősé-
gében pedig egy új vonulat kezdete. Molnár Borbála már ismerte a költői alázatot, 
áldozatot hozott azért, hogy írhasson, és örömmé tudta azt tenni mind önmaga, mind 
kortársai számára. Éppen az ilyen egyszerűsítő véleményeket akarta megelőzni, 
amikor első kötetében azt kérte olvasóitól:
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„Valaki tehát ezeket olvasod, mindenek fölött üresitsd ki a’ te szivedet 
minden hibás ítélet tétel alól, és a’ helyett képzeld ennek irójában eggy 
valóságos Keresztyén Atyádfiát, ki neked minden lelki ’s testi áldásokat 
kiván.”                                              

Örülni kell műveinek, hiszen nemcsak egy távoli, különleges világból hoznak időhöz 
nem kötött üzenetet, gondolatainak felfedezhetjük XXI. századi értelmét is… 
 Írásaival nemcsak engem varázsolt el, a múlt században Csathó Kálmánt 
is megkísértette, aki egy novellában idézte fel emlékét Barátsági vetélkedés címmel. 
Sajátos stílusával, évődő modorával kikezdte ugyan Molnár Borbála biográfiájának 
szépségét, de azt ő is kénytelen volt elismerni, hogy Molnár Borbála akkor fogott 
tollat, amikor a nők még szomorú cselédsorban éltek műveletlen apjuk vagy férjük 
mellett. Csathó úgy hitte, sikerét csakis annak köszönhette az általa Borca nénémnek 
nevezett írónő, hogy magyarul írt, és megcsipkedte egyre vékonyodó kötetei miatt. 
Én pedig éppen ezt emelném ki: nőként és magyarul írt akkor, amikor még egyik 
sem volt mindennapos cselekedet
 Újabb irodalomtörténetünk (Bíró Ferenc, Fábry Anna, Hász–Fehér Katalin, 
Kerner Anna, Nagy Zsófia, Weöres Sándor) is felfedezte ezt a korszakot és az újhelyi 
költőnőt, s ha a csipkelődő hangnem ma is kísért vele kapcsolatban, egy nyitottabb 
párbeszéd jegyében türelmesebben, értékének megfelelően kezelik. Amikor Bata 
Imre számba vette a XVIII. század szárnyatlan, konyhaszagú költőnőit, az ügyes és 
élelmes Vályi Klára és Fábián Julianna mellett a szenvedő Molnár Borbálát emelte 
ki, csodatételnek tartotta műveiben a köznapi élet és jelenlét olyan intenzitását, mely 
férfi poétáknál sem fordult elő. És már azt is tudjuk: Molnár Borbála példája nyomán 
jelentősen bővült mind az alkotók, mind a befogadók köre, miközben férfiak és nők 
új szerepben tűntek fel. Szüksége is volt rá a magyar irodalomnak, még ha meg is 
oszlott róla a vélemény, mert a női szerepvállalás kezdettől fogva nemcsak irodalmi, 
hanem a női jogok kérdésévé is vált.
 Hajdúbagoson, az általa kedvelt természetes életben rendezgette írásait, 
harangot ajándékozott gyülekezetének, s néhányszor beszekerezett Debrecenbe, 
ahol árulták könyveit. Egyik ilyen útjáról hazatérőben egy ittas legény megtámad-
ta, megsértette a fejét, amit már nem tudott kiheverni az amúgy is betegeskedő 
asszony 1825. január 30-án, élete 65. évében érte a halál, a hajdúbagosi temetőben 
helyezték örök nyugalomra. A családja által a sír felé emelt egyszerű emlékjelet 
elemésztette az idő, ma már domborulat sem jelzi helyét. De emlékét őrzi a temp-
lom falán egy tábla, és a Bagosi krónika címmel kiadott helytörténeti könyv egy 
XIX. századi festményt is bemutatott róla, mely ismereteim szerint egyetlen képi 
ábrázolása. Őrzik leszármazottai is, akik közül parnói Molnár István történetével 
később találkozni fogunk a jeles újhelyiek között. És őrzik a művei is, melyeket 
ideje lenne leporolni és forgatni legalább Újhelyben, ahol csillaga felragyogott.  
Önmagát kiadásaiban következetesen Borbárának nevezte, ami Borbálára válto-
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zott a köznyelvben, de én szeretek úgy gondolni rá, mint az újhelyiek Borbára 
nénjére, aki egy utcanévnél talán ma is többet érdemelne.
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XIX. SZÁZAD
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Hegyaljai szőlőtérkép a XIX. századból



XIX. század

75

 A XIX. századból számtalan városleírás maradt ránk, melyeket Fényes Elek 
már statisztikával is alátámasztott. Ekkor történt meg a második és harmadik katonai 
felmérés, melynek anyagát a Debreceni Egyetem földrajz–tanszékén őrzik. Az 1860-
ban megjelenő Tokaj– Hegyalja album kőnyomatos térképével – amit a nyitó-vers 
mellett helyeztem el – és szövegével  szinte emberközelbe hozta a korabeli Újhelyt:
 

„A kép a várost mutatja, felvéve keletről, a városon kívül álló fürdőház 
közeléből. Épületei közül a kegyes rendi szerzet által kezelt gym 
názium érdemel említést. A város a hegység keleti alján terül el csekély 
felsikon, melynek magassága a tenger fölött vagy 390 láb. A víz a Ronyva 
pataka, melyhez a város egészen közel érint. Hegyei közül jobbról áll a 
Magashegy, melynek csak egy része látszik, középütt a Kopaszka vagy 
Szárhegy, a kettő között a szögletben a Halyagos (1464 bécsi láb), balra 
a Kopaszkától a Sátorhegy éjszaki erdős lejtjével, s a kép bal végén a 
Várhegy része.” 

 Keleti Gusztáv rajza Újhelyről

 A száraz leírások sorából kiemelkedik a sárospataki oskola gönci szárma-
zású professzorának, Magda Pálnak érzelmekkel teli megyeleírása, mely nagynak, 
nevezetesnek és világosnak láttatta Zemplént:

„Ki nem fogyhatunk vármegyénk dicséretiből, mert akárhova fordulok, 
mindenütt nagy ritka és betses ajándékait találjuk az adakozó 
természetnek…”

 
 A hasznosítható földek felét ekkor még erdők borították, s Fényes Elek nem-
csak Patakról jegyezte meg, hogy utcái felette sárosak, Petőfi Sándor még 1847-ben 
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is úgy látta: országutnak híre sincs, csak úgy őgyelgünk faluról falura… Ugyanezt 
taglalta Tompa Mihály verse is:

„Hegyalja! megáldott az Isten jó borral, 
  Amely vért és lelket pezsgő kedvre forral;
  Sáros utaidnak sincs a földön párja, 
  Tengeren és itt az utast egy sors várja.”
            A vámosujfalusi jegyző

Pedig ekkorra a már jól működő postautakkal Zemplén is bekerült az országos vér-
keringésbe, Sátoraljaújhelyből Nagymihályra, Kassára, Debrecenbe, Kolozsvárra 
vagy akár Pest-Budára is vezettek járatok. Fényes Elek adatai szerint 1828-ban 280 
ezer főnyi lakosával a 8. legnépesebb vármegyének számított az országban, Sátor-
aljaújhelynek ekkor 6 és fél ezer lakosa volt. Nemzetiségi szempontból érdekes az 
összetétel: 101 ezer magyar, 89 ezer ruszin, 67 ezer szlovák, 2700 német, 242 görög 
és 15 ezer zsidó élt itt akkoriban.
 Ebben a században a zsidók jelentették a megye és a város egyik meghatáro-
zó erejét: az 1771-es megyei összeírás még csak 23 családot regisztrált, 1821-re pedig 
már 145 család élt itt. Bár a hivatalos politika nem helyeselte a Galíciából menekülők 
befogadását, Zemplén megye ezt nem vette figyelembe, helyet biztosított a számukra 
és az 1840-es évektől a Hegyaljai Borkereskedő Társaság tagja közé is bekerülhettek. 
A városban ekkor található zsidó koldusok nagy száma azt is jelzi, hogy Zemplénbe 
a szegények jöttek, akik haszonbérlőkként, kiskereskedőkként vagy egyéb módon 
élősködtek: szekeresként, tanítóként vagy napszámosként. Falusias viszonyok közt 
éltek, de közösségben, ahogyan azt ortodox vallási előírásaik megkövetelték. 

Teitelbaum Mózes (1759 – 1841) 

 A rabbival a haszid mozgalom érke-
zett meg Újhelybe, aminek hívei meg-
tartották a vallási előírásokat, de dal-
lal, tánccal ünnepelték meg ünnepei-
ket. Ő is ortodox zsidóként született, 
később ismerkedett meg Galíciában a 
szomorú böjtnapokon vigadó, lélek-
ben szomorkodó áramlattal, melynek 
aztán egyik szellemi vezetőjévé vált. 
Már életében csodarabbiként tisztel-
ték, látnoknak tartották, aki – a hely-
beli hagyományok szerint – a 9 éves 
Kossuthnak is fényes jövőt jósolt:
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„Olyan leszel, mint aki meglátta az égő csipkebokrot. A szavad kiáltani 
fog, a seregek Ura naggyá tesz, és hosszú életet ad neked Bábel vizei 
mellett.”

Halála után sírhelye a régi zsidótemetőben kultikus hellyé vált, ahova Lengyelor-
szágból és Kárpátaljáról tömegesen jöttek a zarándokok, Trianon után még a határt 
is megnyitották előttük ideiglenesen. 
 Az újhelyi zsidó közösség saját intézményei – zsinagóga, fürdő - köré szer-
vezte életét. A héderek – héber vallási iskolák - mellett 1838-ban megnyílt az alapít-
ványi iskola. Kaesztenbaum Márton 1825-ös végrendeletében Zemplén vármegyére 
hagyta vagyonát, 262 ezer váltóforintot, melyből rendelkezése szerint 100 ezret egy 
zsidó elemi iskolára, 20 ez-
ret egy elmegyógyintézetre 
kellett fordítani, a többit pe-
dig – részletekben – a roko-
nok kapták meg.  Ez meg is 
történt és az alapítványi is-
kola – melynek épülete ma 
a Vállalkozók Háza – olyan 
sikeresen működött, hogy 
1860 és 72 között országos 
izraelita mintaiskola lett. 
Ezt a szintet az itteni hitköz-
ség irányítása alá kerülve 
sem adta alább, bár folya-
matosan anyagi gondok ne-
hezítették működését.  1847-től zsidó kórház is volt a városban, a mai rendelőintézet 
helyén, melyet a II. világháborúban elszenvedett bombatalálat után bontattak le. A 
XIX. században számtalan egyletük, szövetségük segítette a szegényeket, s lendüle-
tüket a századfordulóra kialakuló vallási rétegződés sem törte meg.
 A másik meghatározó erő a nemesség volt, melynek létszáma meghaladta 
ugyan a 10 ezer főt, de ezzel ők csak a lakosság 3,6 %-t jelentették. Az 1809-es utol-
só nemesi felkelés adatait vizsgálva Csorba Csaba mégis azt állapította meg, hogy 
részvételük a megye lehetőségein messze túl terjedt: az 1809. jún. 14-i győri csatában 
1340 zempléni inszurgens vett részt (528 lovas és 812 gyalogos), bizonyítva a zempléni 
nemesek virtusát.
 Nem is véletlen, hogy a vesztes csata ellenére Újhelyben állítottak először 
ennek emléket, melyet Kazinczy Ferenc és Dessewffy József táblabírók - utóbbi 
maga is részt vett a nemesi felkelésben - már 1809-ben megterveztek, de csak 1821-
ben került a város főterére, oldalán a következő magyar nyelvű szöveggel:
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„Zemplény Vármegye Rendei Örök emlékezetekre
Azon nemes vitézeknek kik Győrnél jun XIVdikén MDCCCIX Másfél 
hónappal azután hogy a zászlóhoz felesküdtek volt Ezredes kapitány 
Eger–Farmosi Kandó Gábor vezérlése alatt lelkeiket a közügyéért 
letették.”

Nem a korszerűtlen nemesi haderők jelképe lett ez az emlékmű, hanem annak bizo-
nyítása, hogy hittek áldozatukban. Zászlójukon az ősi jelszó: Pro rege, lege et Pat-

ria – a királyért, a törvényért és a hazá-
ért – az idő megtorpanását is mutatta. Mit 
sem sejtve a császári családon belül dúló 
hatalmi harcokról, ekkor is készek voltak 
a régi trükkre: életük és vérük feláldozá-
sára, miközben az általuk nyújtott katonai 
szolgáltatás már nem sok mindenre volt 
elegendő. Az emlékoszlop a mai Kossuth 
szobor helyén állt, melyet a XX. század 
elején áthelyeztek a templom másik olda-
lára, majd 1946-ban lebontottak.
 Ezek a nemesek - az egyetlen her-
cegi (Bretzenheim) és a néhány grófi 
család mellett -  zömében  kisnemesként 
a  Hegyalján és Bodrogközben éltek. Ek-
koriban már kizárólag Újhelyben folyt a 
vármegyei élet, melynek az elszegénye-
dett nemesek közül – megannyi jogvég-
zett emberként  - sokan ették a kenyerét. 
Fényes Elek szerint ekkoriban 1 főispán, 
1 alispán, 1 fő - és 3 aljegyző, 1 fő - és 
2 alügyész,  2 fő - és 6 al - adószedő, 1 
számvevő, 1 pénztárnok és a segédje,  1 

levéltárnok és a segédje, 11 alszolgabíró, 17 esküdt, 3 biztos, 2 útbiztos, 6 írnok, 2 
főorvos, 2 földmérő, 7 seborvos, és 1 várnagy alkotta a tisztikart. Nagy lehetőséget 
jelentett ez az itteni köznemesek számára.
 A reformkor idején azonban egyféle nemzedékváltás is lejátszódott Zemplén-
ben, ahol a liberális ifjak kezébe került az irányítás. A Zempléni Casinó – Balásházy 
János szervezésében – már 1831-ben megalakult, mint ahogyan azt Kazinczy egyik 
levele is hírül adta:

„E napokban itt a Casino nyilt meg, vagy inkább Casinói Társaság 
constituálta magát. A Balásházy János most épülő háza ad rá helyt….
én is actionárius vagyok.”
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1834-ben aztán a mai 
Széchenyi térről átköltöz-
tek a tágasabb Sennyey–
házba – a mai múzeum 
épületébe -, ahol könyv-
tár, táncterem, színház, 
újságterem, vendéglő és 
cukrászda kínált lehető-
séget a gondolatcserére, 
vagy ahogyan ők nevez-
ték az elmesurlódásra… 
Széchenyi is meglátogat-
ta az ötlete nyomán megszületett kaszinót, melyet akkor már a radikális Kazinczy 
Gábor irányított, ahol nemcsak kártyáztak, az ellenzéki gondolkodás is gyorsan 
terjedt. Ahogyan br. Vay Miklós Bécsbe küldött jelentésében megfogalmazta: a 
zempléni ellenzéki gondolatok a szinte 250 actionáriust számláló Casinoban szok-
tak kifőződni. Lónyay Gábor, Kazinczy Gábor, Balásházy János, Szemere Miklós 
és Kossuth Lajos itt vált a liberális elvek elkötelezettjévé, hogy aztán az országos 
terepen is képviseljék azokat.    
 Kossuth Lajos (1802-1894) 1808 és 1832 között élt Újhelyben. Elszegénye-
dett nemes apja, Kossuth László ügyvédként dolgozott, anyagi gondokkal telve, mert 
a család pénzét elvitte a devalváció. Édesanyja, Wéber Karolina a Caraffa által már-
tírságot szenvedett Wéber család leszármazottjaként nemzeti érzést nevelt gyerme-
keibe, köztük az Újhelyben született Zuzsannába, Kossuth szellemi iker–felébe. Kos-
suth Lajos a piaristák iskolájában tanult 6 évig, melyből ötször volt osztályelső. Ezzel 
ellensúlyozta szüleinek azt az erejükön felül vállalt erőfeszítését, amivel a családi 
nevet továbbvivő gyermeküket ki akarták emelni a szegénységből. Sárospatakon és 
Eperjesen jogot hallgatott, Patakon Kövy Sán-
dor professzor tanítványa volt, aki az általa ki-
talált Pánczél–vármegyében gyakorlati képzést 
adott a jogászoknak. Ottani szereplését látva ő 
is megjósolta a fiatal Kossuthnak, hogy egykor 
nagy országháborító lesz belőle. Ezután Pest-
Budán jurátuskodott, ahonnan kártyaadósság-
gal és a nagy elhatározással tért haza Újhelybe, 
hogy apja mellett ügyvédkedve eldönti: törté-
nészként, vagy szépíróként hasznosítja a benne 
lévő égből eredt lángokat, vagy politikusi pályá-
ra lép a vármegyében. Mindenben kipróbálhatta 
magát: a francia forradalomról tanulmányt írt, 
németből fordított és átdolgozott színdarabját 
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Pozsonyban sikerrel adták elő és egyre fontosabb feladatokat kapott a vármegyei 
életben és a kaszinóban is, amelynek ő lett a titkára. 
 Első nagy politikusi sikerét a tűzoltóság megszervezésével aratta. Minthogy 
ekkor Újhelyben már nagy létszámban éltek iparosok, a céheket szervezte akcióba: 
Jegyzések a Tűzoltáshoz szükséges Rendelésekről címen mindegyiknek meg-
szabta, hogy tűzvész esetén mi a teendője. Ezzel sikerült a tűzkárokat jelentősen 
csökkenteni a városban, s ez lett a kiindulópontja az 1874-ben megalakult Önkéntes 
Tűzoltó Egyletnek, melyhez 1888-ban megépült a mai piac mellett a tűzoltó laktanya 
és torony, ahonnan az őrség az egész várost szemmel tudta tartani. Kossuth egyre 
többet engedte szónoki képességeit is felszínre törni. Egyik emlékezetes megyegyű-
lési szereplését Kazinczy is feljegyezte: 

„Kossuth elképzelhetetlen vakmerőséggel beszélt, mintha kezében volna 
a lázadás szövétneke, mint egy dühre gyulladt Catilina…”

1831. jan. 24-i felszólalásának dühét a megyét képviselő Vay Miklós váltotta ki, aki a 
követutasítás ellenére megszavazta Pozsonyban az újonctörvényt. 
 S ez az esztendő aztán igazi helyzetet teremtett Kossuth számára szervezői 
képességeinek megcsillogtatására. A kolera megelőzése hiábavaló volt, ide is megér-
kezett a fekete halál: Újhelybe két hónap alatt 1600-an betegedtek meg – 7065 lakos 
közül –, amibe 500-an bele is haltak. Ennek esett áldozatul Kazinczy Ferenc is, aki 
éppen csak hazaérkezett utolsó utazásáról a megye lezárása előtt. Mivel az újonnan 
megválasztott Dókus László alispán első félelmében vidéki kastélyába menekült, 
Kossuth került döntési helyzetbe az Epekórságot Elhárító Bizottmány tagjaként. Fá-
radhatatlanul járta a várost, gondoskodott élőkről és holtakról. Megszervezte a be-
tegek elkülönítését, a halottak elszállítását, speciális elhantolását a Bibérc– dombon 
kijelölt kolera-temetőben, ami akkor a város szélén, a régi református temető mellett, 
a mai középiskolai kollégium alatt volt. Őrgárdát szervezett, fáradhatatlan energiával 
intézkedett. Kolera-biztosként fent maradt összegzése nemcsak szép kézírásának, 
hanem gondolkodásának is ékes bizonyítéka:

„…e tárgyban talán mégis jobb valamit, mint semmit sem tenni… 
Magam is naponta száz meg száz beteget látok, az utzákon leroskadnak 
gyakran míg a szekér megérkezik magam adom bé a Leó porait a 
veszteglő házba naponként legalább kétszer el megyek a gyengélkedő 
félbetegekkel rendre beszélek, a betegekkel ’s halottakkal bánó 
emberekkel mindenkor közvetlen érintésben vagyok, még is bár 
legerősebb testi alkotással nem áldott meg a természet…Istennek hála a 
Cholerától eddig legalább meg vagyok ’s türhető egész–séggel élek…
Tavaly  mi hellyest valaki legkisebb is megrontotta gyomrát, megátalkodott 
hideglelésbe – harmadévi vérhasba esett - - most az atmosphérának  é, 
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vagy az élelemnek, avagy testi Constitutionak állapottya ollyas, hogy 
mihellyes valaki tsak leg kisebb mértékben közelit a Cholera jelenségihez, 
az élelemnek olly mértékletes módja melly másszor teljességgel nem volt 
ártalmas, most mihamar gyomorfájást okoz - - egy kis gondatlanság 
járuljon hozzá, kész a Cholera - - a verőfény örökös izzásba hozza az 
embert, egy hirtelen hives szellő vagy esső dühös bántással érinti a 
nyilt porusokat, ’s különösen itt van mi nálunk legalább a Cholerának 
valóságos fészke, a terhes mezei, ’s szöllöhegyi munkába el tikkadó 
munkás napszámos, igyék egy ital hideg forrásvizet, egy pár fertály 
mulva tökélletesen eltompulnak minden érzékei, leesik lábáról és kevés 
idő mulva szekeren kell a kórházba vitetni….”
Én orvos nem vagyok nem merem hát állitani, hogy az Epekórság 
nyavalyája érintés által nem is közeltethetik, de úgy tapasztalom, …a 
hol vagy éhség szükölködés, s egésségtelen eledelekkel való éhség által 
el gyengültettek… vagy végtére akiknél a képzelő tehettség, a személyes 
félelem és irtódzás által fel éllesztve, a szivet örökös borzadásba, 
irtózásba, s rettegésbe tartja…

De tevékenységével nemcsak híveket, ellenfeleket is szerzett magának: a megszégye-
nített alispán mellett Viczmándy prépost sem felejtette el neki, hogy a gyülekezési 
tilalom megtörésével vádolta, amiért misézett. 
 A kolera ellen használt korabeli védekezési mód nem volt igazán hatékony, 
a fertőtlenítésre használt bizmuttól sokan meghaltak. Emiatt 1831-ben Zemplén fel-
ső vidékén lázadás tört ki, hogy a nemesség meg akarja mérgezni a jobbágyokat. 
Valójában ezzel adták ki a bennük felgyülemlett feszültséget: néhány nemesi kúriát 
felégettek, több hivatalos személyt megtámadtak, Velejtéről az alispánt is elzavarták, 
Mihályiba be sem engedték, Reviczky János főszolgabírónak kezét–lábát lecsapták 
és élve vetették a kolerás gödörbe. A helyi hagyományok szerint Kossuth megint a 
helyzet magaslatán állt: az Újhelybe betörő felkelőket a megyeháza erkélyéről elmon-
dott beszédével lecsillapította. A felsorakozó katonaság aztán leverte a felkelést, a 
szervezőket összegyűjtötték és a felettük keményen ítélkező statáriális bíróság mun-
kájában Kossuth is részt vett, melynek történetét egy másik újhelyi diák, Trefort 
Ágoston naplójából ismerhetjük.  
 Ezek az események hallatlan népszerűséget hoztak a fiatal Kossuth számára, 
komoly megbízatásai voltak, pedig a hiú és féltékeny vezetők csak arra vártak, hogy 
megleckéztessék. Kossuth a tőle megszokott energiával vett részt a megyei összeírá-
si munkálatokban, majd az azt követő felülvizsgálatokban, a megye szegénységéről 
írott latin nyelvű összegzése valóságos politikai röpirattá vált. Ő lett a tőketerebesi 
Szapáry–Andrássy család uradalmának jogi képviselője, de csak rövid ideig, mert 
lemondatták. Azért-e, mert hírbe hozta őt a szóbeszéd Andrássy Károlynéval, vagy 
mert hozzányúlt a pénzükhöz, nem tudható pontosan… Ekkorra  már külön költözött 
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szüleitől és fogatot, inast, kocsist tartott, külsőségekkel  akart az úri körökhöz haso-
nulni. De komoly feladatai ellenére sem javult anyagi helyzete, miközben a kártya is 
újból szerepet kapott az életében. 
 Erkölcsi bukását is annak köszönhette Zemplénben. Ő lett a Reviczky–
árvák örökének gondnoka és 17 hordó borral csak később számolt el, mert kártya-
adóssága miatt hozzányúlt. Ellenfelei ezt használták ki megbuktatására: 1832. feb-
ruárjában megfosztották ügyészi állásától, és ezzel a megyében ellehetetlenítették. 
Vécsey báró dobott neki mentőövet, amikor felajánlotta, hogy menjen el többek 
nevében a nevében a pozsonyi országgyűlésre. Ezzel kikerült a politika országos 
színterére, és későbbi története már ismert. Zemplénnel azonban nem szakadt meg 
kapcsolata, amikor a börtönből kikerült, vacsorát adtak tiszteletére, a forradalom 
és szabadságharc idején egy emberként mozdultak a szavára és emigrációja alatt is 
többször tisztelgett nála a zempléni küldöttség. Turinból küldött levelének soraiban 
maga is hitet tett Újhely mellett, ahol viszonylag gyorsan, közadakozásból emeltek 
köztéri szobrot tiszteletére.
 1834-ben volt a legnagyobb erejű földrengés a városban, a 12 fokozatú 
Mercalli–Sieberg skálán VI-VII-t mértek. Középületek, magánházak rongálódtak 

meg, a levéltár nagy-
termének boltozata 
leszakadt, ezért vas-
pánttal erősítették meg. 
A szemtanúk elmon-
dása szerint a rengést 
földalatti morajlás 
előzte meg, innen vált 
szállóigévé a morog a 
Magas–hegy kifejezés 
– mindenféle csapás el-
jövetelének előjeleként. 
Pedig ekkor még nem 
következtek rossz dol-
gok a városra. 
 

 A vármegyei ellenzék Kossuth távozása után is erős maradt Kazinczy Gábor 
(1818 – 1864) jóvoltából. Kazinczy Ferenc unokaöccse volt ő, akit már pataki diák ko-
rában megválasztották társai Pánczél–vármegye főispánjának és utána is nagy ellen-
zéki maradt Zemplénben, Pozsonyban és Pesten is. Egyik szervezője lett a reformkori 
Újhely Szegénylegények Egyletének, amely radikális programmal juttatta el a diétára 
Andrássy Gyulát és Lónyay Gábort, hogy ott is a sajtószabadságot, a közteherviselést, 
a magyar nyelv hivatalossá tételének programját hirdessék. 
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 1847-ben Petőfi Sándor is járt Újhelyben Kazinczy Gábor meghívására, a 
kaszinóban tiszteletbeli táblabírának is megválasztották. Benyomásait az Úti leve-
lekben rögzítette, melynek Széphalomban tett látogatásának leírása különösen so-
katmondó:

„Újhelytől fél órányira éjszak felé esik Széphalom, 
Kazinczy Ferenc egykori lakása. Nevét megér-
demli, mert festői szépségű táj. Különben pedig 
szent hely, szent az öreg miatt, kinek ott van háza 
és sírhalma. Kötelessége volna minden emelke-
dettebb lelkű magyarnak életében egyszer oda 
zarándokolnia, mint a mohamedánnak Mekkába. 
És még is jobb, ha nem mentek oda, mert nagyon 
erőslelkűnek kell lennetek, hogy azon sírhalomnál 
meg ne esküdjetek, miszerint a hazáért soha, de 
soha egy lépést tenni nem fogtok. Én voltam ott, 
láttam a pusztulás és feledés legszívszaggatóbb és 
legelkeserítőbb képét…”

 Bizonyára ez a levél is hozzájárult ahhoz, hogy a szabadságharc bukása 
után az első nagy ünnepséget Kazinczy Ferenc kapta születésének 100. évforduló-
ján. Később aztán az országos kegyelet különleges emlékcsarnokot emelt régi lakása 
romjain Széphalomban, mely azóta sokak által látogatott nemzeti kegyhely. S nem 
véletlen, hogy az ország első és mindezideig egyetlen Magyar Nyelv Múzeuma is 
itt nyílt meg… Mekkává kellett válnia, hiszen szent volt az öreg! És ez a környezetét 
is megemelte: Borsi Antal 2008-ban elkészítette felesége, Török Sophie mellszobrát 
is, hogy az itteni patinás Kazinczy Lajos szobor mellett – megérdemelten – ő is hor-
dozza a családi dicsőséget.
 A forradalom és szabadságharc korának újhelyi képét nemcsak a csizma-
dia céh vándorlevele őrizte meg a számunkra, hanem Májer István rajzai is, aki a 
kassai Képes Újságban megjelenő képein a festői látványt nyújtó hegyek mellett a 
fontosabb épületeket is rögzítette. 1848 egységbe fonta az ittenieket és aktivizálta, 
ami a reformkor mozgalmassága után egyáltalán nem volt véletlen. A forradalom 
győzelmének hírére fellobogózták a várost, itt is eltörölték a cenzúrát, hiszen a re-
formkorban a sajtószabadságért folytatott küzdelemben elől jártak a zempléniek. 
Andrássy Gyula lett a főispán, és gyorsan, már a májusi közgyűlésen kihirdették az 
áprilisi törvényeket.  A nemzetőrség megszervezésekor aztán annak lett a parancsno-
ka, s a megye élére kormánybiztosként Boronkay Albert került. 
 Az újhelyi nemzetőrök első egységei a schwechati  csatában vettek részt. 
Az egyik helyi felkelő, Karsa Endre indulót szerzett a Nemzeti dalra, hogy annak 
hangjai mellett vonuljanak harcba. Balázs Kálmán, a híres újhelyi cigányprímás 
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és nótaszerző 13 évesen gyermekzenészként járta az országot, hogy így lelkesítsen 
a harcra.  1848. október 23-án a Munkács felől betörő egységeket az újabb újoncok 
– akik között sok zsidó is harcolt - állították meg, és a város lovakat, élelmiszert biz-
tosított a katonáknak. Boronkay Albert kormánybiztos még ideiglenes fegyvergyárat 
is létesített a városban, amihez a lakosság lelkesen gyűjtötte össze ólom, réz és bronz 
edényeit, hogy a helyi lakatosok és kovácsok golyókat öntsenek belőlük. Pedig a 
háborús helyzet miatt itt is nagy volt az ínség.  Hogy a helyi kereskedést biztosítani 
tudják, szükségpénzt nyomtattak helyi használatra. Maradtak fenn a levéltárban pa-
naszos beadványok és nyugták arról is, amikor ellenséges katonák kényszerű élelme-
zéséről kellett gondoskodniuk. 
 1849-ben Schlick generális a duklai hágón betört, elfoglalta Kassát, hadteste 
egyik részét Újhelybe küldte, ahol minden fegyvert összeszedtek. Ám Klapka erői 
megállították őket és az újhelyi nemzetőrök hősiesen harcoltak a bodrogkeresztúri 
csatában. Bajusz József hadnagy Sárospatakon Bellosits Ignac császári őrnagyot 
fogta el, Újhelyben pedig azt az osztrák századost, aki lefoglalta Zemplén vármegye 
pénztárát. Id. Bajusz József néven ő lett a korszak egyik helyi költője…
 A bukás után a részvétel nagyságához volt hasonló az itteni áldozatok szá-
ma. Kazinczy Lajos, a szabadságharc legfiatalabb tábornoka lett a 14. aradi kivég-
zett tábornok, Kossuthot, Andrássyt távollétében halálra ítélték, jó néhány újhelyit 
börtönbe zártak (Boronkay Albert, Kazinczy Bálint, Szemere Miklós) és a kény-
szerbesorozott katonákat beosztották a csá-
szári hadseregbe. Újhelybe Puchiera őrnagy 
parancsnokságával gyalogzászlóalj települt, 
aki a hazafiak üldözése mellett a kutyákkal 
is ádáz harcban állott: kiírtotta őket mind egy 
szálig, mert az egyik felébresztette délutáni 
szendergéséből. A harcokban részt vevő újhe-
lyi zsidókra is üldözés várt, ráadásként pedig a 
harcok alatt tanúsított magyar érzelmeik miatt 
külön hadisarcot is kivetettek rájuk. Az itteni-
ek a megtorlás ellenére mindannyian megőriz-
ték rebellis voltukat, a 48-as katonák később 
is összetartottak. Ez a hagyomány később is 
hatott: amikor az önállósuló Jókai Iskola új 
épületbe költözött, a névadó szobra mellett ki-
alakították a 48-as gyermekhősök emléklige-
tét is, ahol egy hatalmas kő és kopjafák őrzi a 
forradalmárok emlékét. 
 Amikor az élet helyreállt a felbolydult városban, másféle élmények vártak 
az itteniekre. 1852-ben volt az utolsó nyilvános lefejezés Újhelyben, amikor Kárász 
Rozáliát, a 24 esztendős fiatalasszonyt férje és neveltfia meggyilkolása miatt így 
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büntettek. A városnak Egerből kellett hóhért hívnia és az újhelyiek nagy tömege 
nézte végig a látványosságot, hiszen túl sok szórakozás nem adódott akkoriban.  
 Kárász Rozália gr. Csáki Tivadarné szobalánya volt Szennán, később a gróf-
nő háziorvosának lett gazdasszonya és szeretője. Közben feleségül ment Bacsinszky 
Márton újhelyi ácsmesterhez, aki özvegyen nevelte 8 esztendős fiát. 1850 szeptem-
berében és októberében azonban mindketten váratlanul meghaltak, melynek okaként 
Czillik doktor mindkét esetben kolerát állapított meg. A temetés után azonban elin-
dult a szóbeszéd, exhumálták a holttesteket és kiderült a mérgezés: Kárász Rozália 
azért etette meg arzénnal őket, mert a férj tudomást szerzett kapcsolatukról és üldöz-
te őket. Így aztán őt halálra, a doktort egy havi fogházra ítélték, utóbbinak a történtek 
ellenére sem tudták bűnrészességét bizonyítani. A fiatalasszonyhoz a siralomházba 
tódultak a nézelődők és a siratók, virágot vittek neki és elkísérték a Csörgői úton 
felállított vesztőhelyre. Ott temették el frissen a megásott sírban, és még hetekig ez 
volt téma a városban…
 A kiegyezés után aztán a 48-asok kerültek politikai helyzetbe, amikor 
Matolay Etele (1825–1916) az egyik helyi ügyvéd gyermeke lett a másodalispán. 
Matolay Etele Újhelyben született, itt tanult, majd Pesten végzett bölcseletet és jo-
got. A szabadságharc idején Lázár Vilmos szárnysegédje volt, 1871-től országgyű-
lési képviselő, 1875-től első alispán. Többször meglátogatta a személyes barátként is 
számon tartott Kossuth Lajost a száműzetésében, Újhelyben felállított szobrának is ő 
lett egyik kezdeményezője, és nem restellt szavalni sem a Kazinczy emlékére tartott 
megyegyűlésen.
 A dualizmus ideje alatt következett be az újhelyi zsidók fényes korszaka: 
nemcsak létszámuk, a városban betöltött gazdasági szerepük is megnőtt. Az 1860-as 
években a legnépesebb itteni felekezetnek számítottak, a lakosság 1/3-t jelentették. 
De ha osztoztak is a város életében, továbbra is egyféle elszigeteltségben éltek a piac 
és a kereskedőnegyed környékén, egy tömbben. Vallási szempontból azonban már 
nem voltak egységesek: az 1865-ös zsidó kongresszus után azok, akik a régi állapo-
tokat akarták fenntartani, az ortodoxok és a haszidok mellé harmadik csoportként 
– status quo néven – ők is felsorakoztak. Az ortodox zsinagóga felépülésével 1886-ra 
mindhárom zsidó hitközségnek külön temploma lett, bár együttműködtek egymással 
és a várossal. 
 Hunfalvy János városleírása a kiegyezés környéki Újhelyt láttatta:

„Sátoralja–Ujhely Zemplén megye fővárosa. Ez a Ronyva patak mellett 
van, mely keleti  oldalán folyik el, a nyugati oldalon szép alakú trachit 
hegyek emelkednek, az egyiket alakja miatt Sátor hegynek nevezik és 
ettől vette jelzőjét a város. Újhely hosszan nyúlik el a hegyek alján, 
s messziről , különösen keletről körülvett, mögötte emelkedő kúpdad 
alakú hegyekkel szép látványt nyújt. Mindinkább csinosodó, de még 
elég rendetlenül épül és szemetes a város…”
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A Hegyaljai albumban megjelentek Keleti Gusztáv rajzai a városról, és a – Szabó 
József–Török József szerzőpáros szövege ezt támasztotta alá:

„A kép mutatja a várostól valamennyire délnyugatra eső két legszebben 
fekvő hegyet a déli lejttel, s azon a legjobb szőlőkkel. Balról áll a Sátor-
hegy, magassága 1458 bécsi láb, s középen a Várhegy 1062 bécsi láb, 
a tetőn látható várrommal. A kettő közt a nyereg 810 bécsi láb. A víz 
az előtérben a Ronyva pataka, mely nem sokára egyesül a Bodroggal 
Ardótól kissé keletre. …A Várhegy keleti oldalán látszó elődomb 
Boglyoskának neveztetik, az is egészen szőlővel van beültetve.”

 Az 1869-es népszámlálás adatai pontosítják számunkra a nagy átrendeződés 
előtti állapotokat. A 9946 fős város lélekszámban lekörözte Patakot, ahol ekkor csak 
7740 volt a lakosok száma. Ez a házanként történt összeírás név szerint őrizte meg 
Újhely ekkori lakóit, bár a családtagok közül csak azok szerepeltek név szerint, akik 
már dolgoztak. 
 A vármegye jelenléte miatt sok a tisztviselő és az ügyvéd, a kórházak miatt 
jelentőssé vált az orvosok és gyógyszerészek száma, de a város lakosságnak zömét 
az iparosok, fuvarosok, és a kereskedők alkották. A szőlőművelésre a kapások nagy 
száma utalt, akik a külterületeken – gyakran a borházakban – éltek csakúgy, mint a 
béresek és a pásztorok. Utóbbiak szőlő– és állatpásztorok voltak, mert akkoriban a 
város külterületein hatalmas csordákat tartottak. A zsidó lakosok száma jelentőssé 
vált, a kereskedelem, vendéglátás mellett a gyógyszerészek és ügyvédek között is 
egyre nagyobb számban éltek és a város szellemi szintjét ők is emelték. . .
 Így hát a század második felére ebben a városban egymás mellett éltek a 
dzsentri hagyományok és a polgárosodás jelei. Nem véletlen, hogy a Millenniumra 
Zemplén is kiállította nyalka verbunkját: Molnár István főispán ötlete nyomán 21 lo-
vast vezetett fel Dókus Gyula a központi ünnepségekre. A kép élénk maradt mindenki 
emlékezetében Borúth Elemér festő fia, Borúth Andor (1873-1955) jóvoltából, akinek 
ezt a képét a megyeházán helyezték el. 
 A kiegyezés után felgyorsult Újhely fejlődése. 1867-ben alapítványi pénz-
ből megépült a Carolineum, melynek névadója a legnagyobb lelkű adományozó, 
Bretzenheim özvegye, Schwarzenberg Karolina lett és a szatmári irgalmas nővérek 
tanítottak benne. 1873-tól óvodát, elemi iskolát, majd 6 osztályos iskolát működtettek 
az impozáns épületben. 1897-től polgári leányiskolával is bővültek, díszterme, fűthe-
tő kápolnája, tornaterme, korcsolyapályája révén rangos intézménnyé vált. Így hát a 
Carolineum is felsorakozhatott a piarista gimnázium mellé, mindkét intézményben 
keresztények és zsidók egyaránt nagy számban tanultak. 1891-ben a gimnáziumot is 
bővítették és főgimnáziummá vált. A kisváros meghatározta iskolái életét is, 12 orszá-
gos vására idején – melynek egyik színtere a főtér volt – iskolai szünetet rendeltek el, 
nehogy a nagy tömegben elvesszenek a kisdiákok. Matolay Gábor közparkot alapított, 
melyet a későbbiek során abban megnyíló közfürdőről Diana–kertnek neveztek el. 
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 1880-ban I. Ferenc József is átutazott Újhelyen, az akkor még épület nélküli 
állomáson nagy fogadást rendeztek a rövid időre megálló császár tiszteletére. 1884-
ben került sor a második Dörzsik–kút felállítására, melyre a Ferenczy szobor helyett 
a Medici Vénusz másolata került az egyik itteni orvos, Nyomárkay József adománya-
ként, amit a helyi szóbeszéd Vas Mancinak nevezett el. Ennél lett a cselédek találka-
helye, társasági életük középpontja, s a Kazinczy utca páros oldalán a korzójuk, ahol 
kimenőjüket múlatták a katonákkal…
 Az időközben megnövekedett szőlőtermelésnek ebben a században a filoxera 
– a szőlő gyökértetű – vetett véget, melyet már 1872-ben észleltek az országban, de 
csak 1879-ben regisztrálták először zempléni jelenlétét Mathiasz János kassai sző-
lővessző telepén. Nemcsak a szőlőbirtokosokat, a vincelléreket, az itteni szőlőmun-
kásokat is sújtotta ez a betegség: elvesztették biztos megélhetésüket, mivel az itteni 
szőlőket a filoxera 1887 és 1891 között teljesen megsemmisítette. A földművelésügyi 
miniszter rendeletére megalakult a Filoxera Bizottság Dókus József főispán vezeté-
sével, melynek tagjai közül – az alispáni iratokat olvasva – dr. Nyomárkay József, 
dr. Schön Vilmos, dr. Chyzer Kornél neve tűnt ismerősnek. Ezek a helybeli orvosok 
nem szakértők voltak, csak egy rendelet végrehajtói, mert a bizottságoknak a minisz-
térium olyan szakszerű ismertetést és feladatot adott, amit a szakember, Jordán Pál 
kollégám, még ma is el tudott fogadni. 
 Ez a bizottság próbálta meg a különösen világ hírű hegyalján bortermelé-
sünket a fylloxera behurcoltatása ellen lehetőleg szigorú és célirányos intézkedé-
sekkel biztosítani. Mit tettek? Megtiltották a szőlővesszők szállítását, a lelkészeket 
és az értelmesebb szőlőbirtokosokat felkérték, hogy ismertessék meg a veszéllyel 
környezetüket, de mindezzel nem sokra mentek. Matolay Etele alispán még 1883-
ban is azt írta a minisztériumba: a magam részéről a legüdvösebbnek tartom, hogy 
a legcélszerűbbnek bizonyult eljárás hivatalból fog elrendeltetni.  1885-ben aztán 
zár alá kerültek a zempléni települések, s a Tarczali Vincellérképezde lett a filoxera 
elleni küzdelem fő bázisa Kosinczky Viktor igazgató és szakközeg vezetésével. Ja-
vaslatára Hegyalja több pontján létesítettek amerikai anyatelepeket, hogy a filoxera 
által elpusztított területeken újratelepítsék a szőlőt. 
 Ezeket a nehézségeket az is növelte, hogy a filoxerával párhuzamosan egy 
másik kór, a peronoszpóra is jelentkezett, ennek kezelésére is meg kellett taníta-
ni az ittenieket. A vincellériskolában lecsökkentették a tanulási időt, 2-3 hónapos 
tanfolyamokat tartottak pl. a tanítóknak, hogy aztán az ott megszerzett tudásukat 
átadhassák az otthoni gazdáknak. Amikor 1898-ban az Országos Magyar Gaz-
dasági Egyesület (OMGE) szőlészeti tanulmányutat rendezett a Hegyaljára, már 
normalizálódó viszonyokat találtak, bár Fejes István verse szerint még sokáig nem 
állt vissza a pincetorkok megszokott élete.
 Újhelyben 1870-től lett állandó újság Zemplén néven, melyet egyik volt di-
ákja, Borúth Elemér alapított – aki költő is volt, ezért még lesz szó róla –, s halála 
után először a felesége, Evva Ottilia, majd Éhler Gyula patikus működtetett. A 
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történelmi múlt kutatása is elindult, melyhez létrejött az Adalékok Zemplén vár-
megyéhez című periodika Dongó Gyárfás Géza (1853 – 1928) szerkesztésében, aki 
érdekes alakja az ittenieknek. Piarista tanárként került Újhelybe, az általa Ronyva 
parti Athén-nek nevezett városba, de 1878-ban kilépett a rendből, református hitre 
tért és a vármegye szolgálatába szegődött. Sokféle megbízatás után 1908-tól ő lett a 
főlevéltárnok is, s az Adalékok… mellett egy időben a Zemplént is szerkesztette. Új-
hely történelmének kutatásában mindkét kiadvány fontos forrást jelent, még ha kellő 
kritikával is kell az abban megjelenteket olvasni, hiszen a szerzők nem történészek, 
hanem tanárok és vármegyei tisztviselők voltak. 
 A színházi élet is megújult. A vándorszínészek a kaszinó nagytermében vagy 
alkalmi helyeken (Megyeháza, Csizmadiaszín) már korábban is gyakran szerepeltek, 
így hát Dérynét is megcsodálhatták az újhelyiek. 1883-ban azonban a városháza mel-
letti telken megnyílt az első újhelyi színház, amelyet Blaha Lujza fellépése avatott 
különlegessé. Természetesen erről a megnyitóról sem hiányoztak a helybeli költők: 
id. Bajusz József és Fejes István is elmondta erre az alkalomra írott költeményét és 
a városi dalárda énekelte a Himnuszt. Innentől kezdve állandósultak a színházi éva-
dok, 60-80 előadást tartottak évente, híres színészek és társulatok vendégszerepeltek 
(Jászai Mari, Fedák Sári, Pálmay Ilka, Küry Klára vagy Latabár Árpád, aki itt is 
született).  1868-ban vándortársulatával Petőfi Zoltán, a nagy költő kis fia is eltöltött 
néhány hetet a városban, amiről Szemere Miklós így számolt be levelében Tompa 
Mihálynak:

„Petőfi Sándor fia: Zoltán, mint vándorszínész Újhelyben volt nem 
rég, több ideig, de nagyon betegen. Vass Gyula, ez önző kor pár 

nélküli samaritánusa fölkereste, rábeszélte, hogy 
lépjen le a pályáról, magához vette, gondoskodott 
róla. Volt vele nálam is, s később meg én mentem 
be Újhelybe. Örülök, hogy megismertem e kis fiút. 
Sajátságos, erős, hajthatatlan akaratú, de betegesen 
ideges ember. Én igen megszerettem, s láttam, ő 
is ragaszkodik hozzám. Szellemes gyerek és poéta 
is, most csak sokára tudtam meg, úgyszólván csak 
a végpercben, Pestre utazása előtt.  Pár darabját 
fölolvasta kérésemre, ügyes, sajátságos genre 
festések. Igen sok verset írt máris. Lám, ki tudja, 

még atyja lehet belőle. Annyi, mennyi adóssága volt, azt Vass Gyula 
levele következtében Gyulai Pál kifizette a társulat direktorának…”

 Hát sasfióknak lenni sem lehetett könnyű! Nem elég, hogy Szendrey Júlia 
és Petőfi Sándor gyermekeként született, ráadásként Arany János volt a keresztapja 
és Gyulai Pál a gyámja. Neve a forradalommal jelentett egyet. Mindenki a nagy 
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költőt kereste benne, akitől ő csak a tüdőbaját örökölte, ami aztán újhelyi fellépése 
után két évre el is vitte…
 1901-ben még ezt a régi színházat újították fel és nyitották meg a szokásos 
újhelyi forgatókönyv szerint a helyi erőkkel, de amikor 1929-ben a Vörös Ökör foga-
dó helyén felépült az új színház – a mai Kossuth Művelődési Központ –, megnyitóján 
már illusztris vendégek jeleskedtek: Jókai Mór prológját Váradi Aranka mondta el, 
Gyulai Pál: A vén színész című versét pedig Ódry Árpád szavalta. Uray Tivadarral 
együtt ők is játszottak a díszelőadáson, Herczeg Ferenc: G dúr szonáta című darab-
jában. 1950-ig rendszeres maradt a színházi élet a városban, Pécsi Sándor színészi 
pályája is itt kezdődött. Azóta csak alkalmi előadások vannak, de máig ugyanabban 
az ékszerdobozban, melyet nem régen rekonstruáltak és modernizáltak. 
 Ekkoriban élte  igazi fénykorát a Zsólyomka és a Ungvári pince. Itt is ját-
szottak a híres újhelyi cigányprímások (Balázs Kálmán, Rácz Rudi, Boka Károly, 
Mányi Lajos, Gönczi Károly, Sági Balog Jancsi, Farkas Sándor), akik az  ezüsttükrös  
kávéházban is megfordultak az itteni költők verseit megzenésítő helybeli nótaszer-
zőkkel: Kárpát Zoltánnal, Meczner Tibornéval.

A Zemplén 1899. augusztusi számában találtam rá egy volt újhelyi diák, Cserei Jó-
zsef versére, aki egészen másféle stílusban idézi meg ezt a világot hexameterjeivel:

Zsolyomkai részlet
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                                   Tusculánumban 
         (A filoxera előtti időkből)

  Mélyre nem örvénylik le merész lelkem kutatása,
    Sem ragyogó szárnyon nem tör az égbe dalom:
  Itt örül a mulatók vidám, őszinte körében,
    Lágy nyugalomnak ölén önti ki tiszta hevét.
  A nap lángerejét ha eloltja az esteli szellő,
    S a dal rázendül vig aratók sorain,
  Köznapi gondok után akkor gyűjt egybe a hűség, 
    S hí a közös becsülés a liget árnya alá.
  Itt feltárul a szív, fut a gond, és járja a nóta,
    Majd felsír, kesereg, majd meg örömbe csapong,
  Itt a pohár–csengés jobb része, az ifju barátság
   Nyújtja kezét, szivét társul egy életen át,
  Közben a telt kancsó kimerül, szikrázik a jókedv,
   Felkacag a nevetés, s tünve a boldog idő,
  Ránk borul a büvös éj és ugy hallgatja mesénket
   Száz meg ezer lángot gyújt fel örömtüzekül.
               Hála te néked Uram, te világok szent Ura, Hozzád
   Ér fel imádva dalom bú és örömek közepett.

 Ismeretlen költőnk talán nem sértődik meg, ha verse kapcsán elmondom: e 
múzsakereső kiválasztott példái között kevesebb a profi, több a műkedvelő. Az is-
kolákban a klasszikusokat illik tanítani, de egy ilyen írás nyugodtan szemezgethet 
a műkedvelők írásai közül, ha ők jobban őrzik azokat a  helyi színeket, ami ennek a 
kutatásnak a célja.  Nem lesz ettől nagyobb költő, aki amúgy is az, de nem lesznek 
elfelejthetően kicsik a kicsik.
 1881-ben országos visszhangja támadt az egyik helyi kezdeményezésnek, 
ami kissé megtépázta a város hírnevét. A botrányt a Borúth Elemér által Borsiba 
megálmodott Rákóczi emléktábla váltotta ki. Nem volt ez egy évfordulóhoz kötött 
esemény, csak a „touristák” kezdeményezése, akik magukat nemes és nagy eszmék 
névtelen harcosainak tartották. A költségeket közvacsorák túlfizetéséből és ado-
mányokból szedték össze, majd egy hirtelen ötlettől vezérelve meghívták mindazo-
kat, akik adakoztak. Ezzel országossá bővült a helyi kezdeményezés: a Kisfaludy 
Társaság Mikszáth Kálmánt és Ábrányi Kornélt, a Magyar Történelmi Társaság 
Szádeczky Lajost és Dongó Gyárfás Gézát, a Petőfi Társaság Szabó Endrét delegál-
ta. Így aztán 8 országos vendéget is köszönthetett azon a napon a fellobogózott város 
és a 15 tagú fogadóbizottság, amely zenés fogadtatást rendezett az újhelyi állomáson 
leszálló vendégeknek. Aztán az egész társaság kikocsizott Borsiba. Itteni mérce sze-
rint megadták az ünnepségnek a módját, a forgatókönyv ismert volt, mert előtte is és 
utána is így zajlottak ezek, ahogyan azt Németh Pál költő megfogalmazta:



XIX. század

91

„Lesz dikció és dalárda,
  És lobogók és egyebek,
  És hosszú kocsisor vonul majd..”

                                                        Egy körlevélre 

 A Huszár Adolf által készített emléktáblánál Borúth Elemér elszavalta Jóka-
inak erre az alkalomra írott versét, Matolay Etele alispán beszédet mondott, miköz-
ben az újonnan kinevezett főispán, parnói Molnár István meghívott vendégként az 
egyik lócán ücsörgött. 
 A Zemplén újság előzőleg ódaversenyt hirdetett erre az alkalomra, de nem 
találtak említésre méltó műveket, ezért az arra szánt összeget is a tábla fenntartására 
ajánlották fel. De hogy ne maradjanak a helyi szerzők kirekesztve, nekik is teret en-
gedtek a szervezők. Az újhelyiek igényelték is kedvenc költőiket, hatalmas
kurjantásokkal fejezték ki a hallottakról véleményüket. Az ünnepség hivatalos részét 
az újhelyi, a nagymihályi és a pataki énekkarok műsora zárta. Ezután került sor a 
300 személyes közebéd elfogyasztására, melyet a pesti vendégeknek egy sátorban, 
a többieknek a kiserdőben szolgáltak fel, s a hegyaljai bor is megtette a magáét…. 
Estére visszakocsikázott az egész kompánia Újhelybe és a gyertyákkal kivilágított 
vármegyeházán nagyszabású bált rendeztek Rákóczi tiszteletére. 
 De csak az újhelyiek voltak elégedettek ezzel a rendezvénnyel, sem Mikszáth-
nak, sem Ábrányinak nem tetszett. Cikkeikben azzal vádolták meg az újhelyieket, 
hogy helyi politikai csatározgatásnak vetettek oda egy ünnepet. Mikszáth lehangol-
tan zárta beszámolóját:

„Nem éreztem semmi meghatottságot. Nem történt itt semmi, semmi. 
Egy követ tettünk mi ma itt a falba, s néhány gallyat a kép fölé. Egyéb 
nem történt. És nem él az a kép már sehol sem – és nem  erősség az a 
fal senkinek. „

Miért? Mert újhelyi módon ünnepeltek – protokoll és hivatalosság nélkül. Borúth 
nem győzött a Zemplén hasábjain válaszolni a vádakra: nem rántottak ők le senkit a 
sárba, csak az önérdeket és a közönyt akarták kissé oldani. 
 Miért is fordultak volna frissen kinevezett főispán, parnói Molnár István 
(1825 – 1907) ellen? Igaz, hogy a pártpolitikában nem voltak együtt, de ő is egy volt 
közülük! Molnár Borbála unokaöccseként a piaristáknál tanult, 48-ban önkéntes-
ként harcolt és ő volt az, aki katonailag biztosította Kossuth Törökországba való me-
nekülését. Emigrált, majd amikor hazatért, visszavonultan gazdálkodott. 1860-ban 
Tőketerebesen szolgabíróvá választották, de az 1861-es országgyűlés után lemondott 
és újból visszavonult. A kiegyezés után aztán beindult közigazgatási karrierje: a kul-
tusz –, majd a honvédelmi minisztériumokban dolgozott tanácsosként. 1881-ben tért 
vissza kinevezett főispánként a megyébe és még nem tudhatták, hogy ezt a tisztséget 
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1901-ig, azaz 19 évig tölti majd be az itteniek megelégedésére. Neki lesz köszönhető 
a város fejlődése, amely során elnyerte a rendezett státusú város rangját, megkapta 
a Dohánygyárat, a filoxera után a rekonstrukcióval megmentette a szőlőt. A főrendi 
ház tagjaként jeles személyisége, díszpolgára lett Újhelynek, Gizella lányát Wekerle 
Sándor vette feleségül, aki Magyarország első polgári származású miniszterelnöke 
lett. Ettől persze még lehetett ez a helyi erők egy kisebb féle demonstrációja, de nem 
ez volt a hangsúlyos, hanem a dzsentri ünneplési vágya, melyhez itt megcsontosodott 
ünneplési rend járult…  
 De azért a polgári szemlélet is jól működött, általa gazdagodott a város. A 
vasútépítés az iparosodást segítette elő, mellette kiépült a járműjavító, hogy kiszol-
gálja a vasutat. 1891-ben még a városközpontban kezdte el a működését, de 1894-től 
a mai helyére költözött át a Dohánygyár. Akkoriban ott volt a város széle, előtte állt 
az őrbódé, melyben az akkori útadót jelentő kőpénzt szedte. 1895-ben megépült a 
villanytelep, ettől kezdve az utcákat is kivilágították, hol jobban, hol kevésbé… 
 És mi van ebben a nyüzsgésben a költészettel? Az első múzsát a XX. szá-
zadban álmodta vissza Weöres Sándor, amikor megteremtette Kazinczy kortársaként 
Lónyay Erzsébetet, azaz Psychét. De a helyi erők is gazdagok: a forradalmi nem-
zedéket Szemere Miklós és Heilprin Mihály képviselte, s a piarista diákok között 
megint termett néhány híres verselő (Lenau, Darmay Viktor, Borúth Elemér). Ta-
láltam egy költőnőt ebből a századból is, Sárosy Gizellát, akinek története sok-sok 
tanulsággal szolgált számomra. És hát megint voltak hivatalnok-verselők, a már em-
legetett id. Bajusz József és Fejes István, akik ha nem is bírtak országos hírnévvel, 
teljesítményükkel jóval a műkedvelő szint fölé emelkedtek. Életükből, sorsukból, 
költészetükből is kirajzolódik a XIX. századi fényes Újhely képe….
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PSYCHE

 „Egy hajdani költőnő írásai” alcímmel jelentette meg könyvét Weöres 
Sándor 1974-ben, melyben Lónyay Erzsébetet, a Kazinczy által oly sokra tartott 
Ungvár–Németi Tóth László kortársát és ellenpólusát – Ámor és Psyche mintájára – 
megteremtette. 
 A Lónyay név ismerősen csengett Zemplénben, de ez a költőnő a valóságban 
soha nem létezett, pedig versének jó néhány darabját keltezte a Ronyva partjáról. Ha 
útitársául szegődünk, mégis bejárhatjuk ezt a vidéket, találkozhatunk Kazinczyval, 
később külföldi útja révén Goethe-vel és Beethovennel is! Versvilágában azt fejezte 
ki megteremtője, milyen lehetett volna az a magyar költészet, amelyik szabadon fej-
lődhetett volna….
 Ezekből a meglehetősen erotikus versekből nehezen találtam idézhetőt a 
kisunokáim miatt, meghagytam, hagy fedezzék fel ők maguk, ha arra megértek. De 
talán a testvérének írott sorokat ide másolhatom nem korhoz kötött igazsága miatt:

„Annyi öröm jut néked, a mennyit hordsz temagadban,
  S annyi keserv, mennyit más–is okoz, magad–is.”

Weöres-Lónyay Erzsébet verseit felfedezte már egyik neves kortársunk, Palya Bea, 
megzenésítette azokat, az ő előadásában különösen szeretem ennek a nem létező 
költőnőnek nagyon is létező verseit… 

Weöres Sándor  -költő, író
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NICOLAUS LENAU (1802 – 1850)

 Ő élt a legkorábban az itteni valóságos 
múzsák közül, akit szokás az osztrák Petőfinek is 
nevezni. Apja sziléziai nemes volt, anyja Pest me-
gye főügyészének a lánya, bár ő is osztrák szár-
mazású volt, csak már két nemzedék óta Magyar-
országon éltek ősei. Gyermekük a távoli Torontál 
megyében, Csatádon született 1802. augusztus 
13-án, de édesapja korai halála miatt édesanyja 
visszaköltözött vele Budára. Lenau úgy nőtt fel – 
mint Eötvös József –, hogy magyarul és németül 
egyaránt tudott. Bár az (édes)anya–nyelve neki 
is a magyar volt, verseit mindvégig németül írta, 
melyet én Trencsényi–Waldapfel József fordításában fogok idézni.. 
 Özvegy édesanyja aztán újra férjhz ment Vogel Károly orvoshoz, akit – aho-
gyan az az újhelyi levéltár irataiban is olvasható – a hegyaljai kerület seborvosának 
neveztek ki. A család így került Tokajba, ahol az ifjú 1814 és 1817 között Kövesdy 
József irányítása mellett otthon tanult, s közben a piaristák gimnáziumában tett 
magánvizsgát az 1816/17-es tanévben. Ezután elkerült Pestre, majd Bécsbe, nagy-
szüleinél folytatta tanulmányait. Elég nehezen döntötte el, mi akar lenni, tanult a 
mosonmagyaróvári mezőgazdasági akadémián és a bécsi orvostudományi egyete-
men is, de egyiket sem fejezte be. 
 Hogy mikor kezdett verset írni, nem tudjuk, de 1832-ben megjelenő verses 
kötete nemcsak tehetségét mutatta meg, elindítója lett az ekkoriban Európa–szerte 
gyorsan terjedő Magyarország–divatnak. Ha kevés időt is töltött Magyarországon, 
élményvilágába belefészkelte magát a magyar táj jellegzetes alakjaival: a pusztai 
csárda, a bakonyi betyár, a nádi emberek tűntek fel verseiben. A zempléni tájat sem 
felejtette el:

„Magyar földem, hol világos 
  habjával a Bodrognak
  a tiszai zöld hullámok
  víg – susogva egybefolynak;
  hol napszórt lágy lankákon
  Tokaj fürtje mosolyog…”
      Miska a Tiszánál

Történelmi érdeklődését jelzik jellegzetesen romantikus elbeszélő költeményeinek 
főhősei (Ziska, Savanarola, az albigensek), akik hitüknek elkötelezett harcosai vol-
tak. Versek mellett drámaírással is próbálkozott, de Faust-ja és Don Juan–ja töredék-
ben maradt. 
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 Alakja nagy hatással volt a reformkori magyar szellemi életre: Petőfit, Vö-
rösmartyt személyesen ismerte, Liszt Ferenc pedig jó néhány versét megzenésítette. 
Képi látásában is sok rokonság fedezhető fel az itthoniakkal :

„Fölszáll a sas, szétnéz a csaták terén,
  holttesteket lát, majd a tekintete
       a felleget hasítja bátran
         mely az arany napokat eltakarta.

  Így szállj te is fel szellemem, a halál
  köt még, de majd a fellegen áthatolsz, 
         mely visszatartja szent öröklét
         fényözönét, ha a sír meg is nyílt.”    
                            Szellememhez

 Élete ugyanott ért tragikusan véget, ahol Széchenyié: a döblingi elmegyógy-
intézetben. Hogy a 48-as forradalmak idején osztrák–magyar voltát nem tudta feldol-
gozni, vagy költőiségének forrása: érzékeny idegrendszere mondta fel a szolgálatot, 
nem tudhatjuk….
 Újhely azonban – a rövid idő ellenére is – őrzi emlékezetét. Magam is ott 
voltam tanítványaimmal 1976-ban, amikor régi iskolája közelében a városligetben 
Kereszturi Dezső akadémikus felavatta különleges, pirogránit mellszobrát, melyet 
Sikota György és Hanzély Jenő a Bécs melletti stockeraui mellszobor hasonmásaként 
készítette el a pécsi Zsolnay–gyárban. Nem tudom, hogyan érdemelte ki ezt a nagy 
tisztességet, hiszen a híres újhelyi diákok közül csak Kossuthnak van köztéri szobra 
– de a város ezzel gazdagodott. Most aztán jöhet a többi szoborba öntött nagynevű 
diák is, hogy Újhely ne csak a múzsák, hanem a szobrok városává is válhasson…..
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SZEMERE MIKLÓS (1802 – 1881) 

 Szigorú értelembe véve helyileg nem 
a városhoz, hanem a megyéhez kötődött, mert 
a közeli Lasztócon élte le élete javát, de sok 
időt töltött el Újhelyben is. Bár közben bejárta 
a fél világot, mégis részese maradt a zempléni 
és az országos eseményeknek, és később, a 
szabadságharc bukása és a kassai börtön után 
is Lasztócra húzódott vissza. Az örökifjú öre-
get lelkes zempléni fiatalok (Darmay Viktor, 
Borúth Elemér, Szabó Endre) vették körbe - 
akiknek így vagy úgy költői kibontakozását 
segítette-, és szatírikus szemlélője maradt a 
megyei eseményeknek is. Így ragadhatott rá 
a poéták nagyapja, és a magyar Juvenális 
címke, mellyel személyiségét és tevékenysé-
gét egyaránt jellemezte tanítványa, Darmay 
Viktor.
 Már 6 évesen a tolcsvai szüreten kedves borházuk tetején állt tótágast és egy 
ifjúkori kiránduláson Kazinczy Ferenc, Kazinczy Gábor és Sárosy Gyula társaságában 
a szalánci vár romjain egyik kőről a másikra ugrált, Kazinczy Ferenc be is csukta a sze-
mét, nem bírta nézni testgyakorlati próbáit. Ellenfelei azt terjesztették róla, hogy 1848-
ban azért vált huszárrá, hogy a lóval növelje meg alacsony termetét. Pedig lényege volt 
a mozgás: kiváló lovas, jó tornász volt akkor, amikor ez nem volt divat, mutatványaival 
még öreg korában is elszórakoztatta barátait. Különc emberként, vidám cimboraként 
tartották számon kortársai. Olyan korban élt, amikor a politika és az irodalom szálai 
szorosan összefonódtak, egymást segítették. A Szegénylegények Egyletének tagjaként 
a Zemplén megyei ellenzék soraiban ő is megvívta a maga politikai harcát, költészete 
révén pedig a Magas–hegy múzsái közé emelkedett.   
 Pedig viszonylag későn, 40 éves korában kezdett el verselni, de érzékenyen 
reagált mindenre. Amikor 1845-ben Pesten járt, Petőfi viccelődött vele – és Tompa Mi-
hállyal –, hogy a falusi költők csak azért járnak fel Pestre, hogy arcképeik megjelenje-
nek a divatlapokban. Nagyon megharagudott emiatt Petőfire, melyet barátja, Kazinczy 
Gábor a következő levéllel próbált csillapítani – ez is egy adalék a korabeli Újhelyről: 

„Ne véld, hogy az emberek velünk, az az más emberekkel bajoljanak. 
Novellát, mely két szálon fut végig, tíz ember nem olvas el Zemplénben, 
valamint verset, mely 20-25 sort meghalad, Újhelyben legalább alig tíz. 
Azt, hogy mi volt az új lapszámban, annyira nem tartja emlékezetében, 
mint azt, ki nyert tegnap a whisten.”
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 Szemere kézirata
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 De Szemere nem volt haragtartó, mert amikor 1847-ben Hegyalján járt Pető-
fi, Kazinczy Gáborral ketten kalauzolták, s Petőfi volt az, aki róla már nem szólt Úti 
leveleiben…. Érzékenysége akkor is megbántódott, amikor jó barátja, Tompa Mihály 
bírálta meg verseit: eszméi ugyan vannak, de verselése fogyatékos. Bár a Patakon 
élő költőt gyakran vendégül látta birtokán, legközelebbi útján nem akart érte kocsit 
küldeni, saját bírálatának szavait fordította ellene: kocsim van ugyan, de lovaim kissé 
fogyatékosak…. Szerencsére, nem volt haragtartó ember!
 Verseivel a hegyaljai bor hírharangjává vált. Neki Tolcsván volt egy öreg 
pincéje - azt is megverselte, nemcsak az újhelyieket. Az ott termett borokból egy-egy 
küldeménnyel költőtársait is megörvendeztette, melyekhez verses irodalmi topográ-
fiát is mellékelt:

„S amott Patak ősi vára áll…ormán megjelen
  Egy bujdosó árny minden éjjelen…
  Túl rajt’ kis ér foly a bájos mezőkön
  Retel patakja.
  Most nézd e halmot, lombja sírt fedez…Széphalom,
  Fölötte sátorbércek ormai;
  Mint óriás őrök sátrai állanak
  De egy csúcs kimagaslik, borággal tele…”

    Költői levél Vörösmartyhoz

 Élete végéig hű maradt 48-as elveihez, ápolta és tovább adta fiatal barátainak. 
Egyike volt azoknak, akik Kazinczy 100. születésnapján az országos megemlékezést 
szervezték a szent öregnek. Az alkalomra különleges ódát írt mesterének és barátjá-
nak, elsők között érezve rá Kazinczy Bányácskájának évszázadokig tartó kisugárzó 
hatására. Amúgy visszavonultan élt Lasztócon, de nem zárta el magát az emberektől. 
Írt, festett, faragott, mert nemcsak Euterpével, a testvérmúzsákkal is jó viszonyt 
ápolt. A pataki nagykönyvtár kézirattárában ráakadtam Mixturájának kézzel írott 
változatára, melyben a zempléni közéletet gúnyolta ki szatírikus életképekben. Ezt is 
bemutatták, mint azt a név nélküli, de kézírásában megmaradt feljegyzését, amely az 
újhelyi műkedvelő színházi életben való részvételéről tanúskodott. Tartsák fenn ezek 
újheli’ emlékezetét…. 
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HEILPRIN MIHÁLY (1823-1888)         

 Az első, név szerint, országo-
san ismert zsidó költő három évig volt 
Újhely polgára. Petőfivel és Madách-
csal egy évben született a lengyelorszá-
gi Piotrkówban 1823. febr. 23-án. Nagy 
szellemi képessége már fiatal korában 
feltűnt, de nem járt iskolába, apja ott-
hon tanította. Héber irodalomból és böl-
cseletből alapos ismereteket szerzett, s 
csak úgy ragadtak rá az idegen nyelvek: 
hajnali 2–3 órától ezeket tanulta a maga 
sajátos módszerével. Héberül, lengyelül, 
németül már 12 évesen verselt, ezután tanult meg latinul, görögül, franciául, romá-
nul, spanyolul, portugálul, arabul és perzsául. És persze magyarul, amikor 1842-ben 
szüleivel és lengyel feleségével Galíciából Miskolcra költözött. Ő nyitotta meg ott az 
első könyvkereskedést, ahol a művelt, sok nyelven olvasó, lengyel ruhában járó és 
magyarul kitűnően beszélő ember szellemi műhelyt alakított ki, bár a kaszinóban is 
szívesen látták. Unokatestvére is ekkor költözött át szüleivel, akiből Ferenczy Sándor 
néven – Freud tanítványainak egyikeként – lett híres pszichiáter. 
 Heilprin Mihály első magyar nyelvű versét, a Zsidó kördalt, 1846-ban írta 
meg, melyet az akkor már betegeskedő Rózsavölgyi Márk azonnal megzenésített. 
Ebben a versében – melyhez az akkoriban nagyon népszerű Vörösmarty vers, a Fóti 
dal strófaszerkezetét használta - azt fogalmazta meg, hogy a haza iránti hálának tett-
rekészségben kell megnyilvánulnia:

„Könnyű legyen, édes minden
  Áldozat,
  Míg hazánkra szebb jövendő
  Nem virad;
  Hogy mondhassuk egykor mi is 
  Jó anyánk!
  Fájdalmidban, küzdelmidben
  Osztozánk.” 

 
 Nem feledkezett meg szülőföldjéről sem, az Éjszaki határnál és a Rágalom 
című versei az 1846-os galíciai felkelésre reflektáltak. De költőként igazán a forra-
dalom és a szabadságharc tette országosan ismertté. 1848 márciusában lépett be a 
miskolci őrseregbe, nemzetőrként írta meg Nemzeti őrdalát:
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„Fegyvert fogtok új jogunkat 
  Védeni,
  A’ mi megvan majd a többit
  Vija ki.
  Minden ember légyen ember
  És szabad,
  Míg a’ honnak, míg a’ jognak
  Hű marad.”

Tudatos folytatása ez a Petőfi által írott Nemzeti dalnak, azért is vette át refrénjének 
versformáját. Ezekben az eseményekben lett ő úgy magyar költővé, hogy korábbi 
magát sem kellett megtagadnia. Jellasics támadásának hírére írta a Kaszához, ki 
magyar! című versét, mely csupa felkiáltójel, csupa mozgósítás :

„Kaszához ki magyar!
  Honunkba ellen ront!
  Kaszához ki magyar!
  Megmenteni a hont!”

A megalakuló lengyel légió hírét is verssel köszöntötte:

„Tán hazáért megy harcolni?
  Tán megmenteni honát?
  Nem, más honba megy harcolni, 
  Ő lengyel magyarbarát.”
  Kárpáton túl és innen

Nincsen veszve Magyarország című verse a lengyel himnusz (Jesce Polska) allúzió-
ja, mellyel mindkét hazája iránti elkötelezettségét egyszerre fejezhette ki:

„Nincsen veszve Magyarország!
  Mi még százszor győzhetünk;
  Van Dunánál, van Tiszánál
  S Dráva partján seregünk.
  És ha esnék itt is ott is
  És ha esnék számtalan –
  Nincsen veszve Magyarország
  Míg egy védő serege van.”

1849-ben Köztárssági dalok címmel kötetben is megjelentette forradalmi verseit, 
majd Szemere Bertalan belügyminisztériumában ő lett az első zsidó köztisztviselő a 
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sajtópropaganda felelőseként. Magyarságtudatát mi sem jelzi jobban, hogy lengyel 
feleségének, házi használatra is magyar nyelven – és a fontos eseményt kiemelve – 
dedikálta verseskötetét: Kedves Nőmnek, Budavár visszavétele napján 1849-ben. 
 A bukás után Krakkón keresztül Párizsba emigrált, ahol – ahogyan Szemere 
Bertalan leveléből tudhatjuk – valami megtámadta a szemét. Vegetáriánus lett, hogy 
meggyógyuljon, s 1851-ben visszatért Miskolcra. Próbálta folytatni abbamaradt éle-
tét - ekkor született első gyermeke, Louis-, de a könyvesbolt nem hozott elegendő 
jövedelmet, pedig könyvkiadással és kölcsönkönyvtárral is próbálkozott. Ő adta ki 
Tompa Mihály Regék és beszélyek című kötetét és Arannyal is tárgyalt művei megje-
lentetéséről, de őt Tompa lebeszélte, mert sok sajtóhibával került ki könyve Heilprin 
kezéből. 
 Ekkor pályázta meg az újhelyi Kaestenbaum-alapítványi iskola által meg-
hirdetett állást, melyet 1853 és 1856 között igazgatott. Feladatára úgy készült, hogy 
híres pedagógusok munkáit tanulmányozta, és megszerezte a tanítói képesítést. Ta-
nárait szombat délutánonként a lakásán tartott értekezleteken készítette fel az előttük 
álló feladatokra. Ide gyűltek össze a város műveltebb zsidói is, akiknek tudományos 
előadásokat tartott a világról. A merev iskolai oktatást is megreformálta: bevezette 
a latin nyelv tanítását, s tanítványaival sokat kirándult az újhelyi hegyekbe. Lőw 
Jeremias, a tudós főrabbi, a status quo–szellemi irányzat atyja nagy tisztelője volt, 
de a hitközség vezetősége összekülönbözött vele. A zsidó közösség életére így is 
nagy befolyással bírt itteni tartózkodása, de nyugtalan szellemét nem elégítette ki 
a kisvárosi lét. Elhatározta, hogy kivándorol, ezért angolul kezdett tanulni sajátos 
módszerével: megtanulta az angol szótárt, majd Gibbonnak A római birodalom bu-
kásáról írott könyvét olvasgatta. 
 1856-ban – Kossuth javaslatára – Amerikába költözött, 14 évi magyarorszá-
gi tartózkodás után már lengyel–magyar emigránsként. Tanításból és fordításból élt 
és társszerkesztője lett az Új Amerikai Enciklopédiának, ahova a magyar és lengyel 
témájú részeket ő írta. Elkészítette fő művét a régi héber költészet történetéről. A 
New Yorki Magyar Egyesületnek tevékeny tagja volt haláláig, publicisztikájával pe-
dig Magyarországig elhallatszó hírt szerzett magának.  1888. május 10-én halt meg 
New Jersey-ben. Fiai is tudományos karriert futottak be új hazájukban. Az Újhely-
ben született Heilprin Angelo 3 éves volt, amikor kivándoroltak. Később visszatért 
Európába: Bécsben, Firenzében, Genovában tanult és kiváló természettudós lett be-
lőle. Az USA különböző egyetemein adott elő, s több földrajzi expedíciót szervezett. 
Az ezekről írott angol nyelvű beszámolói különösen népszerűek voltak. 
 Szerettem volna Heilprin Mihály kézírására ráakadni, ezért levéltári tartóz-
kodásom egy délutánját arra szántam, hogy végigböngésztem a Kaestenbaum–iskola 
megmaradt poros irataiból az évjáratait. Az eredeti célt illetően nem jártam sze-
rencsével, mert a megőrzött iratok gazdasági természetűek voltak, hiszen az alapít-
vány gazdasági ügyeit a vármegye hivatalnokai intézték Kaestenbaum végrendelete 
értelmében. De ha Heilprin kézírására nem akadtam rá, élettel – és írásmintákkal 
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– telítődtek a vármegyei nevek: Evva András főjegyző, Csiszár Gábor számvevő-
széki jegyző, Nyeviczky József számvevőszéki elnök, dr. Schőn Vilmos orvos, aki 
igazgatóhelyettes is volt az iskolában, és a különböző zsidó hitfelekezetek rabbijainak 
és tagjainak aláírásával is találkoztam az iratcsomóban. Mindezek, ha nem is helyet-
tesítették az eredeti célt, érdekesek voltak. 

 És még meglepetés is volt benne, hiszen az alapítvány tömeggondnoka – a 
hagyatéki gondnokot így nevezték akkoriban – a vármegye megbízásából Vass An-
tal, aki elszámolásait Málcán készítette. Ez a zempléni birtokos Vas Paulina édes-
apja volt, akiről majd később több szó is esik. (Érdekes módon nem egyformán írták 
a nevüket…) A „helyettes tömeggondnok” pedig Stentzel Dániel „hites ügyész, 
lakik Újhelyben”, a már emlegetett költő azonos nevű unokája volt, aki munkájáért 
– mint ahogyan azt az egyik elismervénye (Mutatvány-a) – tanúsította: évi 400 fo-
rintot kapott. Olykor az ember olyan helyen akad kincsekre, ahol nem is számít rá! 
Egyébként sem tudtam minden borzongás nélkül kezembe fogni a korszak jellegze-
tes kék árkus papírjait – ilyeneket használt Petőfi is, aki azonban feltehetően jobban 
vágta meg a lúdtollát, mint a kényszerből és sok pacával dolgozó Vass Antal…
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ID. BAJUSZ JÓZSEF  (1829 – 1913) 

 A műkedvelő újhelyi költők jel-
legzetes alakja, aki viszonylag későn, 
ötvenes évei végén kezdte ontani verse-
it, mert ekkorra összeszedett tudása és 
szereplési vágya szinte szétfeszítette. 
 Nemesi család sarjaként, 
zalkodi Bajusz Mihály és Rozgonyi 
Erzsébet gyermekeként született 1829-
ben Sátoraljaújhelyben. Apja részese 
volt az utolsó nemesi fölkelésnek, ez 
meghatározta az ő nézeteit is. Iskoláit 
Újhelyben végezte, ezután Patakon jogi 
végzettséget szerzett és felkapta a tör-
ténelem szele, amikor 1847-ben Lónyay 
Gábor követ kísérőjeként részt vett az 
utolsó rendi országgyűlésen Pozsony-
ban. Minthogy Lónyay Kossuth legfőbb 
támogatói közé tartozott, Bajusz József 
is aktív részese lehetett a kézírással ter-
jesztett Országgyűlési Tudósítások má-
solói gárdájának. Az ottani hangulat őt 
is forradalmárrá tette, elveiért fegyvert 
is fogott: Zempléntől Aradig végighar-
colta a szabadságharcot először a zemp-
léni nemzetőrségben, majd a 43. honvédzászlóaljban, és személyes bátorsága révén 
a honvédfőhadnagyságig jutott.  A bukás után sem adta fel a nézeteit, élete végéig 
ápolta a negyvennyolcasokkal a kapcsolatokat. 
 Hogy a megtorlás milyen formájával kellett szembenéznie, arról nem találtam 
adatot, de polgári élete e kitérő miatt késéssel indult: 1857-ben, jogi tanulmányai be-
fejezése után 10 évvel tett ügyvédi vizsgát és Újhelyben nyitott irodát. A XIX. század 
70-80-as éveinek egyik legkeresettebb vidéki ügyvéde lett, aki főleg válóperekkel fog-
lalkozott. Az 1869-es összeírásban a Pataki út 201 szám alatt volt a lakása, melyet ké-
sőbb is Bajusz-házként tartottak számon.  1870 körül vette feleségül Kovácsy Natáliát 
és a házasságból 4 fiú született. Szenvedélyesen politizált, nagyhatású népszónokként 
nagy része volt abban, hogy 1872-ben Lónyay Menyhért miniszterrel szemben a kö-
zépbalpárti – és újhelyi – Matolay Etele lett Zemplén országgyűlési küldötte. Ő maga 
is többször volt képviselőjelöltje a megyének, és bár mindvégig megmaradt liberális 
szemlélete mellett, a változó helyzetekhez tudta azt formálni. 1912-től Ernő fia vette át 
praxisát, akivel az utolsó években már együtt dolgozott.
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 Nemcsak ügyvédként, politikusként, hanem alkalmi versei révén is bekerült 
a közéletbe, mert azokat nagy szenvedéllyel ő maga adta elő. Verseit nem foglalta 
kötetbe, csak a helyi lapok hasábjain jelentette meg, így azokon keresztül a város 
élete is láthatóvá válik. Írt egy drámát is, és a történelmi viharban megélteket esszé 
formában foglalta írásba. Költői portréját a Zemplénben olvasható versek alapján 
állítottam össze, s minthogy egyelőre kötetben nem olvasható kuriózumokról van 
szó, kicsit részletesebben is elidőztem költői világában, mert az azokban felbukkanó 
újhelyi hangulatokat és a költő egyéniségét magam is élveztem…
 Alkalmi költő volt ő is, mint Stentzer Dániel, Farkas Andor vagy Biringer 
Gyula, de nagyobb volt tehetsége és volt személyisége, amit verseiben is engedett 
érvényesülni. Hatalmas közléskényszerével a XIX. század érdekességét, a költőkre 
és írókra bízott ismeretterjesztést is magára vállalta, talán egy kicsit jobban is, mint 
kellett volna… Szép hosszú élet adatott számára, amiben volt ideje dolgai kitelje-
sedésének: költészete 70 éves kora körül ért a zenitre, miközben minden újhelyi és 
zempléni eseménynek mindvégig aktív észese maradt.  A várostörténet, a kultúra, a 
világ fejlődése izgatta leginkább, bár valójában őt is, miként Mikszáthot, a dzsentri 
diskuráló kedve éltette. S mert ez nála a közért kifejtett tevékenységgel kapcsolódott 
össze, a meg–megdöccenő ritmusok ellenére érdekesek írásai. 
 Egyike volt a Kossuth-szobor felállításáért tevékenykedőknek: gyűjtötte 
az egyéni felajánlásokat, szervezte a jótékonysági bálokat, műkedvelő előadásokat. 
Herczeg Ferenc Ocskay brigadéros című darabjában fiai – ifj. József, Zoltán és 
Andor – is tevékeny szerepet vállaltak, s ahogy az apát ismerem, Ernő sem ma-
radhatott ki az általános lelkesedésből, legalább a színfalakat tologathatta… Fiai 
ekkor már 25–30 évesek voltak, de az apai minta rájuk is hatott, s felnőttként is 
megőrizték lelkesedését. Ám amikor a Kossuth szobor felállítása miatt felvetődött 
a főtér átrendezése, id. Bajusz József szenvedélyes verset írt és cikkben is érvelt, 
miért nem lehet az inszurgens emlékművet a templom másik oldalára átvinni… 
 Első versét 1872-ből találtam, ami a Matolay Etele érdekében – a Zemplé-
ni Balpárt jegyzőjeként – elmondott kortesbeszéd volt, de már akkor megjelenítette 
későbbi verseinek fontosabb motívumait: a történelmi hagyományok értékének fel-
ismerését, a politizálás szükségességét. Ezután legalább 10 évig nem találtam tőle 
verset, de aztán költőként az újhelyi mindennapok krónikásává is vált. 
 48-as szemléletét több költeménye is megőrizte. Amikor 1881-ben Szemere 
Miklós meghalt, versében a költőtől és bajtárstól búcsúzott. Az események közel-
sége miatt ebben a hangosabb szólam a költő elvesztése miatti fájdalma lett, hiszen 
számára Szemere Miklós olyan volt, mint akiből száz év alatt … egy születik. Ba-
jusz József a Petőfi–nemzedék tagjaként hitte, hogy a költők Isten küldöttei, ezt 
bizonyította számára az is, hogy a belső emigrációt vállaló Szemere jóslatai sorra 
beteljesedtek. Emiatt érezte nagyobbnak a költői veszteséget, bár azt is tudta, a 
forradalmárok tábora is kevesebb lett eggyel:
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„Mi mindnyájan, kik bajtársaid valánk,
  Sötét gyászt öltve fájlón gyászolunk, - 
  A hozzád tapadt hír s babér foszlányain
  Tisztelőiddel együtt osztozunk.”
 Szemere Miklós koporsója felett

A költői sors forgandóságát Kazinczy példájával támasztotta alá, akinek kultuszát 
éppen Szemere indította el:

„S íme, most a nemzet leborúl,
  S áldja az Istent,  - ki küldé neki’…
  Te is így fogsz majd – miként mestered –
  Dicsőink sorába elől fényleni!”
 Szemere Miklós koporsója felett

Mire 1901-ben másik bajtársa, Bakó Béla is meghalt, a „Hallod! magyar!” – gon-
dolat jegyében már az események felidézését is fontosnak tartotta. Bakó Béla a 
Würtenberg– huszárezred tagja volt, akik Galíciából - tisztjeik nélkül - jöttek haza 
árkon–bokron keresztül. A vers költői erejét az általa is megélt élmény adja:

„Ez a gondolat legott tetté vált,
     Rohant az ezred, …győzött mindenütt….
  Ellene ellen soha meg sem állott,
     Halomra dőlt, eltünt, futott, feküdt.

  Mikor ily négykarú huszárezred
       Rohamra indult, a föld reszketett.
  Nem birt veletek forgószél, fergeteg,
        Együtt rohanni nézte ezeket.” 

      Búcsúvers

S ha vissza is vesz a vers értékéből a gyengébb mesterségbeli tudás – az erőltetett 
alliteráció, vagy a bizonytalan lábakon álló gondolatficam:Leveri azt, ki felkelt elle-
ned / Te rabszolgaságért küzdők nemzete…., a vers képrendszere egyedi, befejezése 
pedig pontosan követi szerzője gondolkodását és költői célját. A zárlat így válhatott 
közhelyszerűségében is emelkedett búcsúvá: 

„Kit annyi évig az önkény nevelt, 
      És a honához mégis hű maradt.
  Megérdemli a ti részvéteteket,
       Ily példa int, tanítja a magyart. 
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 Öreg bajtárs! Egy hosszú életnek
      Jutottál már nyugvó csarnokába,
  Még feltámadsz, ha majd a menyeknek
       Híj harcba zengő harsonája.”

 Felemelőbb költői feladat lehetett számára a 48-as bajtárs köszöntése 50. or-
vosi jubileumán, de ezt az alkalmat is a múlt felidézésére használta fel. Az újhelyi 
főorvost, Lengyel Endre dr-t ugyanis nemcsak a diplomája, hanem a keresztúri 
csatában bizonyított életmentő tevékenysége avatta orvossá, és az ott átélt élmények 
avatták felnőtté. Fél évszázad távlatából mindkettőnek megvolt a maga értéke.
 Alkalmi vers Horváth József árvaszéki elnöknél tett beteglátogatásának 
megéneklése is 1899-ből. Életszemlélete miatt fontos ez a mi számunkra és nem 
azért, mert a meglátogatott kolléga néhány hét múlva meghalt. Rokonlelkek voltak 
ők irodalomszeretetükben, de az  elhagyatottan betegeskedő barát kapcsán az élet 
törvényeit mutatta meg, melyet azonban abban a szituácóban megint csak egy köz-
hellyel tudott lezárni:

„- Bízzunk Istenben elhárul a vész, - 
  De kedves öcs’ te is tartsd magad.”

                                                                          Látogatás

Általában is szerette érzelmeit versben kifejezni. Amikor a rokon Meczner–
család fiatalon elveszette egyik sarját, verssel vigasztalta őket, s így búcsúzott el 
Szmrecsányi Jánosné költőtárstól is. Igaz, az utóbbi inkább farsangi rigmusként 
hat, mint temetési versként, de hűen tükrözi Bajusz felfogását: azért maradt nagy 
a szemében költőként is, mert meghúzódott családi fészkében és azt erősítette. 
(Sajnos, a költőnőtől egyetlen verset nem találtam az általam lapozott Zemplén 
számaiban, így értékét nem tudtam felmérni…)
 Verseinek külön csoportját alkotják azok, amelyeket legfontosabb témái 
(könyv/újság – történelem – kultúra) ihlettek. A két magyar lapszerkesztőhöz (1899.) 
írott verse az újságírói morálról és a felelősségről szól, a számtalan felkiáltójel mutatja: 
szinte parancsként osztotta tanácsait. De ebben sem tagadta meg népművelő hajlamait, 
amikor a „Német sógor következményei” – sor dőlt betűs szavához bőbeszédűen a kö-
vetkező lábjegyzetet fűzte, és ezzel az adomával aztán agyon is ütötte versét:

„Egy paraszt a bíróságon magával vitte kis korú fiát, mert az idézésben 
az szerepelt, hogy jelenjen meg következményeivel, ő pedig az, mert 
tőlem származik, és ő fog utánam következni.”

 Ugyanehhez a témához kapcsolhatjuk A könyvnyomtatók méltatása című 
versét, mely 1900. november 18-án jelent meg a Zemplénben azzal a kiegészítéssel, 
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hogy „ a ma egy hete tartott Gutenberg ünnepre írta és elszavalta.”  Ez a csaknem 90 
(!) soros vers pontosan megmutatja Bajusz költői módszerét. Az írott betű forradal-
mán túl benne van Gutenberg története, majd egy nagy bakugrással a pesti Franklin 
nyomdától B. Franklin–hez és az amerikai függetlenségi harchoz jutott, hogy aztán 
a verset a szabadság dicséretével zárhassa. Képzavarai kicsit nehezítették a vers meg-
értését, de szándékát jól mutatja ez a vers is: minden tudását meg akarta osztani a 
világgal. Milyen kár, hogy ez a nagy szereplési – és ismeretterjesztési – vágy nem 
találkozott össze egy korabeli Kazinczy útmutatásával! Olyan sokféle információt 
zsúfolt bele mindegyik versébe, ami követhetetlenné tette az egészet, s ezzel legjobb 
törekvéseit is félrevitte. Persze azért ezt így megírni nem volt kis teljesítmény, ennél 
nagyobb csak azoké volt, akik állva hallgatták végig a Gutenberg–ünnepen. 
 Az Inzurgensek című alkalmi verse 1901. december 3-án egy vármegyei 
bizottsági ülés után született, amely akkor elvetette Fejes István tervét az inszurgens 
emlékmű áthelyezéséről. Legalábbis ez volt a kiindulópont, melyet 38 négysoros stró-
fán (!) keresztül fejtett ki, de megint több réteget kapcsolt össze, melyeket itt csilla-
gokkal is elválasztott egymástól. Az első egység az inszurgensekhez való személyes 
viszonyát tartalmazta. A következő réteg Petőfi újhelyi látogatásait taglalta: Bajusz 
szerint a költő már akkor is járt Hegyalján, amikor Debrecenből Pestre gyalogolt 
Vörösmartyhoz – miért is tett volna ekkora kitérőt?!  Emiatt az általa 1846-ra tett, 
valóságban 1847-ben megtörtént útja már második látogatás volt. Ebben a részben az 
inszurgens emlékmű kettős szerepben jelent meg: mint a győri csata emlékműve, és 
mint a győri csata emléke a Petőfi versekben. A vers harmadik rétege a legszimpati-
kusabb, amiben a nemesi felkelők kétes dicsőségét emberi módon összegezte: 

 „Helyes volt-é, vagy nem
        Hogy ti felültetek:
  Arról most – post festa –
       már nem verselek,

  De bátorságotoknak
      Hogy ez tanujele: 
  Azt meg ne tagadja
      Soha – Zemplénmegye.”

Arról már nem találtam Bajusz költeményt, mit érzett, amikor a térrendezés megtör-
tént és a győri csata emlékműve mégis átkerült oda, ahol most a Partizán–emlékmű 
látható?! 
 Ébresztgette ő is Rákóczi szellemét, nem is akárhol, hanem a már emlegetett 
országos ünnepségen Borsiban, ahol jó érzékkel kapcsolta össze Rákóczi alakját a 
48-as honvédekkel: az unokák üdvözlik / a hős kurucokat… De azt is jól látta, hiába 
hozott mindkét küzdelem dicsőséget  a magyar névre, az eredmény mind a kétszer 
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összetört test, lélek… A jövőt tudakolta Rákóczitól, tőle akarta hallani a nagy re-
ménytelenségben:

„Ne félj! a szabadság
  Nincs örökre veszve…”
 Rákóczi szellemének ébresztése

A korabeli leírások szerint versének ez a gondolata Borsiban megmozgatta a hall-
gatóságot, hiszen a megszentelt helyen a reményt közvetítette, hatalmas ovációval, 
kinyilatkoztatásként fogadták szavait, csak Mikszáth fanyalgott. Bajusz számára a 
történelem arra teremtett alkalmat, hogy a benne fortyogó ismereteket hallgatóira 
öntse. E versek lényege nemcsak a megírásukban rejlett, alkalomhoz kötődő verseit 
maga adta elő, amihez jó kiállása, zengő hangja, színészi tehetsége is volt. Így hát 
nem véletlen, hogy az újhelyiek minden ünnep elengedhetetlen részének tartották őt 
és a verseit. Ehhez pedig nagyon sok alkalom volt, hiszen Bajusz József a város tör-
ténelmének legaktívabb időszakában élt. Az újhelyiek nemcsak szerettek ünnepelni, 
de ekkoriban volt is mit ünnepelniük.  
 1901. január 4-én Színházunk megnyitására címmel írt verset, bár az ün-
nepség végül nem ezzel a köszöntővel zajlott, hanem Bartók Lajos, a Kazinczy–Kör 
másik alapítójának Prológ című versét Gyenes László, a Nemzeti Színház művésze 
mondhatta el. De az újabb Bajusz vers sem veszett kárba, mert megjelent a Zemp-
lénben. Ekkoriban politikai lappá lépett elő a Borúth  Elemér alapította helyi újság, 
amiben átmenetileg megcsappant az irodalmi mellékletek száma, de ezt az a szám 
közölte, amelyik az ünnepségről is beszámolt. 

„Szín művészet új csarnoka!
         Üdvözöllek, te bűvös hely!
  A magyar nyelv szellemének 
         Templomot itt emelt Újhely!”

A színház lett tehát a város újabb temploma, ez így helyes Kazinczy földjén, és ezt 
tényleg követnie kellett a bortemplomnak, hogy minden újhelyi szentség helyére ke-
rülhessen……Ez a már csak 14 strófás vers nagyszerű indítása után megint magába 
zsúfolt mindent, amit Bajusz bátyánk a témáról tudott. Számára ekkor a nyelvében 
élő nemzet helyettesítette a szabadságot, de ott van a vers háttereként a történelem 
vihara és a magyarok küldetéstudata is. Következtetése már meg sem lepi az embert, 
hiszen Shakespeare óta mi is tudjuk: színház az egész világ…. Mindez Bajusz József 
szavaival:
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„E nagy célra a színészet
      A színpad jó iskola,
  A szabadság, önállóság
      Képletekben mutatva.

  Eszményi szép alakokat
      Hősöket és honfiakat
  Alkossatok – mintaképül
      Mutatva itt – a magyarnak.

                       …………………………………………………………
  Dicsőség a hivatástok
      Ez a rózsás színi pálya…
  A magyarok Istenének 
      Szálljon rátok az áldása.”
  Színházunk megnyitására

 
 Ezek után nincs azon semmi csodálnivaló, hogy amikor Fedák Sári – akinek 
szülei kötődtek Újhelyhez – vendégszereplésre érkezett, verssel köszöntötte:

„Vonzott úgy–e , szíved hozzánk?
      Vonz Ujhely szeretete?!
  Mintha csak gyermekünk lennél:
         Üdvözöl Zemplén megye.” 
   Fedák Sári hugomhoz

Ez a befogadó készség, amit versében megfogalmazott, ez volt Újhely egyik legna-
gyobb erénye. Amikor lemondott róla, felfelé szárnyalása is lejtmenetbe váltott…
 S az ő versével nyitott a város új egyesülete, a Kazinczy Kör is, amelynek 
alapító tagja lett és amelyik sokáig meghatározta az itteni kulturális eseményeket. 
Abban a tényben, hogy erre latin című verset írt, nincs semmi meglepő. Ő még annak 
a XIX. századnak volt a gyermeke, amelyik latinos műveltségben nőtt fel, és a Rákó-
czihoz kötött mondás pedig akkoriban közismert volt Zemplénben: Concurrunt ut 
alant. A megalakuló irodalmi társaság a magyar nyelv felemelése és a múlt feltárása 
mellett élővé akarta tenni az irodalmat, ezért érezte úgy költőnk, hogy az a nap a kez-
det: Összegyűltek és szárnyrakeltek. A vers lényege aztán a magyar nyelv dicsérete 
lett- sajátos népnemzeti stílusban és visszafogott mennyiségben:

„Annyi bűbáj, annyi zengzetesség
  Nincs a földön tán egy nyelvben sem.
  Nem dicsekvés – hisz ha nem így lesz,
  Elvesztél vón rég nemzetem.”
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Bajusz József úgy érezte ekkoriban, hogy a magyar nyelv fogja megoldani a nemze-
tiségi kérdést. Sajnos, ez a jóslata nem teljesült, de ezt ő már nem tudta meg. Ebben 
a versben azonban nem kanyarodott el, csak a kört indította neki a közös szárnya-
lásnak: 

„Mint a madár, az ég felé szálljunk, 
  És daloljunk mindig szabadon.”

Ezzel zárta le a vers gondolati ívét és a kezdőlökést is jól megadta: a Zemplén követ-
kező számai a Kazinczy Kör rendezvényeitől lettek hangosak…
 Tárcái érdekes műfajt jelentenek, a korabeli újságokban az irodalmi mellék-
letet jelölték ezzel. Bajusz az esszé műfaja felé vitte el itteni írásait, bár a szerkesztő 
időnként egy-egy lábjegyzettel magyarázatot is fűzött a leírtakhoz. A versek folytatása 
ez ugyanazzal az anekdotázó hangvétellel, mégha törekedett is az objektivitásra. Két 
tárcát is találtam, mindkettő egyazon év, 1889/90. terméke, s hogy nem a Zemplénben, 
hanem az Adalékokban… jelentek meg, jelzi: nem irodalomnak szánta ezeket…
 A Hogyan fogtam el Belosits őrnagy urat? egy 20 éves fiatalember nem 
mindennapi bravúrja, akit ezért a cselekedetéért katonailag előléptettek. Bajusz le-
írásában végigkísérhetjük a hőstettet, melyhez azért kellett egy kis kurázsi, hogy 
azokban a zavaros időkben egyszál magában kísérje Patakról Tokajba az elfogott 
árulót! De ennél több a tárca mai olvasata: fényt vet arra is, urambátyámék hogyan is 
intézték a haza ügyét. Szemere Bertalan a bodrogkeresztúri csata után így jelölte ki 
az új feladatot:

„- Józsi, ha szeretsz engem és szereted a hazádat, hozz ide két embert 
Zemplénből: Belosits-ot, a ki az ellenséghez átszökött és Ottstett-et, a ki 
a vármegyéket szétkergette és a vármegyei pénztárt elfoglalta, dacára 
annak, hogy mind a kettő hűséget esküdött.”

A tárcából az is kiderült: nem is az öreg katona elfogása jelentette a feladat legnehe-
zebb részét, hanem hogy a kaszinóbeli ismerősök szívélyes invitálásait visszautasít-
sa, s az úri szokásokra hivatkozó őrnagyot rabként, és ne bajtársként kezelje. 1849 ja-
nuárjában az ellenfelek között nem volt szigorú a határ, ezért aztán megtörtént, hogy 
időnként a barátok nehezítették, az ellenfelek támogatták munkáját. De mindezek 
végrehajtásához azonban kellett egy hallatlanul bátor fiatalember: a zajló jégtáblákon 
is átráncigálta az öreg hadfit, aki eközben nem volt sem élő, sem holt. 
 S a leírásból az is kiderült, hogy mindez szinte felesleges hőstett is lett, az áru-
lót egyik statáriális bíróságtól a másikhoz küldték, Debrecenben a lakosok majdnem 
agyonverték, csak az orosz támadás híre mentette meg az életét. A világosi fegyverle-
tétel után aztán mind a ketten visszatértek Zemplénbe, ugyanazon körben éltek. Arról 
nem szólt Bajusz József, hogy őt hogyan vegzálták a szabadságharc bukása után, de 
mindenkit megnyugtatott: bosszút rajta nem állt, vesztére nem tört Belosits…
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 A zempléni Szegény–legény–társúlatról írott tárcája is ilyen visszaemléke-
zés, anekdota az 1847-es választásokról, amikor nemcsak Zemplénben harcolták ki 
a néppárti Bernáth Zsigmond győzelmét a kormánypárti jelölttel szemben. Borral és 
cigánnyal vívták meg az ungmegyei inváziót, ugyanúgy, mint a korábbi megyei tiszt-
újításoknál tették. Nem az eltérő politikai nézetek, hanem a nemesség szembenálló 
csoportjai csaptak ott össze. Bajusz végkövetkeztetésében maga is a táblabírói politi-
kát hibáztatta, de a tárcában megfogalmazott történet a hősies múlt egy darabja, amit 
baráti körben sokszor elmesélhetett. Ha mi a mai tudásunkkal olvassuk ezt az írását, 
talán meg is kopik a fénye egy kicsit ennek a hősiességnek, de pontosabbá válnak a 
régmúlt dolgai.
 1901-ben a mindenhez hozzáedződött újhelyieket is meglephette, amikor 
Csapy István, Sárospatak ura címmel 5 felvonásos történelmi tragédiát adott ki 
nyomtatásban, melyben a XIV. századi változásokhoz szaladt vissza. Ez volt az 
egyetlen műve, melyet nem az újságban láthatott, de a Landesmann Miksa és Tár-
sa Gyorssajtóján „nyomatott” mű nem sok örömet hozhatott számára, hiszen telve 
volt nyomdai hibával, tévedéssel. A sárospataki könyvtárnak ajándékozott példánya 
nemcsak kézírását őrizte meg számunkra, néhány oldalon keresztül javította is a hi-
bákat, majd a reménytelen küzdelmet látva, feladta. Ajánlása is olyan Bajusz–féle: az 
ügyvédként gyakorta használt kék színű ceruzával történő érzelem nélküli beírás:

„Tiszteletpéldány. Sujhely, 1901. jun. 6. 
                                  Id. Bajusz József”

      Egy romantikus történet erejéig nyúlt 
vissza az 1301–1321 közötti trónviszályok 
és pártharcok időszakába, a „való, igaz, meg 
nem hamisitott történeti tragoedia”- ban, 
melynek keletkezési történetéhez az Ada-
lékokban…találtam támpontot. 1897-ben 
Réthy Pál ismertette Csicseri Ormos Lász-
ló: a Szent–Vincze hegyi klastrom elégése 
című novelláját. Ez a történet a ma már las-
san elfelejtett Szemince nevet viselő pataki 
dombon álló kolostorba, a középkori Patak 
történetéhez kalauzolt bennünket, amihez 
végül a szerkesztő a következő megjegyzést 
fűzte:

„Akinek költői talentuma van, az imént 
elbeszélt szomorú történetből nagyon 
hatásos tragédiát írhat. Minden kellék 
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megvan a szomorú történetben, ami szükséges a tragédia írásához: 
királypárti-, ellenpárt, ármány-szerelem, fényes lakodalom, éjjeli csata, 
apa ellen fellázadt fia, akinek halálra ítéltetése…s mindezek fölibe a 
történelmi háttér…”

Bajusz József magára vette ezt az üzenetet és megírta drámáját. A nehezen követhető 
és a kor felfogásán néhány dologban átlépő szerelmi történetben Károly Róbert trón-
ja jutását helyi eseménnyel kötötte össze.
 Érdekes, hogy az újhelyi id. Bajusz József Patakon játszódó történetet fo-
galmazott meg, de itt volt joghallgató, ami kedvessé tette számára ezt a várost is. A 
Szemincze-hegy a Szent Vince-hegy sajátos névmódosulása, szőlőhegy volt Patak 
határában, ahol a források szerint a XIII. században domonkos kolostor állt, melyet 
1322-ben tűzvész pusztított el. A kőbányászat mára a nyomát is eltüntette, s inkább 
Mandulás néven emlegetik a patakiak. Ez a terület újabban megint az érdeklődés kö-
zéppontjába került, mert a Bodrog Egyesület  – ez lett hát történetének egyik színhelye 
– különleges flórája és faunája miatt természetvédelmi területté akarja nyilváníttatni.
 Művét Dókus Gyulának ajánlotta egykori műkedvelőségünk emlékéül - szín-
házi tudása onnan származott. Nem érdemes ezt lebecsülni, mert Újhelyben nagy 
hagyományai voltak a színházi életnek, melyhez a műkedvelő előadások éppen úgy 
hozzátartoztak, mint a kőszínházban fellépő itteni állandó társulatok és vándorszíné-
szek. A pataki nagykönyvtár őrzi Szemere Miklós Mixturájának kézzel írott példá-
nyát, melyben a vármegyei életet gúnyolta ki, s melynek előadásában Bajusz József is 
részt vehetett, hiszen a feljegyzés szerint a vármegyei urak elő is adták azt. De azért 
mindez kevésnek bizonyult ahhoz, hogy a témában rejlő drámaiságot teljes mélysé-
gében megmutassa. 
 Csapy László, a pataki várúr és Pánky Péter szembenállása része volt Károly 
Róbert és Csák Máté harcának, akiket összebékített a király a koronázáson, s gyer-
mekeik házasságával meg akarta pecsételni.. Ám amikor Pánky Péter visszatért Csák 
Máté hűségére, Csapy László eltiltotta fiát a menyasszonyától, aki azonban olyan sze-
relmes volt Pánky Margitba, hogy megszökött a pataki várból. A két család között 
aztán újra fellángolt a harc, s amikor Csapy László másodjára is legyőzte ellenfelét, se-
regében megtalálta saját elveszettnek hitt fiát is. A családi tanács Csapy Istvánt halálra 
– a Vöröstorony kaszakútjába való bedobásra – ítélte, de Pityu cigány ötlete nyomán 
onnan nagybátyja megszöktette, és a szemincei kolostorban rejtette el. Csapy István 
azonban itt összetalálkozott szerelmi vetélytársával, a gonosz Ibóval, aki felesége ha-
lálhírével félrevezette őt. Hogy eljuthasson felesége sírjához, a templomi örökmécses 
lángjával felgyújtotta a kolostort, de sem ő, sem ellenfele nem jutott ki onnan. 
 A drámai konfliktus a két családfő között húzódott, akik elfogadták látszó-
lag a király döntését. Pánky a korábbi kérő és Csapy István között véres párbajjal 
dönttette el, ki legyen lánya vőlegénye, pedig Margit is feltárta előtte István iránti ér-
zelmeit. S amikor Csapy László megtalálta elveszettnek hitt fiát, nem ölelte keblére, 
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hanem árulóként halálra szánta. A Bajusz–féle történet szenvedő hősei a gyerekek, 
István és Margit, amivel az egész egyféle Rómeó és Júlia–színezetet nyert. Ebben a 
zűrzavaros világban még a lovagi becsület diktálta a tetteket, mely esetenként szem-
be is kerülhetett az emberi értékekkel. Így aztán a szerelmi vetélytárs, gróf Osti Ibó, 
a kóbor lovag mindent megsemmisíthetett hazugságával, hogy ezzel vágjon vissza a 
korábbi párbajukban elszenvedett megalázásáért. 
 Bajusz legtöbb erejét a történet elmondása vette ki, nem tudott drámájában 
igazi feszültséget teremteni. Nem élt a drámai sűrítés eszközével, s a helyszínek vál-
tásának lehetőségeit sem tudta érvényesíteni. Jellemformálásában is csak a sémák 
köszöntek vissza. Ugyanakkor látható élvezettel álmodta vissza a középkori Sáros-
patak helyszíneit: a Vöröstorony termeit és földalatti alagútjait, a Széldombon lévő 
klarissza–zárdát, a hol szentvinceinek, hol szeminceinek emlegetett kolostort. A kor 
történelmi nagyságait helyesen idézte meg, de a történelmi háttér megrajzolásával 
adós maradt, mert nem a XIV. századra, hanem saját korára figyelt. Pánky nála párt-
vezérként jelent meg, s nem a kiskirály alattvalójaként harcolt a koncért Csapyval, 
Budapesten lévő térről beszélt a XIV. századi történetben, a Borostyán várban kerti 
lak is volt, s Buda várában felsorakozott minden magyar nemes, hogy Éljen a szabad 
választási jog! Éljen a szabad választott király szöveget skandálja Károly Róbert 
koronázásán. Mert ürügyül használta a történetet arra, hogy elmondhassa saját ko-
ráról való gondolatait. Csak ezzel magyarázható az a gondolkodás, amellyel Pánky a 
drámai kiindulópontot összegezte:
 

„Ki tudna itt belátni emberek!
  Otto, Róbert, Venczel, a sok király
  Közül ki lehet a valódi? Nem tudom,
  A vér, a szív a nemzethez vonz…
  Ha dúl tovább a belviszály, magyar!
  Okát keresd a versenyekben ott!..
  „Trencsényi Csák legyen a magyar király!”
  Ő vér velünk, atyánk, közel rokon,
  A többiek: Cseh, Német és Olasz,
  Ne üljenek reád magyar hazám!”

 
 Talán az akkoriban nagyon divatos népszínművek hatására a nemesi hősö-
ket népi alakokkal toldotta meg, amiben valami figyelemre méltó is van. A dráma 
legpozitívabb hőse Pityu, a Csapyak házi cigánya, akit talált gyerekként a vár ura 
nevelt fel, s a drámában az események legfőbb mozgatójává vált.  Hanyó, tót szolgáló 
a Pánkyak más világát volt hivatva szemléltetni. Alakjuk révén számtalan – tudatos 
vagy tudattalan – allúzióra kerülhetett sor, melyek közül a kedvencem a patakban 
ruhát mosó és éneklő Hanyó volt…Kettejük közül a cigány figurája az érdekesebb, 
aki mintegy az író szócsöveként funkcionált a darabban. A cigányok iránti rokon-
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szenv is 48-as örökség Bajusznál, a leírások szerint az újhelyi magyarok, cigányok és 
zsidók együtt harcoltak, majd a bukás után együtt őrizték a forradalom és szabadság-
harc emlékét, közös élményeiket. Ő segítette megszökni Istvánt, s védte meg a várat 
is a titkos alagútból várható támadás elől. Öntudatos monológja sokat elárul Bajusz 
nézeteiből:

„Czigány, igaz, de gondolatja van.
  E már fajomnak ősi jellege.
  Ahol szorul a szíj, avagy szakad,
  Nyakad körül kötél ha húzva van,
  Czigány fejében mentő gondolat
  Keletkezik – Patak ne tudja ezt?”

István megmentésének terve is az ő fejéből pattant ki, s amikor ennek hírét megvitte 
a klastromban rejtőzködő Margitnak, gáláns kézcsókkal búcsúzott tőle… De Pityu  
csak a nevében cigány, és Hanyó sem tipikus tót szolgáló. Amikor például Pityu meg-
szerezte Hanyótól az Istvánra vonatkozó hírt, sajátosan fizetett:

„Tegyen vonót a húrra kis fiam!
„Pacsabucskit”, a tót danát nekem,
 Zenélje el magácska kis czigány!
 Ha szép a hang? Jutalma csók leend…”

(Pityu egy magyar kesergőt játszik, az ösvényen felfelé menve hátra néz –
Hanyó utána bámul szerelmesen….)
Pityu terveit a marcona hadfi, Doncs vezér váltotta valóra, de egyikük sem számolt 
a szerelmi vetélytárs bosszújával. Így aztán a szülők felelősségéről való tanulságot a 
zárda füstölgő romjainál ő fogalmazta meg. A költői igazságszolgáltatás az ártatla-
nul elpusztult Istvánt tette meg Sárospatak igazi urának, pedig a tettek alapján Pityu 
cigány volt az …
 Ráadásul Bajusz József nem is érte be csak a dráma megírásával! A Zemp-
lén című újságban olvastam, hogy

„…morálját a Vörösmarty szobor javára nyilvánosan felolvasandó 
tragédiájával úgy mondja el pompásan gördülő jambusokban a 
szentvincei  kolostor romjairól álmodó költő:

                  E zárda romja intsen, emberek!
                  Hogy járjatok az élet útain…
                  Kiket vetélkedésre hozott ide
                  a sziv’ tüzét a lány oltotta el.
                 Ma már szelid barátok ők megint.
                 A zárda–romba sirt találva fel…

Előre is ajánljuk a Csapyt, elveszi majd a közönség tapsait felolvasása 
ha végrehajtatik.”
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Arról már nem szólt a fáma, hogy sor 
került-e a felolvasásra?! A hosszú Ba-
jusz verseken edződött újhelyi közön-
séggel még az is megeshetett…. Lám 
csak, fél évszázad sem telt el Kazinczy 
Gábor óta, és hogy megváltozott a vá-
ros: figyeltek a versekre! Nem panasz-
kodhatunk: az újhelyi múzsák igazán 
eredményesen működtek….  
 Id. Bajusz Józseftől aztán a fiai 
vették át a stafétabotot. Feltehetően ők 
is mindannyian jogot végeztek, és más–
más területen helyezkedtek el.  Ernő-
vel együtt dolgozott az irodájában, aki 
1912-től egyedül vitte tovább, ifj. Józse-
fet és Zoltánt a vármegye alkalmazta, 
Andor pedig Szerencsen lett főszolga-
bíró. Nemcsak apjuk nyüzsgő természe-
tét, munkáját is megörökölték. Az 1910-
es nagy református bál – melyre a város 
minden helyi nagysága maskarába öltö-
zött – már a Bajusz családról szólt. Egy 
eleven újságot mutattak be, melyben ve-
zércikk – íróként az apa arról szónokolt, 
milyen frappáns hatalom 
az újság. Hírolvasóként különböző hírértékű táviratokat olvasott fel ifj. József – vagy 
ahogyan az újhelyi zsargon nevezte: Bajusz Pici – és Zoltán, amit aztán egyik társuk 
rendre megcáfolt. S ott volt már nyomukban a harmadik nemzedék is Bajusz Gyur-
ka személyében, aki az apróhirdetésekben Fejes Ilonkával domborított… Szép este 
lehetett…
 Gyermekei közül legnagyobb fiáról találtam több adatot is. A piarista gim-
názium értesítője szerint az 1882/83. tanévben ott végezte tanulmányait „helvét hit-
vallású” tanulóként. Mudrány András 1892. október 20-án kelt végrendeletében 50 
darab arany koronát hagyományozott rá, mint keresztfiára – a végrendeletet Matolay 
Etele és Becske Bálint – Kazinczy unokája – hitelesítette, végrehajtója Dókus Gyula 
lett. Ez a kör indította őt is útra! Kossuth New York-i szobrának avatására 1928-
ban ő vezette a zempléni küldöttséget, megnézhette hát az édesapja által dicsőített 
világot! S nemcsak megnézte, benyomásait útleírásban rögzítette a Zemplén olva-
sóinak örömére. Amikor 1933-ban Péter Sándor egy karikatúra albumban örökí-
tette meg a város jellegzetes figuráit – később még szó lesz róla –, ő is szerepelt… 
Lakása a régi Bajusz-házban volt, amely mellett három évtizedes bejárásom idején 
én is naponta elmentem.

Bajusz Andor díszmagyarban
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 Id. Bajusz József 1913. április 26-én halt meg, a levéltárban látott gyászje-
lentése szerint  népes család búcsúzott tőle: felesége és négy fia: József (1871-1933), 
Andor (1875–1921), Zoltán (1877-1916), Ernő (1879–1934) – feleségekkel, gyere-
kekkel és a Mecznerek. Családja a költőt is szerette benne, hiszen összegyűjtötték 
szétszórva megjelent verseit – gondolom, hozzátették a kéziratban lévőket is -, és 
1924-ben kötetben megjelentették. Bár anyaggyűjtés közben kiderült, hogy újhelyi 
barátunk, dr. Váradi György (1937–2009) is leszármazottai közé tartozott, de ők 
sem rendelkeztek ezzel. A fényképek családi gyűjteményükből kerültek elő. Azért 
reménykedem, hogy egyszer majd csak a kezembe kerül az a bizonyos kötet is, addig 
meg beérem azokkal az írásokkal, amelyek az újságokban megjelentek. 
 Nagyon nehéz olyan költői életművet összegezni, amelynek csak a töredé-
két ismerjük. Erre nem is vállalkozom, de engem megkaptak alkotásai, az azokból 
áradó újhelyi szellem. Felfedeztem a mögöttük lévő, nagyszájú, bőbeszédű, gyarló 
embert, aki szürke és monoton jogászkodását a maga módján megszínesítette. Írásai 
egy különleges világból hoztak üzenetet, a fényes napok mindennapjainak levegőjét 
éreztette meg – néha alulnézetből… Költői teljesítményként mindez nem emelkedik 
ki, de a helyi színeket jól érzékeltette, és leírásai révén emberi közelbe hozta Újhely 
történetének ezt a szeletét. Id. Bajusz József zempléni kisnemes csak mellesleg írt, 
nem ez volt a napi munkája, de mégis fontos volt a számára. Ebben élte ki anekdo-
tázó hajlamait, ami egyébként is a társadalmi élet középpontjává tette. Örülök, hogy 
felfedezhettem őt, vitalitásából nekem is juttatott. Ha a szép kilátású újhelyi temető-
ben – a Handzsigó magyarul ezt jelenti – a sírja felé járok, neki is viszek néhány szál 
virágot… 

Bajusz fivérek
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BORÚTH ELEMÉR (1833–1886)

 Ő sem őshonos, de ezer szállal 
kötődött Újhelyhez: gyermekként itt járt 
iskolába, majd 1869-ben ide jött vissza 
újjászületni, s az általa teremtett lappal, 
kiadóvállalattal Újhelyt is megemelte. 
Egyike lett azoknak, akik nemesi szár-
mazásuk ellenére a polgári kibontakozás 
cselekvő részesévé váltak. 
 Mádon született 1833. jan. 28-án 
Steiger József és Szabó Julianna gyer-
mekeként Steiger Alajosként. A Borúth 
nevet eleinte költői álnévként használta, 
majd véglegesítette, gyermekei már ezt 
örökítették tovább. 
 Virgonc, eleven eszű gyerek 
volt, aki gondos iskoláztatásban része-
sült: Mádon Pokora József kántortaní-
tónál tanult, melyet Újhelyben, Patakon, 
Miskolcon, Egerben egészített ki.  Ami-
kor 1845-ben szülei elváltak, édesanyjá-
val Nyíregyházára költözött, és tanulmá-
nyai befejeztével az ottani vármegyénél 
helyezkedett el tanácsosként. 
 Újhelyi diákként kezdett verseket írni, amit Nyíregyházán is folytatott, sőt 
a testvérmúzsákkal is megismerkedett: könyvből tanult meg festeni, faragni, fuvo-
lázni. Borúth és Júlia néven küldözgette írásait a pesti szerkesztőségekbe, amelyek 
végül is sikeresek lettek, bár a Júlia álnév miatt sokáig női szerzőt gyanítottak írásai 
mögött.  Jókai meghívta a Hon szerkesztőségébe, de nem akart Pesten élni. 
 Első életváltását még a dzsentri–szellem motiválta, amikor anyja tanácsá-
ra feleségül vette Schmid Zsuzsát, ám házassága nem lett sikeres: a kis asszonyka 
gyakran felemlegette, hogy ő hozta a pénzt a házba. A házi veszekedések elől a 
poharazgatásokba menekült, így ismerkedett meg zenész barátaival. Simonffy Kál-
mán és Szénffy Gusztáv a népdal tudományos rendszerezőiként abba az irányba vit-
ték figyelmét: több versét is megzenésítették, amelyek országos ismertséget szerez-
tek számára. 
 1859-ben Borúth költeményei címmel megjelentette verseit, melyet Vas Ge-
rebennek ajánlott. Közöny és érdektelenség fogadta mind a kritika, mind az olvasók 
részéről, amitől nagyon elkeseredett.  Simonffy Kálmánnak ekkor írta a következő 
sorokat:
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„Oh! hidd el barátom, ha mélyebben nézek
  Sivatagos pályám távol jövőjébe,
 Nem látom zöld fáját az elismerésnek,
 A mely béfogadna egykor hűvösébe…
 Alá’ sülyedt a kor? vagy már nem érti
 Az igazat , szépet… kihalt jobb értelme?!
 Vagy tán oly magasan áll, hogy bántja, sérti
 Az én szerény kobzom dala, zengedelme?
 Tudja isten hogy van, elég az, hogy nékem
 Elveszett már minden ábrándos reményem!”

Abbahagyta a versírást, kedvetlenné vált. Édesanyja meghalt, házassága romokban 
hevert, érlelődött benne valami, ami a provizórium ideje alatt vált tetté: lemondott 
hivataláról és hazament Mádra szőlőbirtokosnak:

„Szülőföldem, édes szülőhazám!
  Ki dajkáltad szép gyermek – életem,
  Ifjuságom tünő alkonyán
  Szentelt tájadra im megérkezem.
  Megnézni jövök ősi telkemet,
  Szalmás kis házam ott a parttetőn…
  S mi hozzád inkább huzza  szivemet:
  Egy sirhalom a régi temetőn.”
   Visszatérés

 
Ide még vele tartott felesége és időközben megözvegyült anyósa is. Saját tervei sze-
rint házat is építtetett, melynek munkálatait is maga felügyelte. Megválasztották fő-
bírónak, 2 évig viselte ezt a tisztséget és ráérzett arra, hogy a közügyek intézése 
nem az a szürke hivatalnokoskodás, mint amiben Nyíregyházán volt része. A családi 
viszálykodás miatt aztán egy idő múlva itteni életét sem tartotta folytathatónak, le-
mondott tisztségéről és újra váltott, ami nemcsak a nyugalmat, a  sikert is meghozta 
számára.
 1869-ben Sátoraljaújhelybe költözött, a népszámlálási adatok szerint első 
lakása az Óhid utca 680 szám alatt volt, a mai Dózsa György utcában volt. Mádi 
szőlőinek jövedelméből Hegyalja, majd Zemplén néven lapot alapított, melyet ké-
sőbb nyomdával és kiadóvállalattal is gyarapított. Hírlapíróként a közjó szolgálatát 
vállalta magára, mert úgy érezte, végre hazaérkezett:
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„Itt jártam én hajdan iskolába, 
  Itt éltem át annyi sok szép napot,
 Midőn még szemünk oly rövidre lát.
 Itt tanultam mindazt éjjel – nappal,
 A minek hasznát soha nem veszem…
 De itt tanultam már bánni a lanttal,
 Mi engem most oly boldoggá teszen.”

                 Ismerős hely

Felidéződtek benne az iskolai kirándulások Borsiba, Széphalomba, hogyan kerestek 
árvalányhajat a Várhegyen, édesgyökeret a Kopaszkán, s hogyan próbálták megta-
lálni a Magas–hegy árnyékát… Itt épült be világlátásába a történelem iránti lelke-
sedés:

„Egy szebb kor képe száll lelkem elé,
  Kiégett vulkán, büszke ormodon,
  S tetemedben a harcias idők
  Bajnok – vitézit vélem, gondolom.
  Elborongok…és eszembe jőnek
  Zrinyi, Dobó, Hunyadi és mások…
  Nagyjai a rég elmult időnek
  Nyugvó hősök, kialudt vulkánok!”
    A tokaji hegyen

 
Kis társaságot szervezett maga köré – ők voltak a „touristák” – a környék történel-
mének felderítésére, hogy megmentse mindazt, ami még menthető. Viski. K. Bálint 
szerint egy szabadkőműves szerveződés volt ez, melynek kialakításában neki jutott 
a fő szerep. A jelszóként választott Szépet, jót tenni titokban – gondolata mindig is 
motiválta. A touristákkal kirándulva élte ki gyermekkori természetszeretetét, dalai 
forrásává ezt a hangulatot tette:

„Szent természet! anyám te öledben vagyok,
  Enyhet adó bokor árnya alatt,
  S míg arczomról a but lesimitja a lomb,
  Addig elaltat a dal, a patak.”
    Már szép

 
 Bár sok értéket talált a múltban, hírlapíróként, szerkesztőként, kiadóként a fej-
lődés elkötelezettje lett. Nem volt városának olyan kérdése, melyről ne szólt volna, 
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„Valóban, Újhelyre szép jövendő vár!....
Sorsa azonban legnagyobb részben önmagától függ, azért igyekezzék 
rend, csinosság, előzékenység által magát vonzóvá tenni, s jól felfogott 
érdekeinek emelése, ipara és kereskedelmének fejlesztésével vetélytárssá 
válni más, a korszellem intő szózatát megértő városnak.”

 
Újságírói eszményeit Hírlapírói tisztesség címen 1884-ben foglalta össze: őszin-
teség, igazságra törekvés, igényesség, a leírt szó iránt felelősség, a messzetekintő 
szellem voltak cikkének kulcsszavai, melyeket egyéniségével: optimizmussal és hu-
morral  kapcsolt egybe.
 Hírlapíróként számtalan nekrológot fogalmazott meg, közülük kiemelkedik 
Szemere Miklósról, mesteréről és barátjáról szóló írása, ami stílusát is elénk vará-
zsolja, nemcsak az elbúcsúztatott költőt:

    
                                         Szemere Miklós
   (Meghalt 1881. augusztus 20-án)

A magyar muzsa ismét gyászt öltött magára….
Szemere Miklós meghalt…
A veszteség bizonyára az egész magyar nemzeté, de súlyát legelőbb is 
azon gyönyörszomjas keblek érzik meg, kik a magyar Helikon lasztóczi 
forrásából nyertek mámorító italt….
Szemere Miklós egyéni értékének hű és teljes meghatározása félannyi 
gondot sem adhatna nekünk, mint azon méltó hely kijelölése, melyet őt 
a magyar koszorúsok sorában megilleti. Mint hazafi, mint házigazda, 
mint hű férj, mint szerető atya, mint jóbarát egyaránt kimagaslott s 
egy antik ékszer azon határozott jellegével birt, mely minden részében 
tömör és stylszerű, s amelynek mai utánzatainál már csak a külső 
hasonlóság kapja meg a figyelmünket. Egy valódi eszményi alak volt 
ő: szívében jó, lelkében fennkölt, erkölcsében romlatlan, kedélyében 
gyermeteg, elhatározásában szilárd és honszeretetétben törhetetlen. 
És különös, hogy lelki szépségek e csodás összhangjában sokan, kik 
különben méltatói voltak, erőnek erejével bizonyos különczséget 
szerettek volna felfedezni,  s miért? Mert költőnk gyermeteg kedélye 
olykor, a mindennapi emberek szokásaitól eltérő szórakozásnak adta 
át magát s mert – ha utjába állt – martalékul látszott odadobni magát a 
legbensőbb barátságot is. Pedig hát mindezen evolutiok csak egy szép 
és derüs nyári nap forgószelének jellegével birtak, de villámos borut 
sem hoztak magukkal, se nem hajtottak maguk előtt…
Csak a mi szerencsétlenségünk, ha fényes lelked iránt táplált hódolatnak 
ki-fejezésére tollunk gyönge volt…
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De hát mindez most már épp ugy nem bánt téged, mint nem protestálhatsz 
az ellen sem, hogy ott kell átpihenni a végtelen éjszakát, ott a gálszécsi 
bérczek alaktalan tövében…Oh! mondd miért is nem maradtál a te kedves 
tuszkulánumod fülemilés bokrainál?Onnan láthatnád még most is az 
ujhelyi „Magas – hegy”-et, ahol egykori óhajod szerint akartál pihenni, 
hogy tested is ott porladozzék, amerre lelked szárnyalása minduntalan 
tört, a – magasban, s hogy onnan is láthassad és gyönyörködhessél 
gondtalan gyermekséged, boldog ifjuságod s nyugodt öregséged idylli 
fészkében, a te kedves Lasztóczodon!?....

 
 Itt, Újhelyben rendeződött Borúth magánélete is, amikor megismerkedett 
Evva Ottiliával, Evva András vármegyei főjegyző és Balásházy Terézia lányával. El-
vált első feleségétől, s 1872-ben összeházasodtak. A főtéren álló házukban éltek, ott 
volt a Zemplén szerkesztősége, ide születtek gyermekeik: három lányuk és két fiuk. 
 Új élete a költőt is felébresztette benne, 20 évvel első kötetének megjelenése 
után Nyárfalevelek címmel saját nyomdájában nyomtatta ki újabb verseit, amelyek 
nyomán 1879-ben a Petőfi Társaság tagjai sorába emelte. A versek elé írott ajánlásai 
(Lisznyay Kálmán, Dalmadi Győző) jelzik, innen is be tudott kerülni az irodalom 
forgatagába. A pataki nagykönyvtárban forgattam kötetét, amiért cserébe felfedte a 
titkát. Az az 1878-as kiadás, ami a kezembe került, Kovács Lajos pataki diák tulaj-
dona volt. Társai 1895-ben a könyv utolsó lapján üzentek neki:

„Kovács Lajos nagy szamár / kár hogy iskolába jár / nem kell néki 
iskola / csak egy darabka / szalona, azaz szarona, azaz, azaz kapja be 
a plöttyöt…”

Lám, lám, a humornak álcázott kegyetlenséget ekkor is megbillenthette a (helyesírá-
si) tudatlanság….
 Új kötete sokszínű lett, de politika verseket nem tartalmazott, ebbeli ambíci-
óit mindennapi cselekedeteiben élte ki, mert hitte:

             „Tenni folyvást, ki ki amit tehet –
               Tenni hazáért: a honszeretet!
               Mert ha tett nem bizonyítja ránk
               Hiába mondjuk: szeretjük hazánk.”
                             Oh! Minek szólnék…

 Ez a második összeállítása műfaji tekintetben jóval gazdagabb, mint az első 
volt: lírai költemények, „költői beszélyek”, humoros versek mellett prózai kísérletei 
is helyet kaptak benne. Történelmi ódájában az elpusztíthatatlan örök értéket fogal-
mazta meg:
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„Mulandó minden, - de Te élsz örökké…
  A te nevedhez nem férhet halál! - - 
  Dicsőséged nem foszlik üres köddé,
  Ki villámszóró fergeteg valál.
  Te élsz és élni fogsz, míg e vén tekének
  Egyformán kerengő élete tart…
  És akkor is csak az ölhet meg téged,
  Ki megöli az utolsó magyart!”
   II. Rákóczi Ferenc

A gyermekkori emlékek, valamint Szemerének Rákóczi iránt szeretete és hite ismer-
tette fel vele a történelmi személyek tragikus sorsát:

„Borsi…Rodostó .. e két kis falu
  Közt folyt le élted, dicső vértanu.
  Mint játszi csermely tört amott elé…
  De nagy mederbe sem fért e patak…
  Mint zugó tengert itten elnyelé
  Egy kis gödör…mit sirnak mondanak.”
   A borsi–i erdőben

Elbeszélő költeményeinek egyes versszakai szinte Arany Jánosra emlékeztetnek ben-
nünket. Így van ez romantikus meséjű történetében, ahol a lányt férjhez kényszerítik 
ahhoz, akihez nem is vonzódott. Lélektanilag pontos megfigyelése:

„Miként az egének
  Szivárványa vagy boruja,
  Tükrében a zajtalan tónak:
  Ugy a szív, a lélek öröme, búja
  A szemekben lerajzolódnak…
  Midőn az ajk néma, hallgatag, 
  S rajta még egy sóhajtás se’ kél,
  A belső küzdés rejtve nem marad,
  Oh a szem mindent, mindent elbeszél.”

      Betyár–idők

Könnyedség, szellemesség, líraiság jellemzi költeményeit, a Petőfi–iskolát folytatók 
közt a tevékenységét féltékenyen figyelő Tóth Kálmán mellett lenne a helye, ha szá-
mon tartanák…
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   Költői hírnevét igazán dalai őriz-
ték meg, amelyeket eleinte csak a 
zsólyomkai pincéknél énekeltek, az-
tán észrevétlenül országos hírük tá-
madt, amikor az akkoriban divatos 
népszínművek betétdalaivá váltak.  
Gyermekkoromban – Szabolcs me-
gyében – sok esti tábortűznél éne-
keltem a következő sorokat, és nem 
sejtettem, hogy egy Borúth–nótát is-
mételgetek. (Jó érzékkel persze csak 
a vers első felét tanították meg ne-
künk…) Most is elénekeltem a tisz-
teletére - persze csak itthon, gépelés 
közben, azért a könyvtárban restell-
tem volna csak úgy dalra fakadni:

„Este van már, késő este
  Pásztor – tüzek égnek messze…
  Messze – messze más határon
  Az alföldi rónaságon”
                      Este van már…

Köteteit lapozva ma is találunk kedvünkre valót, s úgy tűnik, maga Borúth is fon-
tosnak tartotta költői jelenlétét a világban. De nemcsak ezt. Újból festeni kezdett, 
olaj – és vízfestményei az újhelyi hangulatokat örökítették meg szinte szociogra-
fikus pontossággal: Újhelyi hegyek – Drótos tót télen - Imádkozó zsidók. Jókai írta 
visszaemlékezésében azokat a sorokat, amelyekkel Borúth ebbéli tevékenységét is 
jellemezhetnénk: 

„Nagyon jó, ha az ember kétféle mesterséget tud. Nappal festhet, éjjel 
írhat. Az alatt, a  mig fest, megpihen az írástól, s a mig ír, megpihen 
a festéstől. Folyvást pihen. A festés közben visszakapja a kedvét az 
íráshoz, s az írás közben a festéshez. Folyvást mulat…”
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Így pihent és mulatott a Zemplén szerkesztése közben Borúth is, közben faragott, 
metszeteket készített és megtanult fotózni is, melynek első darabjait az általa szer-
kesztett Zempléni Naptárban jelentette meg.
 Jókedélyű, vidám emberként maradt meg az újhelyiek emlékezetében. Kü-
lönösen sokáig emlegették azt tettét, amit a Nepomuki Szent János szoborért tett. 
Miután cikkeinek nem volt foganatja, melyekben a városatyákat a szobor rendbe-
tételére serkentette, egyik reggel baráti társaságának tagjaival – egy átborozott éj-
szaka utáni hangulatban – az elhanyagolt szobrot megfordította és táblát akasztott a 
nyakába”Fütyülök Újhelynek! Megyek Borsiba.” – szöveggel. A város jót derült ezen 
és a hatóságok is megértették üzenetét. 

 Közlés– és véleménynyilvánítási vágya mozgatta, ötleteit azonnal tettekké 
alakította. Ő lett a Rákóczi–kultusz meghonosítója Zemplénben. Hozzá írott ódá-
jában az elpusztíthatatlan értéket fogalmazta meg, ennek szellemében határozta el 
az emlékállítást Borsiban. A szülőház megjelölésére szolgáló tábla felavatása mégis 
országos felháborodást okozott, mert a protokoll nélküli spontán ünneplést tartotta 
Rákóczihoz méltónak. Tettének visszhangja elkeserítette, de talált vigaszt önmaga 
számára. Mikszáth-tal ellentétben ő úgy érezte ércnél maradandóbb emlékművét ez-
zel állította fel:

„A borsi vár márvány falába beillesztendő márványlappal keblünkről 
egy sokkal nagyobb kő esik le, hazafi tartozásunk, mely ha nem viheti 
koszorúját a nagy bujdosó jeltelen sírjára, legalább bölcsőhelyére 
emléket, hol nemes szíve elsőt dobbant a hazáért, amelyért ő mindenét, 
vagyonát, szabadságát, életét feláldozta…
Sok tinta elfolyhat még(részünkről ugyan egy csepp sem), a provinciális 
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balfogások halmazába fult országos ünnepély miatt, de ez az emléktábla 
azért mégis állni fog. A maró gúny kegyetlenségével teleírt papirost már 
rég fidibusznak vagdalták fel, amikor a késő nemzedék kalaplevéve áll 
meg a borsi-i emlék tábla előtt…S ha mégis kihozna béketűrésedből 
valami kérész életű hírlapi cikk, akkor se replikázz, de emeld fel a kezed, 
mutass ujjaiddal Borsi felé, s vágd oda büszkén: Exegi monumentum!” 

És ez a tábla stabil maradt még akkor is, amikor 1949-ben az ott unatkozó csehszlovák 
kiskatonák akarták szétverni, így hát még én is megcsodálhattam kisunokámmal, Sza-
bolccsal, a felvétel is őt dicséri …
 Sajnos, újhelyi sikereit nem sokáig élvezhette, tüdősorvadása fiatalon elvitte. 
1886. augusztus 26-án Fejes István temette a református temetőbe, a barátok nevében 
Dongó Gyárfás Géza és Farkas Bertalan búcsúztatta. Amikor az új köztemetőt átadták, 
a város –számon tartva érdemeit – díszsírhelyet adományozott abban számára.  
 A Zemplén újság és kiadó túlélte őt. Eleinte felesége folytatta tevékenységét, 
az újságot pedig Dongó Gyárfás Gézára bízta, akinek segítségével összerendezte 
férje összes műveit is két kötetbe, amely külső formájával bizonyára elnyerte volna 
az akkori idők szép könyv  elismerését. Özvegye 1893 után Pestre költözött gyerme-
keihez, de visszajött, amikor 1908. augusztus 29-én – születésének 75. évfordulóján 
– az újhelyiek Borúth Elemérre emlékeztek. 
 A Zemplén Borúth–emlékszámként jelent meg, melyben felidézték újságírói 
–, költői – és festői tevékenységét. Felesége egyik festményét az akkoriban már ter-
vezgetett újhelyi múzeumnak ajándékozta. Németh Pál, aki Zajonghy Elemér néven 
ekkoriban a Zemplén legtehetségesebb újságírója volt, írta róla a megemlékezést:

„Borúthot, mint költőt nem lehet elfeledni, ha nem is divatos, hiszen 
az, ami örök szép, letöri előbb – utóbb a felemelkedését gátló 
bilincseket….
De hálátlanság , ha feledten hagynók élete munkásságának ama részét, 
mely nekünk annál inkább kell, hogy becses legyen, mert zempléni 
érdekű. Olyan kevesen vannak, velünk szeretetben egyek, mely drága a 
rájuk való visszaemlékezésben.”

Gyermekei közül Jolán Kassára ment férjhez, Andor eleinte Újhelyben festett, majd 
Tátraszéplakra költözött, mert a Tátra szerelmese lett. Édesanyjuk Trianon után fel-
váltva élt Kassán és a Tátrában, de amikor 1923. jan. 22 - én meghalt, őt is visszahoz-
ták férje mellé az újhelyi temetőbe. 
 Borúth emlékét a rendszerváltásig csak utcanév idézte, de 1993-ban a Zemp-
léni Újságíró Egyesület az ő nevét vette fel. 2008 szeptemberében pedig a városháza 
ódon falai között helyezték el domborművét – Égerházy László alkotását –, melyet 
egy hiteles fametszet alapján készített el az erdőbényei faszobrász.  
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FEJES ISTVÁN (1838 – 1913)
 
 Számomra sokáig csak az iskola melletti hegyre futó utcát jelentette a neve, 
melyet a diákjaink leegyszerűsítettek Bika–közre. Ma már tudom, nem véletlenül lett 
újhelyi utcanév belőle. S hogy egy kicsit megismertem őt, azt is tudom, szégyellné, 
hogy vele váltották le dr. Schön Vilmost, aki orvosa, szakírója és mindenese volt a vá-
rosnak, társa a közös munkákban, de 1941 után kitörölték emlékét, mert zsidó volt…
 1838. jan. 22-én, Fejes Sámuel és 
Nemes Mária fiaként született Legenyén, 
ahol apja lelkészkedett. Gyermekkorát itt 
és Ladmócon töltötte, majd 1847-ben pa-
taki diák lett belőle. Az itt eltöltött 10 év 
alatt a gimnázium mellett filozófiai és jogi 
tanulmányokat folytatott. Erdélyi János 
tanítványa volt, aki felismerte költői te-
hetségét, és életpályáját is egyengette. Is-
koláit befejezve két évig Fehérgyarmaton 
tanítóskodott, majd újbóli tanulmányokra 
Pestre ment: befejezte a  teológiát – Thaly 
Kálmán volt az osztálytársa –, irodalmi 
tanulmányokba kezdett és az angol nyelv-
vel ismerkedett, amikor megbetegedett. 
A kényszerű pihenőre hazament szülei-
hez, de betegsége alatt sem tétlenkedett: 
Erdélyi János útmutatása szerint otthon 
is folytatta az irodalom tanulmányozását. 
Gyógyulása után két helyre is hívták dol-
gozni, Csurgó és Hódmezővásárhely kö-
zül az utóbbit választotta, ahol a gimnáziumban latint és magyar irodalmat tanított. 
Feleségül vette Kulcsár Ilonát, és a gyermekáldás sem késett: négy gyermeke közül 
legalább kettő az első házasságából született. 
 1865-ben megüresedett az újhelyi református lelkészi állás és a szíve ha-
zahúzta. Letette az ehhez hiányzó lelkészi vizsgát és megérkezett a városba, hogy 
aztán azt soha többé ne hagyja el. Újhelyben már kezdettől fogva nemcsak pap volt: 
sokat tett a város és a megye művelődéséért és oktatásáért is. Írásaival és tetteivel a 
helyi közélet aktív részesévé vált.  Javaslatára Jókai jubileumi ünnepségén a megye 
11 tagú küldöttséggel képviselte magát, és az író díszkiadásából három sorozatot is 
rendeltek, hogy jusson a könyvekből a vármegyei levéltárnak, a gimnáziumnak és 
a pataki főiskola könyvtárának is. (Mire Mikszáth jubileumára került sor, már csak 
a gimnázium kapott az alkalomra megjelent könyvekből, igaz, elismerésként utcát 
neveztek el az íróról …)
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 Természetesen költő is volt, Erdélyi kitüntető pártfogását ennek köszönhette. 
Költeményei 1857-től jelentek meg országos lapokban, de csak 1861-ben adta ki első 
kötetét Szegeden Fejes István költeményei címmel, és csak 20 év múlva jelentkezett 
a Kisebb költeményekkel Sátoraljaújhelyben. 
 Ő is a népnemzeti iskola költője volt, hagyományos tematikával – család, táj, 
betegség –, de írt alkalmi ódákat Kazinczy százados ünnepére, Széchenyi szellemé-
hez, újesztendő dicséretére. Fiatalkori ars poéticáját így fogalmazta meg:

„Ne légyen itt belül nyugvás soha,
  Feszítsen a vágy, küzdés, izgalom, 
  Így szép az élet, pír és sáppadás,
  Kétség, remény játszódva arcomon.”
               Költészetem

Költőként papi mivoltát sem tagadta meg, a Rabmagyarok éneke Törökoszágban 
című műve például az egyik zsoltár parafrázisa, de verseiben azért többnyire a vilá-
gi témák domináltak. Izgatta fantáziáját a történelem, sok versében kutatta, milyen 
szerep jut a történelmi személyiségeknek. 
 Első verseskötetének különleges színfoltjai a népregék és a népballadák, 
melyekben a szamosközi és békési témák között meglepetéssel fedeztem fel fator-
nyos kis falum, Nyírbátor egyik mondáját feldolgozó Szentvérutcát. Verse felidézte 
számomra a gyermekként sokszor hallott tragikus történetet. Abba az utcába jártunk 
minden nap ebédelni, igaz, akkor Rózsa Ferenc utcának hívták és nemcsak a kripta, 
a titkos alagút gondolata is kellően tudta borzolni a képzeletünket….

„S a fejedelem csak néz a lányra –
  S dulott szivén mélyebb a bú,
  Majd szól, parancsol és szavára
  Tizenhárom fő földre hull.
  Piros vér foly a barna csuklyán
  A porba is alá csepeg,
  S a vér nyomát a rémes utcán
  Nem veszti el a képzelet.”

Elgondolkodtam, hogyan juthatott hozzá ehhez a bátori történethez, de erre nem ta-
láltam magyarázatot írásaiban. De az tetszett, hogy ki mert lépni a lírai költő szere-
péből, a lokális témákból, és  az epikához kapcsolódó verseiben nagy képzelőerővel, 
festői készséggel dolgozott. Később az is kiderült, hogy ennél is bátrabb volt: nem 
maradt meg csak költőnek, irodalmi és közéleti tevékenysége sokszínű lett. Ezért sem 
volt szüksége annyira a költői közszereplésekre, ami Bajusz urambátyánkat éltette.
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 Második verseskötetét Újhelyben az a Lőwy Adolf adta ki, aki az első ké-
peslapokat jelentette meg a városról. A két kötet között 20 év telt el, de nem sokat 
változott sem a tematikája, sem a műfaja. Pedig a költő élete nagyot fordult ez idő 
alatt. Első felesége elvesztését egy újabb szerelem követte, második felsége Tóth Ka-
rolina lett, és családi életük örömei is megjelentek a versekben. A költészet életmenő 
voltáról vallott a nyitó versben:

„Boruval arczomon, könynyel szememben
  Vérző sebekkel tépett kebelben,
  Vesztett csaták, hiu küzdés felett: - 
  Nem átkozom meg mégsem életemet! 
…………………………………………………………………   
                             
  Csapás alatt a porba nem hajoltam, 
  Bukott csatában gyáva sohse’ voltam, 
  Bár vesztve annyit, birtam lelkemet,
  Ezért nem átkozom meg éltemet!”
                                               Borúval

Azért találtam mind a kötetében, mind az újságokban olyan Fejes István verseket, 
amelyek azt bizonyítják: nem volt ez számára olyan egyszerű. De a költészet adomá-
nyával – és a városért végzett sokszínű tevékenyévével – tovább tudott lépni ezeken 
a gondokon, bár időnként őt is elöntötte a kétség:

„Ver az isten, ver az ég, föld, 
  Sujtolnak az elemek,
  S tán legjobban, legfájóbban 
  Maguk az emberek?
  De mit ér ezt újra élned
  Szóba szedvén szép szerén,
  Ha a szóban nincs vigaszhang,
  Mint pokolban nincs remény.”
   Újévi vers 1880.

Ebben a kötetben az epikus költő a hangosabb: az alkotások nagyobbik felét az elbe-
szélő költemények és a balladák alkotják, melyek magukon viselik Arany János ha-
tását – az Ágnes asszonynak saját variációját is megteremtette –, és ha távolabb is áll 
ma már tőlünk ez a műfaj, néhány élvezetes darabra azért ezek között is rátaláltam. 
  De volt egyéb meglepetése is. A politika maszkjai című elbeszélő költemé-
nyében itteni kortársait rajzolta meg, remélem, ki–ki felfedezte, ki lapul a Pusztafi, 
Zászlófi, Hajlongi úr, Torkos nótáriusné, Farkasfi, Rókási, Bundás név és a háttérben 
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felsejlő konzorcium és szindikátus mögött. Ne feledjük: Újhely a század második 
felére a polgárosuló települések közé emelkedett, sok mindent láthatott református 
tiszteletesként, városi / megyei hivatalnokként. Kötetzáró verse azonban azt is el-
mondta számomra, mindezeket Fejes István kívülről szemlélte:

„Romokon busuljak? Építek a helyett,
  S ha én nem ihatom a jutalomkelyhet, - 
  Gyönyör, élv ha marad a küzdésben,  vágyban,
  Áldó könnycseppet ejt gyermekem utánam. – 
  Rabságom sirassam? Föl emelem lelkem,
  Szárnyakat készítek mint Daedalus menten,
  És örökre vivok föld és tenger ellen; - 
  Ikarusz, a gyermek, hadd kövessen engem! –”

                                    Fekete hollója

E két kötet után verseit összegyűjtve már nem jelentette meg, bár alkalmi költemé-
nyeit a Zemplén leközölte: a Nem magyar az, aki orvot csakúgy, mint útjairól kül-
dött beszámolókat, köszöntéseket:

„Kedves megyém, szülötte földöm,
  Emeld magasra homlokod,
  Áldó kezével, hogy befödjem
  Előtted áll hű dalnokod.
  Légy áldva Zemplén drága földje…”

                    Zemplén vármegyéhez, Dókus Gyula barátomnak

Az újhelyi kántor című kis életképe az itteni mindennapokat és a filoxera csapásá-
nak emberi következményeit mutatta meg. Verssel köszöntötte a gyártelep önképző-
körét, melynek része volt a dohánygyári zenekar, ami két év múlva fúvószenekarrá 
alakult át, és utódai révén ma is élő színfoltja a városnak. Örültem, amikor erről egy 
eredeti fotót is találtam a levéltár fényképgyűjteményében. 
 De nemcsak Euterpét kedvelte, a többi múzsával is ápolta a barátságot. A 
Kisfaludy Társaság pályadíját  az Egy asszony története című költői elbeszélésével 
nyerte el. Prédikációs– és énekes könyveket szerkesztett, s egyházi szónokként is 
nagy volt a híre: már az 1876-os zsinaton is ő mondta a nyitóbeszédet, pedig akkor 
még nem volt különösebb méltósága, csak a tehetsége. Megjelentette egyházi írásait, 
temetési beszédeit, irodalomtörténeti és helytörténeti tanulmányait, közülük kiemel-
kedik az újhelyi református egyház történetét összefoglaló munkája. Shakespeare 
fordításai közül a Troilus és Cressida jelent meg. Évtizedeken keresztül volt régi 
iskolájának, a pataki kollégiumnak algondnoka, elnökként irányította a Felső–Zemp-
léni Tanító Testületet és a egyházkerület Énekügyi Bizottságát. 1910-ben aztán őt vá-
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lasztották meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökévé, amit haláláig 
töltött be. 
 Mindeközben elsősorban az újhelyi református gyülekezet lelkésze volt 
negyvenöt esztendeig, jellegzetes kézírását ebbeli minőségében idézem meg. Szí-
nes és tartalmas életet élt, melyben a költőiség csak egy volt a sok közül – de ezzel 
is szolgált, mint lelkészi munkájával. 1913. november 30-án halt meg, földi ma-
radványai az újhelyi köztemetőben nyugszanak a családi sírboltban, ahol mellette 
pihen mindkét felesége. 
 Halálának 10. évfordulóján a Kazinczy Kör elevenítette fel emlékét. Mélta-
tója Enyedy Andor, egykori káplánja – akkor már miskolci tiszteletes – így foglalta 
össze jelentőségét:

„Mint írót és költőt fogjuk őt itt, az irodalmi estén méltatni. Azonban 
méltóztatnak tudni, hogy az igazi írót és költőt nem a tollforgatás 
készsége , hanem lelki életének, érzés– és gondolatvilágának rendkívüli 
gazdagsága, feszítőereje teszi. Fejes István költő volt, mert gazdag, a 
közönségesnél nagyobb méretü lelki életet élő egyéniség volt. Költővé 
lett, mert magas szirteken járt, az eszmények csapongó hullámain 
ringatózott. Költővé lett, mert többet értett meg másoknál az életből, a 
világból, a sorsból, a természetből, az emberekből, önmagából. Költővé 
lett, mert jobban, mélyebben, igazabban szeretett, többet szenvedett, 
mint a prózai  lelkek. Költővé lett, mert a szíve titkos világában csak a 
nagyoknak, a választottaknak kijáró sebek fakadtak, vajudások folytak, 
harcok folytatódtak. Költővé lett, mert meg volt telve a lelke dus, gazdag, 
kifejezésre vágyó tartalommal, költővé tette a világ, amelyet hordozott, s 
amely kényszerítette, hogy tolmácsa, közlője, írója és lantosa legyen.”

Úgy hiszem, ez a jellemzés valamennyi újhelyi költőre ráillik: az égi adomány egy-
szerre jelentett sebezhetőséget és emelkedettséget számukra. A XIX. század irodal-
mi szempontból tartalmas és kiemelkedő volt, mert a fényes korszak életre keltette 
és megemelte a benne szunnyadó tehetségeket……
Múzsakereső időutazásom legszebb részének ezt az időszakot tartottam.                                                                                              
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DARMAY VIKTOR (1850 – 1878)

 Eredeti neve őrdarmai Viczmándy 
Győző volt, aki régi és híres zempléni 
família sarjaként született. Az itteni 
piaristáknál tanult, bár élete egy részét 
Kozmán és Pesten élte le. Igazi csoda-
gyereke ő Újhelynek, akire akár a kő-
szívű ember unokájaként is gondolhat-
nánk a Jókai által megrajzolt nemzedék 
leszármazottjaként, bár családjában ki-
csit összekuszálódtak a szerepek. 
 Nagyapját, Viczmándy János 
zempléni főszolgabírót már megérin-
tette a felvilágosodás, a vármegyei 
közgyűléseken való szereplésére Kos-
suth is felfigyelt, mint ahogyan ő is 
haláláig neves földije hűséges híve volt. 
Valójában azonban konzervatív szem-
léletű maradt, akit 1831-ben parasztjai 

megkötöztek és vallattak. De nem tanult belőle: még 1842-ben is gyakorolta pallosjo-
gát, amit a Viczmándyak a XVII. században kaptak II. Miksától. (Hogy az első éjsza-
ka jogával – jus primae noctis – hogy állt, arról nem olvastam….) Fiát, Viczmándy 
Viktort, katonának szánta, Görgey Artúrral és Kazinczy Lajossal járt együtt az is-
kolába. Így hát a szabadságharcban császári tisztből vált honvédszázadossá, de mert 
Komárom védőjeként Klapka menlevelét birtokolta, emiatt a zaklatást és a börtönt 
elkerülte. Hazatérve pótolta a harcok miatt elmulasztott életet: feleségül vette Revicz-
ky Zsuzsannát, azon Reviczky árvák egyikét, akinek borai először megkönnyítették, 
majd megnehezítették Kossuth életét….
 Legidősebb fiúk, őrdarmai Viczmándy Győző csak véletlenül született az 
Ung megyei Darmán – Ungvár mellett – 1850. december 2-án. Fiatal és tapasztalatlan 
szülei rosszul választották meg a rokonlátogatás időpontját, így aztán már a kisbabával 
térhettek haza Kozmára. Életükbe azonban nemcsak a nemzedéki ellentét, a politika 
is beleszólt: nagyapja áhítatos Kossuth kultuszával ellentétben apja Görgeyt istenítette. 
Bár felmenőik révén mindkét családdal rokonságban álltak, politikai viták dúltákszét a 
famíliát, éppen úgy, mint akkoriban Magyarországon sok más családot, azt eldönten-
dő, hogy Kossuth vagy Görgey tette tönkre a hont?!  Egy ilyen vita hevében a nagyapa 
még a meg sem született unokát is megátkozta. A családi legendárium erre vezette 
vissza tragikus sorsát…
 Darmay az otthoni puskaporos légkörből szívesen menekült Szemere Miklós-
hoz, akivel 7 esztendeig egy településen, Lasztócon éltek. Szemerével ugyan apja nem 
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állt szóba, mert politikai nézeteik nem egyeztek, de fia az ő hatására vált Kossuth 
hívévé, nem nagyapjának köszönhetően. Újhelyi diákként, 12 évesen kezdett verset 
irogatni, amelyet Szemerének mutatott meg, aki – nagy pedagógiai érzékkel – biz-
tatta őt és tanulásra serkentette. Apjával politikai nézetei, nagyapjával meg a versírás 
miatt került ellentétbe, aki egy Viczmándyhoz méltatlannak érezte azt. De mind-
kettőnek megörökölte heves vérmérsékletét, emiatt aztán Kassán, a főgimnázium-
ban – Újhelyben ekkor még csak algimnázium volt - ő is úgy összeszólalkozott egy 
katonatiszttel Kossuth védelmében, hogy szülei jobbnak látták, ha magántanulóként 
fejezi be az utolsó esztendőt. 
 Hevülékeny, összeférhetetlen természete, daliás külseje mögött egy érzékeny 
költő lakozott. Szemere biztatására gimnazista korában elküldte verseit a Fővárosi 
Lapoknak, amelyeket – hogy felmenői érzékenységét ne sértse meg - születése he-
lyéről felvett Darmay Viktor költői álnévvel írt alá. Aztán a lasztóci kényszerpihenő 
alatt feljuthatott személyesen Pestre. Az utazás apropója az volt, hogy megismerke-
dett Vas Paulinával, Sárosy Gyula költő özvegyével, aki férje halála után annak egyik 
kéziratban maradt színművét általa juttatta el Jókaihoz. Ekkor találkozott azokkal a 
szerkesztőkkel, akik verseit fogadták, s úgy érezte, neki is ott kellene élnie.
 Szülei kérésére azonban Eperjesen kezdett jogi tanulmányokba, hogy először 
csak átiratkozzon a pesti jogi karra, majd véglegesen búcsút intsen a kijelölt dzsent-
ri–pályának és a szabadabb íróit válassza. Valójában nem is volt más lehetősége: ha 
hivatalt vállalt volna, azt ismerte volna be, hogy ő maga sem hisz a tehetségében, 
a birtokokat pedig sógora bérelte, aki nem osztozkodott. Apja azonban nem fogta 
fel a fiában forrongó érzéseket, a jogi tanulmányok félbehagyása után – a kisebb 
gyerekekre hivatkozva – nem volt hajlandó tovább finanszírozni életét. Mindehhez 
a politikai nézetkülönbségek is erősen hozzájárultak, hiszen akkoriban már szóba 
sem állt vele, ha nagy ritkán találkoztak. Édesanyja bálványozta, titokban segítette is 
egy–egy csomaggal és érzelmileg is mindvégig ott állt mellette:

„Óh jó anyám, ha te nem volnál,
  Ki úgy tartva szelíd karoddal
  Még a távolban is, ki tudja
  Hogy s mint lett volna már fiaddal?”
                                                 Otthon

Anyjához névnapjára írott levelében ugyanezt a hálás szeretetet fejezte ki:

„A fiui szeretet, mely annyi édes kötelékkel fűzi lelkemet lelkedhez, a 
távolban csak erősebb irántad… Nem lehetek körödben, de gondolatom, 
érzésem, jó kivánatom annál inkább veled van. Ünnep e nap én nékem, 
- én te neked szentelem, a te nagy, végtelen jó anyai szived emlékével 
foglalkozom. Örülök és sirok. A fájdalom könnyet csal szemembe, hogy 
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is ne? Oly kevés az, a mivel eddig szerelmedet viszonoztam, - s fogom–e 
valaha tehetni, csak némileg is? Nem tudom – egészen soha!”

Életének elkövetkezendő esztendeit 1871-től Pesten töltötte. Hiányzott neki az ott-
hon, a testvérek, de nem tudott vidéken élni.  Úgy érezte, küldetése van: ha kellő 
időben elmond valamit, azt meghallja a világ:

„Előre hát! – előre most már!
  A hur pattan, a nyil repül,
  Nincs ami többé visszatartson,
  Magamban állok egyedűl.
  Kiket szerettem, megsirattam,
  S kitépem bús emléküket….
  Ragadj hát most amerre tetszik
 Te sötét hullám engemet.”

 
 Egy fűtetlen padlásszobába költözött, nyomorgott, éhezett, mint költőtársai 
többsége. Tehetségét megismerve ugyan korábban felvillantotta előtte Tóth Kálmán 
egy szerkesztői állás lehetőségét. A már Borúthnál is emlegetett Tóth Kálmán ben-
cés szerzetesből vált költővé, lapszerkesztővé, Baja országgyűlési képviselőjévé. A 
korszak egyik Petőfi–epigonja volt, ekkoriban a Bolond Miska című szatirikus lap 
alapító–szerkesztőjeként Darmaynak küldött bőbeszédű levelével nagy reményeket 
ébresztett a költőben:

Tisztelt Barátom!

Küldött verse kitünő. Jelenleg kezeim kötve vannak négy rendes 
munkatárs által… de tán később az egyiktől elválhatok. Akkor 
szerződhetnénk,  de bizony a jelenlegi viszonyok között alig adhatnék 
többet évi 300 forintnál. Mindenesetre ismernem kell önnek erejét. A 
mostani verse kitünő, de egyből nem ítélhetek. Aztán megmondom, 
egy kis prózára vágynék, mert 2 versíróm is van, s mintha voltaképen 
magam is az volnék. – Mondják az expeditioban, hogy az újévi 
előfizetések kedvezők, s a lap néhány száz előfizetővel szaporodni fog, 
ha ez megvalósul, ideiglenesen is küldetek valamit munkáiért, amelyeket 
ismerve határozottabb ajánlatot tehetnék. Megemlékezését minden 
esetre megköszönve, vagyok kézszorítással Tóth Kálmán
                                  U.I.
A versen egy szó változtatást tettem, tulajdonítsa ezt azon jó 
baráti viszonynak, amelyben Sz(emeré)-vel állok. Denique: egy 
élclapszerkesztőnek nem szabadna sem képviselőnek, sem akadémikusnak, 
se más ilyen kötelezettséggel járó állapotú embernek lennie. U.a.
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Az állást aztán mégsem kapta meg, alkalmi munkák, alkalmi jövedelmek és a nyo-
mor maradt számára, miközben szabadnak érezhette magát. Nézetei miatt azonban 
csak az ellenzéki költők tábora fogadta be.
 Hatalmas különbség volt akkoriban a hivatalos népnemzeti irányzat (Arany 
János, Szász Károly, stb.) és az annak kereteit feszegető ellenzékiek között. Ekkorra a 
népiesség válságba került, amelyet a Tóth Kálmán–kaliberű költők nem éreztek meg, 
de Arany igen, mert is változtatni, igaz, csak titokban, a Kapcsos könyvben. A hiva-
talos fórumok - a Kisfaludy Társaság, a Petőfi Társaság, a Tudományos Akadémia, 
az egyetem és az azokhoz kapcsolódó anyagi javak - a népnemzeti–kormánypárti 
költők - kezén volt. A Nyugat  előtti irodalmi nemzedék egyetlen tagja sem volt jó 
helyzetben: Vajda mogorva, emberkerülő igavonóként dolgozott egy újságnál, Kom-
játhy Jenő a társadalom szélén tengődött, Tolnai Lajos nyomorban élt, Péterfy Jenő 
öngyilkos lett, Mikszáth elvált szeretett feleségétől, hogy megkímélje a nyomortól, 
Reviczkyt irigyelte mindenki fix fizetéses állásáért, aki mégis éhen halt…. Ahogyan 
Darmay barátja, a szintén zempléni származású Szabó Endre, a későbbi műfordító 
megfogalmazta:

„Meghalt Reviczky éhen
  S akkor kiáltják rá, hogy – éljen!”

De nemcsak az volt a frissen induló költők baja, hogy eltérő stílust próbálgattak, az 
irodalom is elvesztette erre az időre korábbi társadalomformáló szerepét, és hiány-
zott a támogató olvasó is: Vajda előfizetői ívére pl. hatan jelentkeztek. Ebbe a sorba 
állt be Darmay Viktor mégis, hogy aztán őt 28 évesen szívbetegsége szabadítsa ki 
innen. 
 De ifjúsága, felszabadultsága ekkor még elegendő erőt adott számára az in-
duláshoz. Bohém társaságba került, ahol könnyebben tudta elviselni a nehézsége-
ket. Szabó Endrénél olvastam, hogy egyszer valamilyen pénzhez jutva ebédre hívta 
Mikszáthot és Darmayt, akik az asztalnál élénk vitába kezdtek valamiről. Amikor 
Szabó Endre csendesen megjegyezte, hogy akkor ő máshol ebédel, sietve abbahagy-
ták, mert nem volt annyi pénzük, hogy önállóan megebédeljenek. Így is baj volt a 
fizetéssel, 2 fillérrel adósok maradtak, éppen azzal az összeggel, mellyel Darmay 
ebéd előtti kisfröccsét finanszírozta barátja.  
 Darmay versei mégsem panaszosak, önironikus, kesernyés modorban mu-
tatja be életüket:

„A pesti koszt jó paprikás,
  Koplalni meg nagyon pikáns;
  Adjő! – verselni oda el,
  Hol a veréb is eltelel.” 
                            Hej átkozott   
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 Költői indulásakor ő is Petőfit követte, de nem az akkorra már Gyulai Pál 
által lecsiszolt költőt, hanem a forradalmárt. Szabadságszeretete a nemzeti függet-
lenség, a köztársaság hívévé tette, a világszabadság gondolata itatta át. Ezért volt 
számára egyaránt fontos az utolsó lengyel forradalom, vagy a franciák és törökök 
harca. De ő egy hitvány korban élt, reménye sem lehetett eszményei kiteljesedésére. 
Pesszimizmusát ezért nemcsak olvasmányélményei (Byron, Schopenhauer, Baecher), 
a kiábrándító valóság is táplálta. Borongó hangulatát megőrizték versei, melyekben 
Reviczkyt és Komjáthyt megelőzve írt le ilyen sorokat:

„Bús avar, ahol bolyongok,
  és körülöttem ezer lábnyom,
  mennyi jár még tévelyegve,
  mennyi – mint én – a pusztákon?!
  Mily kevés még a csillag, mely
  E sötét földön ragyog.
  Én tudom csak: mit jelent, ha
  Néha sírok, ha – sírok.”

1872-ben jelentette meg első verseskötetét „Felhők és csillagok” Költemények cím-
mel – bizományban -, melyet Szemere Miklósnak és Gyulai Pálnak ajánlott szeretete 
és tisztelete jeléül. Mestere örömmel fogadta, mint ahogyan a Darmay által ráragasz-
tott poéták nagyapja – jó magyar Juvenális jelzőt is büszkén viselte. Gyulai már a 
cím miatt is háborgott: nem értékelte, hogy az egy tudatos rájátszás Petőfi Felhő és 
csillag című versére és nem puszta másolás. Az 1867 és 1872 között született versei 
közül válogatott, a kötetben megjelenő 95 darabot pontosan datálta, de nem időrend-
ben, hanem egy belső monológ mentén rendezte el őket. 
 Kötetnyitó versét még 17 évesen írta Újhelyben. Gyermekként átélte a nem-
zeti szabadságeszmény kudarcát, családjában megtapasztalhatta annak következmé-
nyeit. Fiatal kora ellenére az időnyerést tartotta akkor a legfőbb hazafiúi kötelesség-
nek, és új harcmodort fogalmazott meg:

„S vigyázva tágítsd láncait a kezén 
  Vigyázva, nehogy a lánc csörrenése
  Kemény tusára hívja ellened….

  Midőn a láncszem egyenként kitágúl
  S a zsibbadt érben újra lejt a vér;
  Hadd akkor őt! éledjen önmagátul,
  És maga küzdjön szabadságaért.”

                                      A küzdőhöz
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Kortársai közül jó néhányan kezelték a kiegyezést időnyerésként, de Darmay azt is 
észrevette, hogyan veszekednek a koncokon azok, akikre pedig fontos feladat há-
rulna.  A polgári fejlődés mintájaként tekintett Amerikára, melynek gyors felfutása 
mellett az óvilág lemaradt. Az itthoni kis– és középbirtokosok cselekvőképtelensége 
haraggal töltötte el. A költőtársak által megformált alakokra ráismert saját környeze-
tében is: Az én urambátyám című zsánerképét az egyik Viczmándy rokon ihlette, 
Az öreg tádé pedig nemcsak a cigányság és öregség sorsösszefoglalása, a társadalmi 
felelősséget is bemutatta egy valódi vén cigányon keresztül. 
 Otthon természetközelibb életet élt, a városban ez nagyon hiányzott számá-
ra. Tavaszonként nyugtalanul vágyott vissza a hegyek és erdők közötti világba: 

„Te kedves kis hajlék, ti mezők, ligetek –
 Azt sem tudom én már, hogyan köszöntselek,
 Édes szülőföldem,
 Oly sok év múlt el oly sok szép tavasz,
 Csak az Isten tudja, hányszor vágytam haza,
 És hejh, mégsem jöttem.”
              Visszatérés

Első kötetében több dalból álló népdalciklusa van, mellyel Petőfi szellemét idézte 
meg, hátterében azonban nem az alföldi, hanem a zempléni táj állt. Ezeket a színeket 
idézte fel betegsége alatt Szabó Endrének küldött versében, ami a kettejük közötti 
bohókás hangnemet is megőrizte számunkra:

„Jer, fiu, jer! Elmult a nyár,
  Ősz van, a nap szelidebb már,
  Halk fuvalmak ébredeznek – 
  És sárgulnak a gerezdek.

  E szép tájon, Bodrog mentén,
  Vigan élünk majd kettecskén,
  Naphosszat csatangolván
  Völgyek mentén, halmok ormán…
  Várom kendet egész nyáron…”

 1874-ben már megjelenhettek Petőfi összes versei – az ellenzéki költők és 
írók egyetlen győzelmeként – csonkítatlanul. Ekkor fedezte fel kedves költője király-
ellenes verseit, ami az ő hangját is radikalizálta. Amikor 1875–ben Tisza Kálmán 
szögre akasztotta az ellenzéki bihari pontokat, és a Balközép és a Deák–párt fúzió-
jával létrejövő Szabadelvű Párttal politikai hatalomra jutott, Darmay szatirikus ver-
sekben bírálta a „Zavartelvű Pártot”, és az általuk újból divatba hozott nepotizmust, 
szervilizmust, családi protegálást… 
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 Minthogy ez az időszak a szatírának kedvezett, Darmay – „Csipkedi Viktor” 
– maga is megpróbálkozott ilyen jellegű lappal Garaboncziás Diák címmel. A szer-
kesztőség az albérletében volt, újságjában saját versei megjelentetése mellett barátait 
juttatta fórumhoz. Ha nem mindig tudott ezekért fizetni, de költői tartásukat a pub-
likáció lehetőségével megemelte. Akkoriban kereste a politikai költészet lehetőségét, 
amikor az – Simor András kifejezése szerint – a líra 
mostohagyermeke volt. Szózat parafrázisa – mely-
nek alcíme is sokatmondó: Dudolják uj pecsovicsok 
a Zavartelvű Párt fülébe – ha nem is közelítette meg 
Arany frappáns átírását, eredeti és szellemes. 
 Második kötetét – ismét bizományban – 
1877-ben jelentette meg Ujabb költemények cím-
mel. Ezt már nem cifrázta semmilyen külső idé-
zettel, de az összeállítást mégis a tudatosság jel-
lemezte.  Néhány kivételtől eltekintve elmaradtak 
a versek keletkezését jelző évszámok, de egy–egy 
ciklus összerendezésével már jelezte egyre tuda-
tosuló kötetteremtő szándékát. Victor Hugó után 
szabad átiratban használt „jelszava” és az ajánlás 
lett szemléletének hordozója, hiszen ismeretlenül 
Damjanich özvegyének, Csernovits Emiliának 
ajánlotta azt. A Darmay-hagyatékban fennmaradt 
e nemes lelkű hölgy köszönő levele, különleges 
kordokumentumként ide illesztem:
  
          „Darmay Úr!

 
Minden előzmény nélkül, meglepetve vettem hozzám intézett levele 
kíséretében nekem ajánlt könyvét, igen szép, megragadó költeményeivel. 
A könyv első lapján kézirata nekem igen becses, habár érdemem fölül 
túl a bók. – Élvezettel lapozgatok könyvében az igen gyéren kimért 
szabad perceimben, és kellemesen lefoglal. 
Hogyan tudjam megköszönni önnek, Uram, e figyelmet és kitüntetést? 
– hálaérzettel fogadja meleg kézszorításom által meghatottságom, 
hogy sok lelkes honfitársam, mint Ön is, iparkodott imádott férjem 
nevét és emlékét bennem tisztelve, özvegyét túlhalmozni figyelemmel. 
– Köszönöm – életfeladatom az, hogy mindig méltó maradjak dicső 
férjem nevéhez, és nemzetem rokonérzetéhez. Isten velünk; ismételten 
köszönetet mondva, fogadja Darmay úr honleányi meleg üdvözletem, 
és lekötelezett érzettel őszinte üdvözletem 
                                                                      Damjanich János özvegye”
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És az ajánlás mellett ott volt a vers is  Aradi gyásznap címmel, mellyel hitet tett a sza-
badságharc eszményei mellett és ezzel a szemlélettel fordult saját kora eseményei felé. 
 Második kötete egyéniségének szélesebb kibontakozását hozta tartalmi és 
formai szempontból egyaránt. Talán még Szemere hatására tűnt fel a kötetben né-
hány elégia, szonett, óda, de igazi formájának nem ezeket, hanem a dalt, a balladát, 
a zsánert érezte, s elsők között kísérletezett városi életképpel is. Költészete Ábrányi 
Emil akkori hangjával volt rokonítható, aki jellegzetesebb hangadója volt ennek a 
nemzedéknek, mint Vajda János. A párizsi kommünről írott két verse pedig jelzi, 
hogy republikánus politikai gondolkodását is meghatározta a Petőfi–féle világsza-
badság gondolata. A kommünről vallott 
eszméknek aztán nem lett folytatása köl-
tészetében, mert azt csak a polgári forra-
dalom újabb kísérletének tartotta, s nem a 
munkások politikai jelentkezésének.
 Költői hitvallását azonban pon-
tosan megfogalmazta ebben a kötetében, 
mely talán a legtöbbet idézett vers lett ha-
táron innen és túl:

„Merész a szó, de én kimondom,
  Republikánus vagyok én, 
  S gyűlölöm azt a szabadságot,
  Mely koronát hordoz a fején.”
   Merész a szó!

Paszlavszky Sándor még olvasta és idéz-
te előadásában is azt a levelet, amelyet 
Szemere Miklós – akinek nagy érzéke volt 
a politikai versekhez –írt Darmay édesany-
jához erről a versről: 

                                              „Kedves Zsuzsikám!
  
Előfizetek Győző költeményeire, két példányban. – Ez ujabb költeményeit 
nem ismerem mind, de köztük lesz kétség kívül egy hazafias költeménye 
is (a Garaboncziás Deákban jött ki, címére nem emlékszem), mely oly 
kiválóan szép, hogy ha verset pénzért lehetne venni, mint a lovat, a marhát 
(Tisza is sok mamelukmarhát vett pénzen, azaz hivatalbiztatással), ha 
lehet – mondom – a verset pénzért saját munkájává varázsolhatná az 
ember, azon említett versért  ha gazdag volnék, kész volnék adni ötszáz 
forintot.
                                                                   Tisztelője: Szemere”
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A politikai versek vonulatába a magyarországi viszonyok rajza is bekerült, költői 
küldetése szép feladatát teljesítette ki ezekkel. A pecsovicsok, a körültekintő, vagy 
ahogyan ő nevezte őket: circumspectus–poéták elleni harcában változatlanul Petőfit 
hívta segítségül, akinek Vörösmartyhoz írott versét mottóként is felidézte. 
 Darmay ekkor már a politikai pártok egyikével sem tudott azonosulni, 
mert a fúziót a Deák –párt fegyverletételének tartotta, s attól félt, a történelem új-
fent megismétli önmagát: visszahozza azt a dicstelen időt, amikor Rákóczi bujdo-
sott és Károlyi Sándor nagy paloták ura lett.  Kossuthba vetett hite azonban ekkor 
is élő, egyik levelének gondolatát szinte követendő jelszóként verselte meg:

„Munkára fel hát! ki van tűzve
  a zászló, ússzék a hajó….”
  Kossuth levelére

 
 De nemcsak politikai versek kerültek kötetébe. Fogékony volt a természet 
minden jelenségére, a leírásban, festésben, színek felrakásában, mesteri képeiben – 
írta róla Szabó Endre – valamiféle költői magasságban tudott a világ felett lebegni. 
Élete legnagyobb mélységeiben sem pityergett, hanem ironikus mosollyal fejezte ki 
fájdalmát:

„Óh, dicsőség délibábja!
  Óh szerelem! csalfa tündér!
  Óh szent álom, óh bohóság,
  Hová lettél, hova tüntél?”

  
 A kritikusok azonban támadták: kifejezésmódját kidolgozatlannak érezték 
és egyesek egyenesen a királyi főügyésznél akarták feljelenteni lázító hangja miatt. 
Ezekre a ritkán megszólaló Szemere nyílt levélben adott választ, melyben Darmay 
szabálytalan csapongásait költői érdemként, és nem kiforratlanságának jeleként ér-
tékelte. Lehet, hogy a költőnek ekkoriban nagyobb érzelmi és eszmei mélysége volt, 
mint amennyit fiatalsága és heves jelleme kifejezni engedett, de néhány versével még 
így is nemcsak saját költészete, hanem az évtized költői átlaga fölé emelkedett. Ám 
hogy ennek kimondása akkor nem történt meg, annak oka Ábrányi költői féltékeny-
sége lehetett. 
 Darmay Viktor - Paszlavszky adatai szerint - a neki rendelt 8–9 költői év 
alatt több mint 300 verset jelentetett meg, bár ennél többet írt. A szelektálás a költői 
tudatosság jele, a megjelent versek pedig költői fejlődésének biztos mutatói. Mégsem 
volt szerencséje ezekkel. 1878-ra Garaboncziás Diák-ja tönkrement, csak 20 számot 
élt meg. Verseskötete sem fogyott – a pataki könyvtárban én is egy alig felvágott 
példányra találtam. Az irodalmi ellenzék minden tagja szenvedett ettől az értetlen-
ségtől, de Darmayt mindez megdermesztette. 
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 Ráadásul magánélete sem  úgy  alakult, ahogyan ő szerette volna. Szép 
unokatestvéréhez, Reviczky Saroltához gyermekkora óta írta verseit, aki elfogad-
ta azokat, de aztán a polgári életet garantáló Ambrózy Nándort választotta férjül, 
aki Újhelyben lett köztisztviselő, mint ahogyan azt egy 1895-ös csoportkép mutatja. 
Darmay szerelmi ciklusaiban (Charlotte dalai, Feledés könyve) is van néhány köny-
nyedebb, fanyarabb dal, mely a nagy költőt sejttette ebben a témában is. Hagyatéka 
egyik versével üzent szerelmének:

„Vágy, szemrehányás vegyenek
  örökre búcsút tőled,
  és dalaim kísértete 
  ne háborgasson többet.

  Legyen nyugalmad, éltedet
  aludd mosolyogva végig,
  s ne tudd, hogy ágyad szőnyegén
  az én vérem sötétlik.”
     Legyen utolsó 

 
 Prózai írásai a korabeli lapokban és hagyatékában maradtak fenn. Apja elbe-
szélései nyomán 17 évesen lejegyezte A császári királyi huszárok történetét 1848-
ból, amelyet a Kossuth és kora című könyv is felvállalt, nem nézte a szerző fiatal ko-
rát. Kordokumentumként olvasható ez is, akárcsak beszámolója Szemere Miklós és 
házatájaról, arról, Hogyan élt Kossuth? vagy a Zilahy Gézáról – mint lyrikusról 
írott kritikája. Mindezek jelzik, hogy ezen az úton is lehetett volna még folytatás.
 Ellenfelei szerint élete utolsó részét mulatozással, semmittevéssel töltötte. 
Pénze aligha volt erre, ha oka lett is volna rá. Barátjától azonban tudjuk, hogy filozó-
fiai tanulmányokba mélyedt, mert ez a terület korábban is érdekelte, és Ifjú Magyar-
ország címmel egy újabb lap alapítását tervezgették. Életerejét azonban nemcsak az 
irodalmi érdektelenség, hanem betegsége is emésztette. Még néhány szép napot töl-
tött a Balatonnál, majd orvosai hazaküldték, hogy anyja közelében halhasson meg. 
 De nem lett ez számára igazán pihentető környezet, hiszen egy fedél alá 
került gyűlölködő apjával és sógorával. Hogy egy kis nyugalmat teremtsenek neki, 
a hét szobás lakásban kijelölték a határt a férfiak között, s az anyai szeretet próbált 
mindent ellensúlyozni. Költőként megírta búcsúverseit, mert látta az elkerülhetetlen 
véget. Aztán márciusban még kicsalta a szép tavaszi nap, de meghűlt és beteg szíve 
nem bírta az újabb terhet: 1878. március 28-án, 36 órányi haláltusa után megállt. Még 
csak 28 éves volt….
 Néhány nekrológ jelent meg róla a lapokban, és az egyik, talányos sorsú 
költőtársa, gr. Vay Sarolta siratta el Viczmándy Győző sírjára című versében:
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„Virágokat hoztam, sírhalmodra szórom,
  Úgyis virágtalan volt neked az élet -, 
  Vihara korbácsolt, üldözött szüntelen,
  S szurdaló tövise beh sokszor megtépett!

  Tudom, hogy nem nehéz a föld röge néked, 
  Hisz’ sokkal fájóbb volt a lét búja, átka, - 
  Egy forró sugárért mit nem adtál volna …
  Hasztalan kerested, hasztalan, hiába!”

 
 Halála után gyorsan elfeledték, híre szinte el sem jutott a Nyugatosokhoz, 
pedig költőileg az ő előzményüknek tekinthető. Sátoraljaújhelyben élt legtovább az 
emléke, 1889. január 20-án a helybeli Orvos és Gyógyszerész Egyesület által rende-
zett ismeretterjesztő előadáson, a vármegyeháza dísztermében sokan hallgatták meg 
Paszlovszky József (1850–1899) felolvasását róla és a többi zempléni költőről. Ő 
maga is újhelyi diák volt, az évszámokat nézve akár ismerhették is egymást, s amikor 
1886-89 között visszatért szülővárosába, hogy a Carolineumban legyen hitoktató, 
főmunkatársa és szerkesztője lett az újhelyi sajtóéletnek. Előadásában még felhasz-
nálhatta a Darmay–hagyaték darabjait, melyek azóta ismeretlen helyre kerültek. 
Amikor megjelentette hosszú kitérőkkel, unalmas fecsegésekkel tarkított előadását, 
a forrásokat is megmentette. Írását olvasva azért időnként sajnáltam azokat, akiknek 
ezt élőben kellett végigszenvedniük. Aztán rájöttem, nem sajnálom, hanem irigylem 
őket, hiszen ilyen élet folyt akkoriban egy nem irodalmi egyesületben, amelyből több 
is volt a városban! Hát ezek adták meg a XIX. századi Zemplén vármegye fényét…
 1912-ben Darmán, a szülőházán emléktáblát avattak tiszteletére, ahol Áb-
rányi Emil volt a szónok. Ábrányi ekkorra elfordult már ifjúkora radikális nézete-
itől, de minden március 15-re írt egy ódát. Darmayval szembeni igazságtalanságát 
beszédével a maga módján jóvátette, kár, hogy az akkor három évtizede halott 
költő már nem hallotta:
„…ha valaki akad majd, aki összegyűjti és a nemzet rendelkezésére bocsátja mind-
azt, amit a szívedből valaha elsóhajtottál, ámulva fogja látni, hogy Petőfi fanatikus 
tüze szikrázott benned, amikor a szabadságról énekeltél, s ezek közül néhányat büsz-
kén állítunk be a világirodalom legszebb harmóniái közzé.” 
 
 Szabó Endre, hagyatékának őrzője sem sietett a rá bízott feladat teljesítésé-
vel, csak 45 (!) év múlva, 1923-ban írt róla egy emlékeztető cikket a Nyugatba, amely-
ben néhány versét is megjelentette, cím nélkül. Ekkorra faluja már Csehszlovákiához 
tartozott, hagyatéka szétszóródott. Halálának 50. évfordulóján a Viczmándy–család 
krónikása, Viczmándy Tamás még megidézte életét és költészetét az Adalékok… 
című periódikában, aztán hosszú időre a feledés homálya borult a költőre. 
 A felszabadulás után még ott szerepelt a Hét évszázad verseinek első kiadá-
sában, aztán az újabb kiadásokból onnan is eltűnt. A Századvégi költők című 1959-
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es összeállításban a szerkesztő Csanádi Imre sajnálkozott ugyan: Bizonyos, nagy 
lehetőségek szálltak vele a sírba, de nem nagyon kutatták azokat az értékeket. Szü-
letésének 100. évfordulójára Simor András költő Merész a szó! címmel válogatást 
jelentetett meg verseiből, de ma ez is hozzáférhetetlen, pedig sok érdekességet mon-
dott el benne a korról és a költőről. Egy szépséghibája azért volt ennek a kötetnek, a 
sokszínű életművet – a kornak megfelelően – leegyszerűsítette a politikai versekre, 
az eredeti kötetekben sokkal színesebb a költői kép, mint ebben a válogatásban. 
 Jó lenne az ő verseit is olvasni egy új kiadásban, hiszen ez a nagyon tehetsé-
ges , sajátos hangú csodagyerek nemcsak a kiegyezés korabeli időszakot mutathatná 
meg számunkra, de jó néhány aktuális gondolatra is ráakadnánk írásaiban.

 

A Dohánygyár 1892-ben átadott épülete
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SÁROSY GIZELLA (1850-1883)
 
 A XIX. századi Újhelynek is volt egy költőnője, aki ugyanúgy járt, mint 
Losárdi Zsuzsanna: versei szőrén-szálán eltűntek. Vas Paulina és Sárosy Gyula lá-
nya volt ő, aki Újhelyben született és néhány év kivételével Zemplénben, Málcán élte 
le az életét. Ha verseire nem is sikerült ráakadnom, története – apja levelei, naplója és 
versei segítségével – könnyebben rekonstruálható volt, mint két évszázaddal korábbi 
elődjének.
 Sárosy Gyula költő a XIX. század egyik emblematikus figurája volt, a nép-
nemzeti irodalom képviselője, akinek Arany Trombita című műve a forradalom egyik 
jelképe lett. Eperjesi diákként került irodalmi kapcsolatba a zempléniekkel: Erdélyi 
Jánossal, Szemere Miklóssal, Kazinczy Gáborral és Kossuth Lajossal. 1842-ben őket 
látogatta meg első feleségével, ahol éppen megyei tisztújítás volt és a vármegyeháza 
karzatán meglátott egy különös szépséget.  Ő volt Vas Paulina, Vass Antal helybeli 
birtokos öt lánya közül a legfiatalabb, aki ugyan anya nélkül, de nagy szeretetben 
serdült fel és 18 évesen kiragyogott a helybeli szépségek közül…. 
 E találkozás nem múlt el nyomtalanul Sárosy Gyulában, felesége váratlan 
halála után őt szemelte ki utódként, mert benne a szív és az ész egyesült éppúgy, mint 
szeretett  Arnoldinájában. Miután a lány sógoránál felderítette esélyeit, nem tétová-
zott: a temetés után két hónappal (!) levelében a lánynak szegezte a kérdést.

„…tehát száz szónak is egy a vége: feleljen nekem kegyed őszintén, 
mint magyar lányhoz illik: át birná–e vinni azon szép és boldogító 
érzelmeket, ha úgy kivántatnék, személyem iránt is, melyet egy kedves 
barátom előtt tett nyilatkozata szerint, csekély dalaim iránt oly lelkesen 
táplálni mondott volt?”

Ez a gyorsaság nem riasztotta el Paulinát – ekkor már országosan ismert költő volt 
Sárosy – és 1842 szeptemberében Sátoraljaújhelyben házasságot kötöttek. A mé-
zesheteket Debrecenben töltötték, ahol aztán az ifjú feleség megbetegedett. Egyik 
testvére eljött hozzá Újhelyből, hogy ápolja, és Sárosy először egyedül tért vissza 
Aradra, ahol törvényszéki hivatalnokként dolgozott. Kis késéssel aztán Vas Paulina 
is megérkezett, hogy ne csak férje, Arad életét is beragyogja.  
 Az együttélésre való várakozás ideje alatt született meg a napló: Sárosy sem 
előtte, sem utána nem írt ilyet, és persze leveleztek is. Mindezek révén hamarosan 
kiderült, hogy nincsenek mindenben egy véleményen. Sárosy például már előre ki-
jelentette, hogy születendő gyermekeik ügyében nem hajlandó rezerválist adni, nem 
annyira a hite miatt, hanem mert éppen a katolikusok azok, akik nem nézik semmibe 
azt, aki ezt megteszi. Ennek a korszaknak egyik nagyon fontos problémája volt az, 
hogy a vegyes vallású házasságokban a gyerekek melyik szülő vallását vigyék to-
vább?! Bizony Sárosyba nem szorult semmi Kazinczy természetes vallásosságából!  
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Azt is szemére vetette Paulinának, hogy nem járatták a Regélőt, emiatt maradtak 
műveletlenek, pedig az irodalmat – oktatta ki – pártolni kell tettleg is, mert ez a 
legnagyobb ellenméreg ellenségeink ellen. De a levelek alapján azt kénytelen volt 
elismerni, hogy Palinája jól birtokolja nyelvét, érzelmeit „híven” ki tudja fejezni:

„Így írni ritka nő képes, s hogy az, aki így írni tud, az az én kedves 
birtokom leend – ez az én különös büszkeségem.”

Hogy mindezt mégis milyen könnyedén elfelejtette, azt majd látni fogjuk. Leányuk, 
amikor a Sárosy–albumba megírta szülei házasságának történetét, így írt kettejük-
ről:

„Házasságuk első éveit Aradon töltötték, ahol anyám – ki gazdagon 
volt a természettől szépséggel és szellemi kincsekkel megáldva – Arad 
első nőinek legünnepeltjei közé számíttatott. ….Házaséletük nem volt 
egészen fellegtelen, mert anyám kevésbé volt gazdasszony, mint azt egy 
tősgyökeres magyar ember kívánja, de rokon – szellemük mindenkor 
felemelkedett a köznapi aprólékosságokon, és ölelkezésük meghozta a 
borúra a derűt, míg a forradalom szét nem szakította őket…”

A házaspár a legizgalmasabb időszakot, a forradalom és szabadságharc idejét Pesten 
élte meg. Paulina még Újhelyben baráti viszonyba került Kossuth lánytestvéreivel, 
ekkor csaknem családtaggá vált náluk. Szüksége is volt erre a társaságra, hiszen 
korabeli szokás szerint a férfiak intézték az országos ügyeket, miközben a feleségek 
otthon vártak rájuk – melegen tartva vacsorájukat. Kevés férj – pl. Petőfi – vitte ma-
gával az ilyen helyekre a feleségét, ezek férfidolgok voltak…
 Sárosy Kossuth politikájának szócsöveként népszerű lett, időnként még a 
megalkuvásra képtelen Petőfit is lekörözte. Amikor a harcok elkezdődtek és a fővá-
rost fel kellett adni, a házaspár útja kettévált: Sárosy követte a kormányt Debrecenbe, 
Paulina pedig Újhelybe vonult vissza. Ám ekkor még nem volt semmi visszafordítha-
tatlan, Buda visszafoglalása után már ismét együtt voltak. De ez már csak átmeneti 
állapot. A világosi fegyverletétel hírére Sárosy bujdosni kényszerült, emiatt feleségét 
fogták le, hogy így akadjanak a nyomára. Mire Paulina szabad lett, lakásukat üre-
sen találta, javaikat elkobozták, vagy kifosztották. Barátai segítettek abban, hogy 
hazautazhasson Sátoraljaújhelybe, de ott sem hagyták békén: Puchiera őrnagy még 
édesapját is letartóztatta, hátha így Sárosy nyomára juthat. A zaklatásoktól végül 
úgy menekült meg, hogy Szemere Miklós és felesége 1850. január 28-án született 
gyermekével együtt befogadta, aki a Sárosy Gizella – családi becenevén Lajna – 
nevet kapta. 
 Szemerét is hamarosan letartóztatták, így hát ebben a helyzetben – anyagi 
szükség, rosszindulatú emberek zaklatása közepette – kellett a társaságban ünnepelt, 
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elkényeztetett szépségnek felnőtté válnia: gondoskodnia lányáról és önmagáról. Fér-
jéről ritkán kapott hírt, azok is tele voltak panasszal és pénzkéréssel. A Vass-család 
összefogása révén Sárosyt is támogatta, aki sok kitérő után Gyöngyösön – álnéven 
– nyelvtanításból próbált megélni. Leveleiben azonban  ekkor is ellátta tanácsaival a 
gyermek nevelését illetően az egyedül küszködő asszonyt: figyelmeztette (!), hogy el 
ne hanyagolja anyai kötelességeit, és hogy németre tanítsa a csecsemőt, ne magyarra. 
Sógorának aztán Kőniggraetzből arról panaszkodott, hogy

„Palina nem követte kérésemet, hogy Lujza először németül tanuljon, 
meg vagyok győződve arról, hogy az én szellemes Palinámtól inkább 
ezt tudná  tanulni, mint az anyanyelvet. Mert inkább szeretném, hogy a 
lányom ne is tudjon magyarul, mint amúgy rosszul, zempléniesen!”

Paulina azt még megmagyarázhatta magának, hogy férje csak a cenzúrát játszotta 
ki gyermekük új nevével, de hogy mit szólt a második mondathoz, nem tudom, csak 
sejtem….S azt sejteni sem merem, hogy mi baja lehetett a zempléniek magyarságá-
val, ha Kazinczy elég jól megvolt vele… 
 1852-ben aztán Sárosyt is lefogták és az Újépületbe került, ahol először ha-
lálra, majd újabb börtönre ítélték. Itt látogatta meg őt felesége és két és féléves lánya, 
ez volt a feleséggel az utolsó, lányával az első és utolsó találkozása.  Gizella így em-
lékezett erre:

„Atyám csak egyszer látott. Akkor sikerült anyámnak – sógora….
befolyásával és sok nehézség leküzdésével kieszközölnie egy 
látogatást, amikor őt az Újépületből Kőniggraetzbe voltak átviendők… 
Megcsókoltam keze helyett a láncot, mely a kezén volt, s szent lett a 
lánc – úgymond az ezen jelenetet megörökítő költeményben – melyet a 
gyermek ajka érintett.” 

Mert Sárosyban jobban működött a költő, mint az apa: két versben is megírta ezt a je-
lenetet. A Látogatás címűt 1857-ben sikerült megjelentetnie, amikor új címmel látta 
el: Látogatás Balassi Bálintnál a török fogságban. Ezzel elaltatta a cenzúrát, a világ 
pedig tudta, hogy Balassi sohasem volt török fogságban…E találkozás után született 
utolsó szonettje  feleségéhez – Feléd, feléd …(Palinához) címmel – amiben már há-
rom lánc: a honszerelem-, a család-  és a börtönlánc súlya miatt panaszkodott. Az 
egészen korai szerelmes verseket leszámítva Vas Paulinához írott versei soha nem 
mutatták az érzelemnek azt a hőfokát, amelyek jellemezték az első feleséghez írotta-
kat vagy a fellángolásokban (Lőwey Klára, Hollósy Kornélia) születetteket. 
 Házasságuk ezen a ponton szakadt meg. A fogságból hazatérő költő nehezen 
talált magára. A család hívta, hogy jöjjön ő is Zemplénbe, de visszautasította azzal, 
hogy nem akar elszakadni az irodalom központjától. De ez csak kifogás volt, hiszen 
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Zemplént sem szerette és ekkor már feleségétől is nagyon eltávolodott. Közben egyik 
verse miatt újból internálták – ami költőként ugyan jót tett neki –, de innentől végleg 
felesége és gyermeke nélkül élte egyre zavarosabbá váló életét. Paulina családjával 
azért megtartotta a barátságot: amikor összegyűjtött versei megjelenhettek, még ver-
set is ajánlott nekik, feleségét azonban magára hagyta gondjaival, s költőileg még ezt 
is megtetézte: 

„Az egyszeri házasság még
  Meglehet bocsátva,
  Hanem már a másodszori
  Gyakran Isten átka…”

Vas Paulinát együttélésük alatt a tökéletes első feleség emlékével gyötörte, pedig 
azért választotta Paulinát, mert annak idején Arnoldina is kedvelte. A család és a 
rokonság kettejük különválását az anyagiakkal magyarázta, de talán Sárosy nem nőtt 
fel a dolgokhoz: nem vált apává, néhány centivel a föld felett járt. A földi dolgokat át-
engedte feleségének, mert költői életébe azok nem fértek bele. Lánya egyetlen levelet 
írt apjának, ami pontosan tükrözi kapcsolatukat:

„Kedves Atyám!
Pápai Mihály kegyes felszólítására írom ezen pár sort, hogy élek, téged 
szeretlek és jó anyám vezetése mellett töltöm egyszerű napjaimat.
Kezedet csókolja tisztelő lányod
     Gizella” 

Amikor Sárosy már újból Pesten élt, a rendőri felügyelet miatt nem utazhatott, fele-
sége pedig nem ment el hozzá. Vas Paulina újra zemplénivé vált és megpróbált talpon 
maradni. Felnevelte a lányát, akit 1868-ban férjhez adott Viczmándy Mór zempléni 
földbirtokoshoz, de továbbra is mindannyian Málcán éltek, a családi birtokon. Sárosy 
Gizella valószínűleg ekkoriban írhatta verseit, aminek költői hírét köszönhette, de ezek 
szőrén–szálán eltűntek. Két gyermeke született Sárosy lányának, s fia a Gyula nevet 
viselte: ha nem is találkozott többet apjával, a szívében megőrizte… 
 Amikor Sárosy meghalt 1861-ben, már nem volt semmilyen kapcsolatuk. Vas 
Paulina egy versből értesült férje fejfájának történetéről. Egyik barátja megverselte, 
hogyan feledkezett el a világ az Arany Trombita költőjéről: kénytelenek voltak Szer-
dahelyi Kálmán leselejtezett fejfájával megjelölni a sírt, akinek akkoriban készíttetett 
felesége, Prielle Kornélia egy szebbet. E verset olvasva 1876-ban Vas Paulina díszes 
síremléket emelt maga és a lánya nevében a Kerepesi temetőben lévő nyughely fölé. Ő 
adta kezébe az ifjú Darmay Viktornak férje kéziratos hagyatékából A királynő titka 
című színművét, aki felvitte Jókainak, ami révén az is belekerült az irodalom folyama-
tába. Segített unokái nevelésében, megírta emlékiratait, és 1881-ben meghalt.  



XIX. század                                                                                                                       Sárosy Gizella

148

 Sárosy Gyula költői emlékét az aradi Kölcsey Társaság ápolta. Összegyűj-
tötték relikviáit, kiállítást rendeztek tiszteletére és a Sárosy–albumban emlékeztek 
meg róla. A kéziratok többsége Sárosy Gizellától, a költő akkorra megözvegyült lá-
nyától származott, aki a maga emlékeit is összegezte az albumban:

„Anyám volt mindenem, s én voltam az ő lelki erejének fenntartója. Meg 
nem hajlott soha a gyakran súlyosan ránehezedő gondok terhe alatt, 
büszkén hordta mindig szép fejét, kötelességei teljesítésének tudatában. 
De nem merek róla jót, szépet írni, mint anyáról és nagyanyáról, mert 
minden magasztalás, mit szóval ki lehet fejezni, csekélységnek tűnik fel 
hálával telt szívem alatt.” 

Sem Vas Paulina emlékiratát, sem Sárosy Gizella verseit nem olvashattam, de ráta-
láltam erre a történetre, ami azt hiszem, számunkra sem érdektelen… Megidézett 
prózai írásaiból azért az kiderülhetett, hogy Vas Paulina jól megtaníthatta Sárosy 
Gyula lányát nemcsak az anyanyelvére, egyebekre is.  Sárosy Gyula költői erényeit 
sokan értelmezték már, én most csak a hozzá kapcsolódó nőkről írtam, akik beleil-
lettek ebbe a sorba: múzsák voltak ők is a Magas-hegy aljában… 
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  A XX. század már 
a XIX. század végén meg-
kezdődött Újhelyben. A ki-
egyezés utáni gazdasági fel-
lendülés Zemplénben is érez-
tette hatását, ha nem is olyan 
szinten, mint az ország egyéb 
részein. A vasút lett a legfon-
tosabb összekötő kapocs a vi-
lággal, a Kassa–Szerencs és a 
Sátoraljaújhely–Csap közötti 
vonalak megépülésével Újhely 
vasúti csomóponttá vált, és az ehhez kapcsolódó mozdonyjavító munkásokat hozott 
a vidékre. 1886-ban a Kassáról Újhelybe telepített magyar honvédség 40. zászlóal-
jának épített kaszárnya még a városon kívül állott, de közel volt a vasúthoz. Ma 

a tűzoltóság használja 
ezt az épületet, amióta 
a régi, 1888-ra felépü-
lő patinás központját 
kinőtte. A vasútépí-
tés 1890-re fejeződött 
be, ekkor épült meg a 
nagyállomás épüle-
te, benne a resti, mely 
konyhájával nemcsak 
az átutazóknak kínált 
gasztronómiai örömö-
ket, a helybeli polgárok 
is szívesen jártak oda. 
A vasutat a településsel 

összekötő Fasor hársfái virágzáskor azóta is különleges élményt kínálnak az alattuk 
sétálóknak. 
 Ifj. Wekerle Sándor városleírása az Osztrák–Magyar Monarchia képekben 
című könyvben 1900-ban már egy iparosodó települést mutatott be:

„Széphalomtól délre, egy félóra járásnyira Zemplén vármegye közeli 
székhelyére, Sátoralja-Ujhelybe érkezünk. A gyakran megáradó, 
de nyáron át majdnem teljesen elapadó Ronyva patak folyik a város 
keleti hosszában, míg nyugaton a város házsorai mögött hármas 
orrú szép hegy emelkedik. E csúcsok egyikéről, a tábori sátor alakú 
Sátor–hegyről nyerte előnevét a város. Sátoralja-Ujhelyt rendezett 
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utcái, melyet villany világít, különösen az egész városon végighúzódó, 
járdákkal és szép faültetvényekkel ellátott Kazinczy–utca, csinos vidéki 
várossá teszik, melyben országos, sőt hetivásárokon is meglepő a 
nyüzsgő forgalom…”

 Írt az inszurgens emlékoszlopról, a középületekről, a pincékről és arról, hogy 
a 13 ezer lakost számláló település nem régen nyerte el a rendezett tanácsú város 
státusát. Fontosnak tartotta megemlíteni a zempléni nemesség rebellis szemléletét, a 
szőlő szerepét, a vasútnak és a dohánygyárnak a jelenlétét. Szeretetteljes leírásának 
az is az oka, hogy édesanyja, parnói Molnár Gizella újhelyi származása révén alkalma 
volt a várost megismerni és megszeretni. Nem véletlen, hogy édesapjáról teret nevez-
tek el az újhelyiek, de a későbbi nagy ügybuzgalomban ezt is átkeresztelték…
 A századfordulóra kialakult a város hangulatos főtere a szoborral díszített 
szökőkúttal, a vendégváró fiakerekkel. Ott volt a társas élet színterét kínáló számta-
lan kávéház, vendégfogadó és szálloda. Az emeletes lakóházak díszes erkélyeikkel 
az egyik itteni kovácsmester művészi érzékét dicsérték, melyek különleges színfolt-
jai a városnak ma is. 1898-tól a képeslapok is megjelentek Újhelyről, elsőként Lőwy 
Adolf könyv– és papírkereskedő kiadásában, de Alexander Vilmos, Landesmann 
Miksa és Társa, Gojdics Vilma és testvére mellett az egyik eperjesi cég, a Divald 
műintézet is egymás után adta közre a város nevezetes pontjairól a képeket. Divattá 
vált a képeslapok küldése, gyűjtése és albumba rendezése. Ennek a divatnak köszön-
hetően ezekről az időkről már képileg is pontos ismeretekkel rendelkezünk, mert 
már itt– ott több kép is megjelent, és egy újhelyi diák, Takács Norbert 2000-ben egy 
szép könyvben - amelyből ez a munka is felhasznált néhányat -  közreadta különleges 
gyűjteménye legjavát. 
 1902-ben megalakult a város kulturális életét 1950-ig meghatározó közmű-
velési egyesület, a Kazinczy Kör, mely az irodalom és művészetek pártolását, megis-
mertetését tűzte ki célul. A város művelt értelmisége fonódott itt egybe, hogy a hely 
kulturált szórakozási alkalmait megteremtse. Színes és széleskörű tevékenységükbe 
minden belefért: a társas összejövetelektől a hangversenyeken át a műkedvelő elő-
adások sorozatáig, melyben nemcsak itteniek, országos nagyságok is szerepeltek. 
Ezek színtere a Magyar Király Szálló lett, melynek tágas éttermében volt egyébként 
is a helyi művésztársadalom találkozóhelye. Azóta elmosta az idő a működésüket 
kísérő kisszerűségeket, csak a nagy tettek emléke maradt fenn. Korabeli népszerűsé-
güket mi sem jellemzi jobban, hogy az eredetileg 133 fővel induló társaságnak 1909-
re már 599 tagja volt, s a Zemplén lapszámai rendszeresen közölték programjaikat és 
azok visszhangját. 
 1909. március 16-án, Kazinczy születésének 150. évfordulóján  egész  ün-
nepségsorozatot rendeztek, amúgy újheliesen…. Széphalomban kezdődött a sírnál, 
ahol Rósenberg Erzsike verset mondott és a sárospataki főiskola énekkara énekelt. 
A díszközgyűlés a megyeházán volt, ahol Szemere Miklósnak a 100. évfordulóra 
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írt Kazinczy versét maga Matolay Etele, a régi idők nagy tanúja szavalta el, majd 
dr. Négyessy László egyetemi tanár – a nyugatosok első nemzedékének nagyhírű 
szemináriumvezetője – tartott Kazinczyról egy előadást. Ezután a hallgatóság tagjai 
a várakozó kocsikba ültek, és végigjárták a város Kazinczyt idéző emlékhelyeit. S 
ha már így együtt voltak, kiszaladtak Borsiba is: tisztelegtek Rákóczi szülőházánál. 
A Zemplén Kazinczy-emlékszámként jelent meg , melybe az ünnepi verset Vidor 
Marci írta, aki ekkoriban az újság házi költője, de mert nem újhelyi, emiatt itt nem 
foglalkozom vele részletesen…
 1905-ben ismét hallatták hangjukat a rebellis zempléni nemesek, amikor az 
1904-es parlamenti puccs miatt lemondott főispáni állásáról gr. Hadik Béla, és tiszte 
fél évig betöltetlen maradt. A megye a Fehérváry-darabont kormányt alkotmány-
ellenesnek nyilvánította,  rendelkezéseit nem tartotta be. Az új főispán, Pallavicini 
Alfréd beiktatását bojkottálták, a színházban gyülekeztek, majd a vármegyeházához 
vonultak és gyászlobogót húztak fel a zászlórúdra. 

          Kazinczy múzeum részlete
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Dókus Gyula (1849 – 1928) 

 Ő volt már ekkor az alispán, aki a 
vármegyei lépcsőt végigjárva került ide. A 
piaristákhoz magántanulóként járt – Fejes Ist-
ván volt a magántanára –, majd Patakon jogot 
tanult. 1872-ben aljegyző, 1877-től főszolga-
bíró, 1892-től megyei főjegyző, ebbeli tiszt-
ségében vett részt a millenniumi lovas ban-
dériumban. Matolay Etele nyugdíjazása után 
lett ő az alispán 1903-tól, és alakjához kap-
csolható ez a rebellió. A Fehérváry-kormány 
rendelkezéseinek bojkottálása miatt hivatalos 
hatalommal való visszaéléssel vádolták meg, 
felfüggesztették állásából, s karhatalommal 
vezették ki az ülésteremből. A város azonban 
fáklyás felvonulással köszöntötte, és elismeré-
seként már ekkor díszpolgárrá választották.  Az új főispán erre válaszként leváltotta a 
vezérkart a megye éléről, mire a megyei tisztviselők valamennyien lemondtak. 
 Az országos kibékülés után az új kormány Meczner Gyula zempléni földbir-
tokost nevezte ki főispánnak, Dókus Gyulát pedig visszahelyezte állásába, melynek 
így ő lett az utolsó, még a teljes Zemplén megyére kiterjedő alispánja. Hosszú, 52 éves 
közszolgálatát 1921-ben nagy csinnadrattával ünnepelték meg, hiszen a fél évszázad 
alatt valóban sokat tett a polgárosuló megye érdekében.  Ráadásul végrendeletében 
szeretett városának ajándékozta muzeális gyűjteményét, amit 1928-ban a Gyula–lak-
nak nevezett Dókus kastélyban helyeztek el, majd a megyeházára került. 1942-ben 
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– a Felvidék visszacsatolása után - aztán nagy lelkesen átvitték Borsiba, a Rákóczi 
kastélyba, ahonnan a II. világháború után a szlovákiai múzeumokban szóródott szét.
 Ez a század is nagy építkezéseket hozott, ami minden város gyarapodásának  
leglátványosabb jele. 1905-ben épült fel az Erzsébet–kórház, mely máig őrzi eredeti 
arcát. Azon a helyen már 1838-ban is állt egy ispotály, melyben az 1848-as harcok 
idején megsebesült honvédeket is ápolták, de ekkorra kinőtték. A megnyitott új intéz-
mény az akkori viszonyok között ultramodernnek számított, hiszen mind a négy épü-
letében villanyvilágítás, központi fűtés és vezetékes víz volt. A sors kiszámíthatatlan 
volta miatt 1924-ben itt halt meg Nemes Lampért József festő, akinek az itteni köz-
temetőben van különleges síremléke. A század folyamán aztán többször is bővítették 
a kórház épületét, 1925-ben Hosszúlázon és Köveshegyen gondozóházat is építettek 
családi ápolású elmebetegek számára, ami miatt aztán országos hírnévre is szert tett. 

 1905-ben készült el a börtön is, eredetileg csak a vármegyei foglyok és az 
igazságszolgáltatás számára, jellegzetes formájával Újhely egyik meghatározó épü-
letegyüttesévé vált. 1942-ig polgári intézmény volt, akkor azonban a Honvéd Vezér-
kari Főnökség fennhatósága alatt országos színterűvé vált, ahova elsősorban politikai 
foglyok kerültek.
 Rákóczi maradványainak hazahozatalakor nagyszabású ünnepség várta a 
különvonatot. A város szerette volna megszerezni a jogot is Rákóczi emlékének őr-
zésére, de a hivatalos döntés Kassát jelölte ki erre a célra, így hát csak a búcsúzta-
tásban működhettek közre. Amikor a hamvakat szállító különvonat feltűnt, a hegyek 
tetején egymás után gyúltak meg az őrtüzek, a vonat Várhegytől fáklyások sorfala 
között érkezett be az akkoriban épülő kisállomásra. Itt az újhelyiek – bár éjfél volt 
– leróhatták kegyeletüket a kuruc fejedelem előtt. A másnapi kassai temetésen a vár-
megyei vezetői mellett sokan vonultak a temetési menetben is.  
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 1908-ban a Vörös Ökör fogadó egyik melléképületében nyílt meg az első 
mozi Uránia villamos mozgó fénykép színház néven, – ami később a Sennyey–
házban működő színházterembe tette át székhelyét, amikor ott szünnap volt. 1931-ig 
csak némafilmeket játszottak, amelyeken sokáig Schweitzer Poldi néni zongorázott, 
a híres Schweitzer lányok egyike, akiről Dankó Márta néni is beszámolt könyvében. 
Nagyon népszerű hely volt, a Meseautó című filmet egy hétig, napi három előadással 
játszották, 3231 néző látta, de ezt is megdöntötte a Nászút féláron vetítése, amire 
4940 újhelyi néző fizetett be. 
 A gazdasági fejlődés tette szükségessé a Gyártelep melletti vasútállomás ki-
építését, mely a helyi szóhasználatban a kisállomás nevet kapta. Az 1910-re elkészü-
lő különleges hangulatú épület tragikus történelmi szerepet kapott ebben a század-

ban, nemcsak a mellette lévő téglagyárat, 
bőrgyárat, gőzmalmot és járműjavítót 
szolgálta ki. 1910-re felépült a mai Petőfi 
út sarkán a pénzügyi igazgatóság, mely 
a felsőmagyarországi pártázatos rene-
szánsz elemeit felidézve a tér hangulatát 
is megemelte és az itteni gazdasági hely-
zetet is pontosan jelezte. 
 1911-ben, születésének centenári-
umán szobrot emelt Kossuth Lajosnak a 
város és a vármegye. Költségeit nagy lel-
kesedéssel közadakozásból szedték össze, 

melynek története végigkísérhető az akko-
ri újságokból, és Bajusz József költő kapcsán már én is szóltam róla.  Egy korabeli 
képeslapon az egyik Újhelybe kiránduló lefitymálta ugyan anélkül, hogy látta volna :

„Küldöm az itt leleplezett legújabb Kossuth szobrot, természetben nem 
láttam én sem, hanem egy olyan híres embernek egy kicsit gyenge dolog 
ez az emlék. Na, de nálunk ez nem megy másként.”

 Pedig a város méltó módon emlékezett meg fiáról! Gárdos Aladár alkotása 
nemcsak egyike lett a Magyarországon felállított 100-nál is több Kossuth szobornak, 
szellemiségét is megidézte a mellékalakokkal: a honfoglaló vitézzel és az eke szar-
va mellől felemelkedő paraszttal. Újhelyhez való kötődését a talpazat oldaláravésett 
szavak – Kossuth 1890-es turini levelének részletei –  őrzik:

„Én Monokon születtem,…de engem életem legelső emlékezetei 
Újhelyhez csatolnak, a szülőföldhöz ragaszkodás édességével. Újhely 
volt gyermekkorom bölcsője… és ami a madárfióknak első bizonytalan 
szárnypróbálgatásainál az anyai fészek, nekem ez Újhely volt…S büszke 
vagyok arra, hogy magamat újhelyi magyar embernek nevezhetem…”
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 A szoboravató délutánján aztán mindenki 
kikocsizott Széphalomba, ahol az unokaöccs, 
Kazinczy Bálint legkisebb fia, Gábor kegye-
letből felállíttatta Kazinczy Lajos honvédtá-
bornok szobrát, Tóth András – Tóth Árpád 
költő édesapjának – alkotását. A széphalmi 
Kazinczy-kert ekkorra már igazi emlékhellyé 
vált: a parkjában lévő idős gyertyánok, erdei 
fenyők és a Kazinczy ültette fehérakácok, 
öreg kocsányos tölgyek jóvoltából. 
 A piaristák iskolája 1891 után főgimnázi-
ummá vált, ahol 1893-ban tartották az első 
érettségi vizsgát. Nemcsak épületeit bőví-
tették, tanárai is egyre meghatározóbb sze-
repet vállaltak a város életében. A Zemplén 
híradása szerint például a Himnusz születé-
sének 100. évfordulóján hatalmas városi ün-
nepséget szerveztek a színházban:

„..a főgimnázium ének– és zenekara Korcsiák Ede vezetésével Kölcsey 
- Sz. Nagy József: Remény és emlékezet című darabjának előadásával 
aratott zajos sikert…

Korcsiák Ede tanár precíz művészi stílusa, tömör dinamikájú hegedű 
játéka alkalmat adott a közönségnek, hogy hangos tetszésnyilvánítással 
tüntessen Korcsiák tanár mellett, aki fáradhatatlan és sokoldalú 
tevékenységet fejt ki a gimnázium tanuló ifjúságá nak zenei képzése 
terén. 

Vidákovich Dániel igazgató a nemzeti himnuszokról tartott igen sok 
érdekes adatban bővelkedő, gondos tanulmányozást igényelt előadást. 
A mindvégig érdekes és gazdag tartalmú felolvasásban említett 
himnuszokat mind annyiszor eljátszotta a diákzenekar, stílusosan fokozva 
és színesítve az igazgató előadását. Végül gyönyörű csoportképpel 
zárult az egész: a legszebb újhelyi asszonyok és lányok korhű jelmezes 
együttese alapján.”
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 S az emlegetett tanárok vállalták magukra Trianon után a városba szökő 
felvidéki gyerekek gondját is, ahogyan azt majd később egy másik költő: Sáfáry 
László, az újhelyi diákként érettségiző munkácsi fiú történetéből megtudhatjuk. 
 S hogy milyen szívvel emlékeztek a városra a régi diákok, azt Tulcsik Fe-
renc verse megmutathatja:

„Szülőföldem, bűvös–bájos tája….
  Örömkönnyes szemmel nézek rája,
  Újralátom bérckoszorús rónád,
  Újra hallom azt a kedves nótát, 
  A mely gyermekálmaimat szőtte…
  Ragyogó szép tündérképek közte,
  S káprázatát teljesebbnek látom
  Körötökben sok régi barátom.”

 Erre is a Zemplén hasábjain találtam rá, azon hír után, hogy a város ve-
terán–diákjai találkozót tartottak és szinte megszállták, amikor régi könyveikkel 
a főutcán is felvonultak. Tulcsik Ferenc is Újhelyben született, az érettségi után 
Máramarosszigeten szerzett tanítói diplomát, Munkácson lett tanító és költő, ver-
seit is ott jelentette meg 1887-ben. De az alma mater-t is dajkáló szülőváros kedves 

maradt számára, versében összegezte 
örökségét…
 Újhely ekkorra igazi iskolavárossá 
vált, hiszen a meglévő piarista gimná-
zium, a Carolineum, a Kaestenbaum 
és héder zsidóiskolák mellett megje-
lentek a polgári iskolák is. Elsőként a 
Carolineumban jött létre népiskola 1897-
ben, majd 1898-ban a Templom–köz-
ben, a református egyház telkén, amiből 
a későbbi Petőfi Iskola nőtt ki. 1900-ban 

kezdte meg működését a Zrínyi Ilona Pol-
gári Iskola egy kis épületben,  1906-ban 
a Kossuth Polgári Iskola, ami 1911-ben a 
Deák utcában talált végleges helyére – eb-
ből vált későbbi a Kazinczy nevét viselő 
általános iskola. A Polgári Fiúiskolának 
1940-ben Árkay Bertalan tervei szerint 
új épületet emeltek a Hecskén, amelyből 
később Esze Tamás Általános Iskola lett.      
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A Carolineumban Felsőkereskedelmi Iskolát is létesítettek, ami városi iskolaként 
önállósult, ebből nőtt ki az 50-es évektől itt működő Közgazdasági Technikum.

 Ez a sok iskola is a fejlődés csalhatatlan jele. Ekkorra a város már csaknem 
20 000 fő lakossal rendelkezett, nemzetiségi megoszlását ezen írás elején lévő statisz-
tika jól mutatja. Új elemként hozzátehetjük a zsidók nagy létszámát, bár ők a város 
életében csak gazdaságilag vettek részt, saját intézményeik voltak, s a békés egymás 
mellett élés ellenére nagyon kevés volt a keveredés. Már Molnár Borbála a XVIII. 
században is különlegességnek tartotta, hogy egy szép zsidólány kereszténnyé vált 
szerelme kedvéért, de a XX. században, amikor Bettelheim Paula, a Kaestenbaum-
iskola tanítója kereszténnyel kötött házasságot, fegyelmivel elbocsátották. Ekkor még 
könnyebb volt országos népszerűségre emelkedni, mint ahogyan azt Mezei Mór és 
Mezei Ernő politikusként, vagy a zsidó kórház orvosai (dr. Székely László, dr. Zinner 
Sándor, dr. Safir Márkusz) tették, de egy-két kivétel itt is akadt. Dr.Reichard Salamon 
a közigazgatásban eltöltött hosszú évek után 1909-1911 között a város egyetlen zsidó 
polgármestereként nagyon népszerű volt, lemondása után – 70. életévét betöltötte és 
elfáradt – sok probléma nehezítette az itteniek életét. Egy 1895-ös felvétel megőrizte 
arcát is: felülről a második sorban, bal oldalon a félrehajtott fejű, szakállas alak…Az 
élénk közösségi életet nemcsak a korábban már bemutatott civil körök hozták, Kos-
suth nevét felvéve újraszerveződött a Zempléni Kaszinó, s egymás után jelentek meg 
az újságok is. Közülük én továbbra is maradok a Zemplénnél, ami ugyan erre az időre 
politikai lappá vált, de nem maradtak el belőle továbbra sem a versek. A korszakot 
meghatározó költők mellett sokan próbálkoztak hasábjain tollforgatással, akik közül 
még két, hosszabban itt publikáló személyt érdekességként kiemelnék. 
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 Ifj. Zsoldos Benő – a kis „Zsoldosbéni” –, akinek édesapja a nagy műveltsé-
gű tudós volt, de a pataki oskola tanáraként arról híresült el, hogy az ott tanuló Móricz 
Zsigmondot megbuktatta. Fia diák korától küldözgette angol, orosz versfordításait a 
lapnak és amikor jogászként a Délvidékre költözött, tárcáival továbbra is jelen maradt 
a Zemplén révén Zemplénben. Krüzselyi Erzsike (1875-1954) egyike a Zemplén ke-
vés női házi verselőjének, írásai szinte folyamatosan jöttek a lapban. Utánanéztem: ro-
mániai magyar költőként az Irodalmi Lexikon is számon tartja őt. Édesapja, Krüzselyi 
Bálint Patakon végezte el a jogot, majd Máramarosban lett ügyvéd, de 1877-97 között 
visszatért tanárként a pataki jogakadémiára. Ez idő alatt nemcsak lánya, ő is tevékeny 
munkatársa lett az újhelyi sajtónak. Krüzselyi Erzsike visszaköltözésük után sem lett 
hűtlen a zempléniekhez, rendszeresen hírt adott egymás után megjelenő köteteiről.

 Számomra az ekkori építkezések közül a legfontosabb a bortemplom lett – 
ugyan melyik városban van még temploma a bornak? Itt szükség volt rá, hiszen Új-
hely szentségei közé tartozott ez is. Az Állami Közpince kétszintes épületét a szakiro-
dalom Thoroczkai–Wigand Ede munkái közé sorolja, de Kováts Dániel – Radványi 
Györgyre hivatkozva - Hübschl Kálmán munkájának tartja. 1914-re készült el, felső 
szintjén a vármegyei Szőlészeti és Borászati Felügyelőség működött, az alsó szinten 
pedig háromágú pincét építettek ki, amihez hordógőzölő, palackmosó és csomagoló 
tartozott, és a szállítások megkönnyítésére külön iparvágánnyal csatlakozott a vas-
úthoz. Külső formája – még mai, romló állapotában is – figyelemre méltó, hiszen a 
hegyaljai városoknak Zsolnay–mozaikokból készített címerei díszítik, közöttük ott a 
kedvencem, a borágas újhelyi… Ez az épület köszönti ma is a városba érkezőket, de 
amióta nincs gazdája, nem olyan pozitív a belőle áradó üzenet. A rendszerváltás után 
itt is megjelenő borlovagok ezt is szárnyaik alá vehetnék…
 1913-ban újból rengett a föld Újhelyben, mintha az elkövetkezendő változá-
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sokra figyelmeztetett volna. Az I. világháború kitörését itt is nagy lelkesedés fogadta: 
„a hadak útján” fekvő városon haladtak keresztül Galícia felé a katonavonatok. Ezt 
az örömöt aztán a keleti frontról hamarosan visszaérkező kórházvonatok fokozatosan 
mérsékelték. Az Erzsébet–kórház és a zsidó kórház együttesen sem bírta a sebesül-
tek ellátását, ezért a kisállomás környékén 52 barakkban és az egyik dohánygyári 
raktárban betegnyugvó állomást – azaz szükségkórházat – alakítottak ki, melynek 
katonai parancsnoka Dókus Gyula lett, ahol a város asszonyai és lányai voltak az 
önkéntes ápolók. De ha a helyzet úgy kívánta, az iskolákat is szükségkórházakká 
alakították át mindkét háborúban.
 Sokan közülük mégis itt 
fejezték be az életüket, amire a vá-
ros példaértékűen reagált: a század 
elején a Handzsigón kialakított új 
köztemetőben 1914. szeptembe-
rétől új parcellát nyitottak Hősök 
temetőjeként, ahova külön fejfák 
alá, egyházi szertartással kerültek 
a különféle nemzetiségű halottak. 
Az első háború alatt 1540 egyforma 
sírjel készült, alattuk 18–22 éves 
katonák és hadifoglyok: magyarok, 
szlovákok, ukránok, szerbek, né-
metek, osztrákok… A Hősök teme-

tője aztán a II. világháború alatt kapott új 
lakókat, s később ide kerültek a város felsza-
badítása közben elesett szovjet katonák is, 
amikor a főtérről kitessékelték őket. A vá-
ros veszteségét a gimnázium lépcsőházában 
felállított márványtábla örökítette meg, és 
a temető bejáratnál helyezték el Pál Mihály 
emlékművét az idegenben meghalt újhelyiek 
emlékezetére. A cserkészek és az úttörők – a 
város legfiatalabbjai – mindig magukra vál-
lalták a hősi sírok gondozását, amit manap-

ság a Városvédő és Szépítő Egyesület tart kiemelt feladatának. 
 Az I. világháború idején két illusztris vendége volt Sátoraljaújhelynek: Svejk, 
a derék katona és Franz Kafka, társaink az Osztrák-Magyar Monarchiából.  Hasek 
kitalált hőse, Svejk  csak a képzeletünkben él, hiszen regényfigura. De Újhely állo-
másán 2008 óta tábla hirdeti, hogy átutazott az állomáson. Sok-sok ember szellemi 
élménye volt az ő története a dicsőséges csihi – puhiról – Magyarországon keresztül 
- Hatvantól a galíciai határ felé:
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„…..továbbvitték a gulyást Tiszaluc és Mezőzombor felé, s amikor már 
senki sem várta, hogy kiosztják, a vonat megállt Sátoraljaújhelyen, 
ismét tüzet raktak a  kondérok alatt, felmelegítették és végül kiosztották 
a menázsit. Az állomás zsúfolva volt, elébb két municiós vonatnak, aztán 
két tüzérségi transzportnak, majd egy hidászcsapatnak kellett elindulnia. 
Egyszóval a vonatok összehozták itt a hadsereg legkülönbözőbb 
fegyvernemeit és alakulatait.”

                                                                                                    (Hasek: Svejk)

 Élő személy volt viszont Franz Kafka, a cseh irodalom másik abszurdja, 
aki valóságosan is eltöltött itt 24 órát a főtéren lévő Vadászkürt Szállodában, amikor 
húgát kísérte Nagymihályba. Naplójában – Hasek humora nélkül – rögzítette Újhely 
ekkori arcát:

„A pályaudvar környéke falusias, a főtér elhanyagolt (Kossuth emlékmű,  
cigányzenés kávéházak, cukrászda, elegáns cipő bolt, rikkancs 
árulja az Est-et, büszkén, eltúlzott mozdulatokkal sétálgató félkarú 
katona, egy nyers, színes nyomat, mely a német győzelmet ábrázolja, 
valahányszor a 24 óra alatt arra járok, mindig kíváncsiskodók serege 
veszi körül), a külváros tisztább. Este a kávéházban csupa civil, újhelyi 
lakosok, egyszerű és mégis idegenszerű, részben gyanús emberek, nem 
azért gyanúsak, mert háború van, hanem mert érthetetlenek. Egyedül 
egy tábori lelkész olvas újságot. Délelőtt a szép fiatal német katona a 
vendéglőben sok mindenfélét hozat, vastag szivart szív, aztán ír.”

 Ezek az idegenszerű, gyanús emberek ápoltak és temettek, közben észrevét-
lenül radikalizálódtak. A gyártelepen élő munkások között az SZDP már a háború 
előtt is szervezkedett, dalárdák és olvasókörök fogták őket egybe, a hegyekbe jártak 
majálisozni és juniálisokra. 
 1918-ban megalakult a helyi Nemzeti Tanács, amelybe itt az SZDP és a 
Függetlenségi Párt együtt delegálta a tagokat. A háború 4. évére forradalmivá vált 
a hangulat: a szükségkórházban lábadozó katonák és a város szegényei az utcákra 
vonultak. Megalakult a Munkástanács, melynek élére az egyik helyi ügyvéd, Bólyai 
(Bettelheim) Ernő került, a város balra tolódott. Amikor a Károlyi kormány dr. Buza 
Barnát kormánybiztos-főispánként kinevezte, korlátozták hatalmában, és a helyi 
munkástanács már márc. 20-án erőszakkal átvette az irányítást. Így vált Újhely átme-
netileg „magyar Kronstadt” – tá, hiszen előrébb járt, mint az országos események. 
 Amikor a Károlyi kormány lemondásáról megérkezett a hír, legalizálták ha-
talmukat: megalakult a direktórium, a Vörös Őrség lett a karhatalom, és a hivatalok 
élére munkások kerültek. Farkas Andor polgármestert és néhány vezetőtársát túsz-
ként Pestre hurcolták, hogy megakadályozzák a visszarendeződést. Farkas Andor 
költő is volt, róla bővebben szólok majd a későbbiek során. 
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 Ekkoriban volt az utolsó nyilvános akasztás a város főterén, amikor ellen-
forradalmi szervezkedés vádja miatt a rögtönítélő bíróság példát statuált. Zemplén 
vármegye felső részét azonban a cseh csapatok már ekkor megszállták, de a mara-
dék terülten megtartották a választásokat, államosították az üzleteket, szállodákat, 
az iskolákat, a piarista gimnáziumot megnyitották a lányok előtt is, akik addig - és 
utána is 1945-ig - csak magántanulóként, vizsgázni léphettek be oda. Az újhelyi 
gyerekeknek ingyenes fürdést engedélyeztek a Diánában és az egyik rituális zsidó 
fürdőben. A Zemplén című újság – idegen újságírókkal – Vörös Hajnal néven újjá-
alakult, de cikkeiből nyomon lehet követni továbbra is az újhelyi mindennapokat. 
 A csehek első támadása április 30-án sikerrel járt, a direktórium helyére 
visszatért Dókus Gyula alispánként. De csak 35 napra, mert a csehek júniusban is-
mét elhagyták a várost. Visszajöhettek a direktórium tagjai, de mivel ekkorra Újhely 
és környéke hadműveleti területté vált, katonai közigazgatást vezettek be. 
 A beinduló béketárgyalások idején a csehek megszállták a kisállomást, a 
demarkációs vonal ezt és a gyártelepet elszakította a várostól. Az élelmezési gondok 
miatt nehezen éltek az újhelyiek, miközben újabb támadások híre és valósága egy-
aránt borzolta a kedélyeket. Augusztus 1-jén aztán a direktórium itt is lemondott, 
átadta a hatalmat az időközben hazatérő Farkas Andor polgármesternek, és egy újabb 
nehéz időszak köszöntött a városra. 
 Az utókor 1976-ban egy térplasztikával emlékezett meg a forradalmakról, 
melyet Götz János terve alapján Seregi János készített el. A másfél méteres oszlopon 
3 méteres összezárt öklöt és /vagy nyiladozó virágot formáló rész van, mely a sza-
badságvágyat szimbolizálja. Az emlékoszlop alatt elrendezett kőhalmaz az enyészet-
nek induló koponyákat jelenti, melyekkel az itt zajló eseményeket is jelképezték. A 
térplasztika most, hogy megint sor került a főtér átrendezésére, egyszer csak eltűnt. 
Remélem, egy tágasabb teret találtak számára, hogy jobban érvényesülhessen gondo-
latisága.
 Trianonnal Újhely végállomássá vált, ahonnan nem volt folytatás. A nyári 
nagy melegben  el-eltűnő Ronyva – a legendás hajózható folyó – országhatár lett, 
elveszett a gyártelepi városrész a kisállomással és az ottani mezőgazdasági terü-
letekkel. A Felvidékről menekülők sokáig éltek itt is vasúti kocsikban a nagyállo-
máson. 1924-ben alakult ugyan egy magyar–csehszlovák vegyes bizottság egyféle 
határkorrekció elvégzésére, de az csak a városi vízmű telepét adta vissza. A Bod-
rogköz felé vezető utat csak ideiglenes használhatták, s alkalmanként engedélyez-
ték, hogy a kisállomásról a Teitelbaum sírhoz érkező zarándokok gyalog átjöhesse-
nek a határon. A városban Keresztény Propaganda Iroda alakult, mely könyvekkel, 
képeslapokkal tartotta ébren az emlékezetet, de aztán lassan újraszerveződött az 
itteni élet. 
 A szőlőkereskedelem a háború után is működött, bár a helyzet nehezebbé 
vált, 1921 és 34 között a Központi Kávéházban rendezték meg a bortőzsdét. 1923-
ban a Dókus–birtok egy részén megnyílt a dohánygyári sportpálya, 1925-ben pe-



XX. század

163

dig átpöfögött a városon a kisvonat, hogy néhány évtizedig a város üde színfoltja 
maradjon. Eredetileg uradalmi vasútnak indult Károlyi László kezdeményezésére, 
majd csatlakozott a Bodrogközi Vasút hálózatához, ami révén Nyíregyházáig lehetett 
eljutni.  A város főterén volt a mozdonyfordító, itt volt csak dupla sín, hogy a szem-
bevonatok összetalálkozhassanak és helyet cseréljenek az egyetlen sínpályán. 
 Magam még 9 évig voltam részese a lassú, büdös, de családias és pontos 
közlekedési eszköznek, ahol összeszokott társasággal tettem meg naponta kétszer 
a Sárospatak–Újhely közötti fél órás utat. A Károlyfalvánál hatalmas kosarakkal – 

ejtőernyőkkel - felszálló parasztasszonyoktól gyakran vásárolni is lehetett, mert az 
újhelyi piacra igyekeztek portékájukkal. Nemcsak az átjárásom zajlott ezen, sokat 
kirándultam saját gyerekeimmel és a tanítványaimmal is – pl. Széphalomba rendkí-
vüli magyar órára. Aztán 1980-ban – mint gazdaságtalan közlekedési eszközt – meg-
szűntették, jöttek az autóbuszok, s hogy visszafordíthatatlan legyen a dolog, egyetlen 
éjszaka alatt felszedték a síneket a városban…
 1926-ra már 21 ezer fölé emelkedett a város lakóinak száma, egymás után 
nőttek ki a földből a bankok, hiszen Zemplén pénzforgalmának 70 %-át Újhely bo-
nyolította ekkoriban. 1928-ban megépült a hatalmas pénzügyi palota – a későbbi 
középiskolai kollégium –, melynek tetejére – kétszeres nagyságban – honfoglaló 
vitézek kerültek. 
 Ebben az évben még öntudatos zempléni küldöttség utazott New Yorkba, 
Kossuth ottani szobrának felavatására. Az amerikai magyarság kezdeményezte 
ezt, melyhez a Ricséről elszármazott Adolf Cukor filmrendező – a szoborbizottság 
elnökeként – meghívta Magyarország népét is. 
 Ez lett a Kossuth-zarándoklat, melyre az ország minden területéről indultak 
résztvevők. Minthogy a borsos útiköltséget maguknak kellett állniuk, a részvétel le-
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hetőségét a pénztárca, s nem a lelkesedés döntötte el. Így is a zempléni küldöttség lett 
a legnépesebb, ahonnan ifj. Bajusz József mellett Gecsey Jenő nyugalmazott adóügyi 
tanácsnok, Heisler Szeréna háztulajdonos, Kálmán Zsigmond órás, dr. Klein Károly 
ügyvéd, dr. Klein Mihály, Rosentein Teréz és Schatz Sándorné utazott. Nagy izga-
lommal élték át a 6 napos tengeri utat, és a megérkezés örömét az sem rontotta el, 
hogy a Horthy-ellenes Liga tüntetése fogadta őket a kikötőben. 
 Az avatási ünnepség a magyarországi forgatókönyvek mintája szerint ala-
kult: a hivatalos ünnepségeken kívül ünnepi istentiszteleteken és fogadásokon vettek 
részt a zarándokok, s a manhattani Operaház adott otthont a Kossuth-bálnak.  A 
zempléniek a városlátogatás során eljutottak a Fehér Házba is, ahol az ovális terem-
ben megcsodálták a Washington és a Kossuth szobrát is, melyeket Bezerédy Gyula 
magyar szobrász készítette. Életre szóló élményeikről ifj. Bajusz József írt a Zemp-
lénben, hetekig ez volt a téma a város minden fórumán.
 1929-ben a Vörös Ökör fogadó helyén felépült az új színház, ami a mai na-
pig működik. Körülötte városi bérházak létesültek, ide költözött a hangos filmeket 
játszó mozi és a Vigadó étterem az amúgy is nagy számban létező szállodák és étter-
mek (Magyar Király Szálloda, Vadászkürt Szálloda, Pannónia Szálloda, Hungária 

Szálloda) számát növelte. Mindezek 
ugyanabból a népszövetségi kölcsön-
ből épültek, mint amiből a lillafüredi 
Palota Szálló, de a talpra állást min-
denképpen segítették. Ekkor a város 
ismét megyei jogállásúvá vált.
 A gazdasági válság súlyos helyze-
tet teremtett, a munkanélküliség és a 
szegénység rátelepedett az itteniekre. 
A zsidók tömeges elköltözésének ez 
volt a kezdete, a negyvenes évekre 
csak 4 ezren maradtak meg. A kiske-
reskedők tönkrementek, a városban a 
feleségek vették át a cégeket, mert a 

korabeli törvények értelmében az új tulajdonos nem volt felelős a régi adósságáért. A 
város új neve - az ekkor is működő újhelyi humor révén – Sátoraljaújhelyné lett…
 Minthogy akkoriban munkanélküli segély nem létezett, államsegéllyel köz-
munkákat szerveztek. S az újhelyiek ezt a lehetőséget sem csak hólapátolásra hasz-
nálták fel, ekkor kövezték ki a főteret – melynek minősége sokáig fogalomszámba 
ment-, rendezték a patak- és vízfolyások medrét, előkészítették a talajt az ONCSA 
telepi építkezéshez. A közmunkára több volt a jelentkező, mint a lehetőség, ezért sza-
bályozták: a nagycsaládosok heti több alkalma mellett az egyedülállók csak egy-egy 
napot dolgozhattak, de az így kapott nagyon alacsony bér is segítette a megélhetésü-
ket. 1931-től bevezették az inségbélyeget, melyet az állami hivatalok forgalmaztak, s 
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az ebből befolyó összeg is a szegényeké lett.
 A főtér átalakításával aztán új külsőt vett fel a város, bár ez sok felháboro-
dással járt akkoriban is, pedig az eredményt látva értelme volt. Árkay Bertalan épí-
tész a felvidéki városok képét erősítette meg a különleges, orsó formájú térláncolat 
kialakításával. A tér középpontjába a plébániatemplom került, melyet támfalakkal a 
tér fölé emelt és a körülötte lévő nagyon népszerű kiskocsmákat, boltokat eltüntette. 
Ezzel tágassá vált a tér, melyet az inszurgens emlékmű és a Kossuth szobor mellett a 
városi közkút is színesített. A plébániatemplomba ekkor kerültek a város híres festő-
inek, Petrasovszky Manónak (1902-1976) és Leónak (1896-1981) oltárképei a koráb-

ban Borúth Andor által festett Szent 
Erzsébet és Szent Antal-képek mel-
lé. Ekkor vezették be a Dörzsik-vizét 
is a vármegyeháza udvarára, mert a 
megyekutat a várost átszelő pincék 
miatt le kellett bontani. Napjainkra az 
eredeti helytől néhány méterre ismét 
felépítették az ugrókutat, melyen Vas 
Manci egy újabb másolata – változat-
lanul bizarr testtartásával – vigyáz az 
újhelyiekre. 
 Péter Erzsébet hagyatékából került 
elő öccse, Péter Sándor (1908-1944) 
festőművész  Feketekönyve, amiben az 
1933-as év jellegzetes újhelyi figuráit 
örökítette meg. A munkácsi születésű 

festőművész családja 1918-ban települt át a városba, iskoláit már itt és Budapesten 
végezte, tájképeivel, szén-és krétarajzaival aratta sikereit. Karakterizáló készsége 
révén az albumban megelevenedett Újhely. Nemcsak a közszereplők (dr. Orbán Kál-
mán polgármester, Szirmay főügyész, Biringer Gyula másodfőjegyző, dr. Prihoda 
László főorvos, dr. Nyomárkay Ödön orvos, Meczner Tibor levéltáros, Lipcsey Ti-
vadar tanonciskolai igazgató és karnagy, dr. Adriányi Béla ügyvéd, Bajusz „Pici” 
ügyvéd) jelentek meg a fekete külsejű vázlatkönyvben, hanem az itt élő gazdagok és 
szegények: Weinberger, Markovics, Teitelbaum kocsmáros, Windt bútorkereskedő, 
Porcsalmy ruhatisztító, Kluger illatszerész, Lomniczi bőrkereskedő, Lőw bácsi, a 
trafikos, Goldenbaum fuvaros, Bacskovszky villanyszerelő, Heisler  könyvkötő és 
egyetlen nőként Harsányiné, a trafikos. Sajnos, a festő nem írta oda az általa megfes-
tett személyek nevét, Hőgye István Péter Erzsébet feljegyzései-, Kálmán Éva pedig 
a források alapján próbálja kideríteni kilétüket. Legalább olyan fontos forrása ez a 
várostörténetnek, mint a már korábban emlegetett 1869-es lakossági összeírás…
 1933-ban a Diana–fürdő mellé hősök ligetet telepítettek, amelyben 400 fa hir-
dette a város hősi halottjainak emlékét. 1934-ben a Szár-hegyen helyezték el a 100. 
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országzászlót, amely mellé Szepesi Bódog piarista 
tanár megálmodta a Magyar Kálváriát. Közpénzből, 
szegények és gazdagok filléreiből épültek fel 1936-ra 
azok a vártorony-szerű építmények, melyeken a Tri-
anonban elcsatolt vármegyék címerei, városnevei ol-
vashatók. Avatása társadalmi eseményként nem csu-
pán az újhelyiek ünnepe lett, filléres vonatokkal 25 
ezer demonstráló vendég érkezett az országból.      
      1938-ra – királyunk halálának 900. évfordulójá-
ra–épült fel melléjük a Szent István emlékkápolna, 
melyet már csak 5 ezer vendég avatott, pedig a ká-
polna képzőművészeti szempontból is fontos emléke 
lett Újhelynek: az előbbi karikatúrista, Péter Sándor 
készítette Szent Lászlót és Szent Erzsébetet ábrázo-
ló színes ablakait.  Sajnos, a festő nem volt szeren-
csés, nem élte túl a következő időszakot, 1945-ben 
tisztázatlan körülmények között hadifogságban halt 
meg, de alkotásai révén a város halhatatlanjai közé 

emelkedett.  Testvére, Péter Erzsébet pedig még az én időmben is fontos intézmény 
volt sok kincset rejtő trafikjával. 
 1937-ben lett a zsidó ortodox iskola 50, 1938-ban pedig a Kaestenbaum-
iskola 100 éves. Mindkét ünnepségen ott volt a város színe-java, hiszen itt tanítottak 
az országos hírű tanárok (Gondos Mór, Roth Sámuel, Singer Bernát) és itt nevelked-
tek azok, akik a város polgári fejlődésében oroszlánrészt vállaltak.
  De a zsidó-törvények egymásutánisága árnyékot vetett erre az együttélésre, s 
ekkor már az I. bécsi döntés és következményei foglalták le az országot. Újhely megint 
helyzetbe került, kiemelkedhetett a végvár szerepből, ismét forgalmas vasúti csomó-
ponttá vált. A Ronyván túli trianoni határ megnyitásának pillanatáért még 
Móricz Zsigmond is leutazott:

                  Sátoraljaújhely    Országzászló
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„Sátoraljaujhely: ezek a pompás sátorhegyek, 
ez a hatalmas főútvonal, középen a láncos, 
kőoszlopos megyeházzal, ahol Kazinczy ma 
is levéltáros és Kossuth a fényszemafor, a  
magyar sinek új megváltója. Ócska konflis 
zötyögve rohan a kisállomás felé velem, és én 
mintha egyre süllyedek a múlt mélységeibe… 
Szédül velem a história…
A Ronyva hídjánál szállok ki a kocsiból. 
Pompás magyar tisztek és remek magyar 
legénység. Lent a híd alatt 15 lépés széles 
folyócska a Ronyva, mely Trianonban 
mint hajózható folyam szerepelt. Igen, 
hajózható: viszi magával a papírhajókat, a 
szerződésekből csinált gyermeki kísérleteket, 
az első és utolsó történelemhamísítást.”

 Nos, ez utóbbit illetően tévedett. Nem tudhatta ekkor még senki, hogy ezért 
majd újra benyújtja számláját a történelem. A II. világháború aztán újból nagy szen-
vedést okozott az itt élőknek, melyet két helyi esemény még tragikusabbra hangolt: 
az egyik a zsidó holokauszt, a másik a börtönkitörés vérbefojtása volt. 
 Lengyelország lerohanása idején Újhelyt ellepték a lengyel menekültek, 
Garanyban tábort létesítettek számukra, amit a zsidó deportálások idején is haszno-
sítottak. 1941-ben még az újhelyi zsidók rejtegették Szlovákiából átszökött társaikat, 
1942-ben aztán ők is sorra kerültek: elvesztették tulajdonukat, megalázták őket és a 
munkaképes férfiakat – mint megbízhatatlan elemeket – fegyvertelen munkaszolgá-
latra Ukrajnába vitték. Magyarország német megszállása után a kijárási tilalommal 
itt is leszűkítették mozgásukat, túszként elfogták a legismertebb újhelyieket és létre-
hozták a Zsidó Tanácsot, hogy ők maguk korlátozzák önmagukat. 
 1944. április 15-én aztán Újhelyben is kijelölték a gettót, ahova négy nap 
alatt a helyiek mellett a megyében élőket is – összesen mintegy 10 ezer főt – zsúfoltak 
össze. Az 1944-es belügyi rendelet a kórház elmeosztályát is érintette, csak a közve-
szélyesek maradhattak benne, a többieket családi ápolásra hazaadták, hogy aztán ők 
is a gettóba kerüljenek az egészségesekkel együtt. Éhség, zsúfoltság, félelem kísérte 
ezt a tevékenységet, de a csendőrség könyörtelenül végrehajtotta a feladatot, még az 
elkobzott állatokat is értékesítették, mert azok nem éhezhetnek…
 A gettót meglátogatta Endre László belügyi államtitkár, akitől Azary–Prihoda 
József főjegyző a várost fenyegető járványveszélyre hivatkozva kérte a zsidók minél 
előbbi elszállítását, amit Váró Indár polgármester is támogatott. 1944. május 16 és 
június 3-a között mindenkit – a Garanyba internált túszokat, a Kaestenbaum-iskola 
udvarán összeterelt csendes elmebetegeket és a gettóban összezsúfoltakat – három 
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transzportban útnak indították az újhelyi kisállomásról németországi munkára vagy 
eleve Auschwitzba. Nem fogadták el senki mentességét, a 48-as honvédek leszár-
mazottjait és az I. világháború kitüntetett hőseit együtt hajtották át az öregekkel 
és gyerekekkel a városon, miközben a keresztények – akikkel együtt nőttek fel – a 
lefüggönyözött ablakok mögött sírtak vagy örültek, de nem tehettek semmit. A ma 
bútorboltnak használt status quo templomban megszabadították őket értékeiktől, 
majd a kisállomáson marhavagonokba zsúfolva elindultak utolsó útjukra. Június 4-re 
csak Izsák pék és családja maradt a városban, akiket egy jó emberük befalazott és a 
felszabadulásig táplált. 
 Ezen az úton aztán ismét egyesültek a különböző vallási irányzatok, hiszen 
az újhelyi zsidók emlékét is őrző Sorstalanság című Kertész Imre regényben Köves 
Gyuri is összemosta őket hagyományőrzésük, ortodoxiájuk alapján. Mert ha életsze-
retetük között volt is különbség köztük korábban, a közös út, a közös sors elválaszt-
hatatlanul egységbe fogta őket. Erről a tragikus útról és a munkaszolgálatról aztán 
csak 500-an tértek vissza, s szóródtak szét a világ minden táján, mert emlékeikkel 
együtt már nem tudtak Újhelyben maradni. Váró Indárt a gettóban elkövetett kegyet-
lenkedései miatt a népbíróság – távollétében – halálra ítélte, de túl sok minden nem 
történt ebben az ügyben. 
 Dankó Márta néninek 1988-ban volt egy ötlete, hogy tragikus történetüket 
építse be a város mindennapjaiba, de nem sok nyomát találtam annak, hogy mozgó-
sítani tudta volna az ittenieket. Ő a maga eszközeivel megtette, amit tudott: emléke-
zése azóta könyv alakban is megjelent és angol nyelven az interneten is olvasható. 
Fiával, Dankó Dénessel közösen írott Újheli történetek… című könyvében pedig sok 
zsidó kortársát idézte fel. Az újhelyi gimnazisták tereprendezést végeztek a zsidó 
temetőben, Katona Rezsőné és tanítványai kísérletet tettek az emlékek összegyűjté-
sére, mint ahogyan ezt Horváth Kálmán helytörténész is megtette Erdőbényén. De 
ezek a közlemények sem mozgattak meg nagy tömegeket. A zsidók újhelyi történeté-
nek tudományos feldolgozását Kálmán Éva és Kálmán Ferenc 2006-ban megkezdte, 
melynek folytatása talán eljuttathat bennünket addig, hogy a város mai lakóinak is 
legyen ismerete arról, ami itt történt. Mert súlyos adósságunk a hallgatás miatt nem 
évült el ma sem…
 Arról kevés az információ, mi történt a zsidó értékekkel, hogyan és kik ültek 
be az elhagyott zsidó javakba – a városi iratok erről az időszakról hiányosak. De 
megmaradt A zsidók lakóhelyének kijelölésével kapcsolatos napló – az akció hiva-
talosan ezt a nevet viselte a vármegyei adminisztrációban -  amely így összegzett:

   
„Bevétel: 500000 P -  Kiadás:   501916  P”                      

 Ezzel az 1916 pengős túlköltéssel ért véget 300 évnyi együttélés Sátoralja-
újhelyben…..
 A Zempléni Népújság 1946. jún. 9-i számában jelent meg Kroo József ver-
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se, aki sokáig a Zemplén szerkesztőjeként is dolgozott – a következő felvezetéssel:

„Városunk országosan ismert poétája írta. Önszáműzetéséből visszajött 
szeretett szülővárosába, a németek karmaiba került, és ma két esztendeje 
hagyta itt búcsúzóul ezt a költeményt:

                                                        
        Sátoraljaújhely   

Itt láttam meg a napvilágot,
Itt szórták rám az első átkot, 
Az első átkot, az első áldást,
Itt táncoltam az első csárdást,
A haláltáncot az Élettel,
Itt buktam földre a szívemmel;
Itt törték össze darabokra, 
Itt tépték össze cafatokra,
S véres rongyokra fájó lelkem,
Apám és anyám itt temettem,
Ó, jaj az éj itt soh’ sem volt kék,
E város nekem mégis szentség!
Szent selyemzászló, oltárkendő,
Aranysugaras csipkés felhő
Fehér, harmatos tépett rózsa,
Az égbe szálló síró nóta,
Anyám dalolta ősi zsoltár,
Könnyből épített templomoltár;
Itt sírtam el az első nótát,
Itt kaptam Anyám első csókját,
- Ó jaj az elsőt s az utolsót is…
Ringató bölcsőt… s koporsót is.

 De túlélőnek lenni sem volt könnyebb. Csak 2000 környékén készültek el – 
Izraelben és Torontóban – azok az emlékkönyvek, melyek szembenéztek a holokauszt 
újhelyi eseményeivel. Ezek egyikében találtam Vértes Miklós versét, aki Újhelyben 
cseperedett fel, a Kaestenbaum– iskola diákja volt, amikor a deportálások elkez-
dődtek. Apja a zsidó túszok egyike lett, ő a gettóban a Zsidó Tanács megbízásából 
a rendfenntartásban segített. Auschwitzba kerülve eleinte halottakat hordott, majd 
átkerült egy másik táborba, ahol precíziós munkája jóvoltából megélhette a háború 
végét.  Az ő verse is ide kívánkozik:
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          A város

Szerettem volna örülni,
hogy újra itt vagyok,
de nem tudok…
Csupán a szépre gondolni,
a kellemesre, a jóra,
a tavaszra,
amikor simogat a szellő
egy forró nyári napra
s az esti téli fényben
szikrázó hóra. …
Örülni, hogy látom a házat, 
a hegyeket, 
az ismert tájat,
s várakozni mint egykor,
míg füstölögve befut  
a kisvasút…
Gondtalanul heverni a réten,
mint régen,
a tikkadt délelőtt,
mélyen beszívni
az ózondús levegőt
s inni szomjasan a zamatos,
hideg forrásvizet…
Szerettem volna 
újra gyermek lenni,
valahol titokban
vadalmát szedni
s mint buzgó kisdiák,
olvasni az arany betűket
a szürke márványlapon,
mi ott díszlett az iskolafalon.
Majd bemenni,
hol gesztenyeillat
áradt az udvaron…
Átsétálni a macskaköves hídon
a Liget felett,
mi a Diana kerthez vezet
s várni míg a horizonton
eloson a Nap,
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pihenni a kopott padon
színpompás virágok között,
a lombos fák alatt…
Szerettem volna látni a határt, 
a malmot, a régi batárt,
s a patakparton
az illatos fehér orgonát.” 
A keskeny utcákat, boltokat,
ajtójukban
elmosódott arcokat,
valakit, akit ismerek
ki talán velem volt kisgyerek…
Szerettem volna,
ha nem kísért a múlt, 
de mindhiába akartam – 
a városra köd borult – 
befedte a holtak sziluettje….
Nem láttam mást, mint romot,
fáradtan megkerestem
a templomot,
hol halkan fohászkodtak 
az ittmaradtak…
Szerettem volna menekülni,
sietve, gyorsan, bárhova
s nem jönni vissza
többé soha.

 S nem kevésbé tragikus a másik esemény sem: a börtönkitörés 1944. már-
ciusában. Az újhelyi börtönben ekkor zömmel politikai foglyok voltak, az 1941-ben 
visszacsatolt Délvidék elítéltjei. A többségben szerb nemzetiségű partizánok közös-
ségi szemlélettel rendelkeztek, itt is összetartó csapatnak számítottak. Kárpátaljáról 
bevonultatott, zömében nem magyar katonák őrizték őket, akik nem bántak velük 
kegyetlenül. A német megszállás híre azonban előrevetítette a német őröket és a Né-
metországba való szállítás veszélyét, s híreik alapján amúgy is úgy tudták: a szovjet 
csapatok és a szlovák partizánok már a közelben tartózkodnak. Kitörésre szánták el 
magukat a német őrök megérkezése előtt, de a városban tartózkodó magyar és német 
csapatok a menekülők többségét – 41 főt – a helyiek segítségével elfogták és felkon-
colták, 11 főt pedig statáriális bíróság végeztetett ki. A megmaradtakat Dachauba 
szállították, míg a börtön köztörvényes bűnözőit a szovjet katonák felszabadították 
és szabadon bocsátották….
 Ebben a tragédiában is akadt kivétel, maga a börtönparancsnok, Lindberger 
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Lajos, aki emberségesen bánt az elfogott partizánokkal és megakadályozta, hogy 
azokat a börtönudvaron ítélet nélkül lőjék agyon. 1949–ig a börtön parancsnoka ma-
radt, akkor azonban a törvénytelenségek áldozatává vált ő is. Az egykori antifasiszta 
foglyok a börtönkitörés 50. évfordulóján emléktáblát állítottak tiszteletére. 
 A résztvevők egyike, Bazsik Renáta: Mire az erdők kizöldülnek címmel 
feldolgozta történetüket, amiből Kabay Barna és 
Gyöngyössy Barna nagyhatású filmet forgatott 
Szarvassá vált fiúk címmel… A város főterén – a 
régi inszurgens oszlop helyén – kialakított emlék-
parkjukban van Kerényi Jenő Sassal viaskodó if-
júja, mint hősiességük szimbóluma – és nem mel-
lesleg Magyarország 10 leghíresebb köztéri szob-
rának egyike. Méltó megemlékezés ez a börtönki-
törés áldozatairól, bár a szobor hivatalos felavatását 
a politika elmosta, mert mire elkészült, Titó és a 
béketábor egy időre szembekerült egymással…
 A XX. század második fele sem volt min-
dig vidám történelmi szempontból, de ezek ösz-
szefoglalását másra hagyom. 1972. szeptemberétől 
2001. júliusáig én is itt töltöttem a napjaimat a Me-
zőgazdasági Szakközépiskola tanáraként, a zsige-
reimben őrzöm emlékét. Láttam a város fejlődését, 
iparosodását, átalakulását, de részese igazán csak iskolavárosi mivoltának voltam.  A 
korábban emlegetett Tarcali Vincellérképző 1953-ban Újhelybe költözött a Láczay– 

villából kialakított Szent Imre Kollégiumba. 
Ez lett a Mező, az én iskolám, mely fennál-
lásának 125. évében a Szepsi Laczkó Máté 
Szakképző Iskola nevet vette fel – akkor, 
amikor már alig volt köze a mezőgazdaság-
hoz. A névadó ott van a Kossuth utca 26. 
szám alatti ház előtt Lavotha Géza alkotá-
saként, mint mementó… Ez az iskola őrzi 
már az 1900-as években megindult ipari 
tanuló képzés egyik folytonosságának szá-
mító Élelmiszeripari Szakmunkásképzőt is, 
amely 1953 és 1974 között önállóan, azóta 
pedig ebben a kötelékben működik. 
 Az ipari szakmunkások az én időmben a 117-
es nevet viselték, a 25. évfordulón Trefort 
Ágoston újhelyi diák nevét vették fel, aki 
1872 és 1888 között vallás– és közoktatási 
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minisztere volt a dualista Magyarországnak. Az ő szobrát is Lavotha Géza készítette 
el 1999-ben. A Közgazdasági Szakközépiskolának – mely a régi Carolineum épüle-
tében működik – V. István lett a névadója, aki a várossá válás lehetőségét 750 éve 
adta meg Újhelynek. A piarista gimnáziumot 1948-ben államosították, Kossuth Lajos 
nevét kapta, aki diákja volt hajdanán… Fennállásának 200. évfordulóján, 1989-ben 
Pál Mihály Próféta című szobrát helyezték el előtte városszépítő szándékkal. Eredeti 
címe Írástudó volt, de az emelkedettséget sugárzó, gondolatokat ébresztő új név – és a 
sajátos szobrászati megoldás –, a Barátszer  évszázados szellemiségét jobban kifejezi.
 A sok polgári iskolának sok általános iskola köszönhető. A reformátusok is-
kolájából lett Petőfi Általános Iskola, előtte a névadó költő szobrával – Kovács József 
Béla alkotása  1974-ből –  aki ugyan nem itteni születésű, de ezer szállal kötődött a 
városhoz.  A Polgári Fiúiskola Esze Tamás, Rákó-
czi kuruc brigadérosa nevét viseli – akinek szobrát 
Búza Barna készítette el 1966-ban. A Kazinczy isko-
la jogelődje a Carolineumban alapított népiskola volt, 
csakúgy, mint a Jókaié, hiszen kettéválva indultak 
útnak 1974-ben. Jókai szellemisége éppen olyan fon-
tos ebben a városban, mint Petőfié, Ligeti Erika kü-
lönleges szobrával ezt idézi meg: szárnyaló költője a 
művészi fantázia megörökítője. Hagyományőrzés és 
a modernség egyszerre  van jelen az újhelyi  köztéri 
szobrokban, a sok szobor pedig a városképet emeli… 
A város fennállásának 725. évfordulóján kisplaszti-
ka került a 37-es út bejáratához, szürkeségét a város 
címerével ellensúlyozták. Ma is ez fogadja  az ide ér-
kezőket, bár azóta már finomítja a kerékpárutat nyitó 
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és befejező székelykapu is, ami az egyik 
testvérváros, Sóvárad ajándéka. 
 Új városismertetők is születtek 
minderről, melyek többnyire dr. Kováts 
Dániel nevéhez fűződnek. A gimnázium 
tanáraként a helytörténet felélesztője lett a 
városban, zempléni helynévtárával és tör-
ténelmi topográfiájával pedig a maga ne-
mében egyedülálló könyvet ajándékozott 
az újhelyieknek.  Hőgye István, Csorba 
Csaba, Fehér József tanulmányai is sokat 
segítettek, akik Kováts Dániel szellemi 
vezetésével lettek – többekkel egyetemben 
– szerzői az Újhelyi Lexikonnak, amely-
ben minden benne van, ami Újhellyel 
kapcsolatosan fontos, és használata révén 
szinte társszerzőként vannak jelen ebben 
az írásban is, köszönöm nekik.

 A helytörténet kutatói 
közül kiemelem Hőgye Istvánt 
(1941–2006), mindenki kedves 
Hőgyepistá-ját, a levéltár min-
dig mosolygó gazdáját, aki olyan 
sokat segített a tájékozódásban, 
amíg élt, és akit írás közben 
most is mindvégig magam mel-
lett éreztem …. Nemcsak tudo-
mányos közleményeit szeretem, 
hanem a Széphalomban megje-
lent vallomásait és a Kazinczyról 
szóló Koldustól alamizsnát című 
drámáját is, amelyet a helyi szín-
játszók be is mutattak. Mert az 
újhelyi hagyományok ebben az 
időben is éltek, ha voltak ébresz-
tői… Őrizze meg őt az a vers, 
amit Illés László, egyik barátja, 
tisztelője írt emlékére:
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       Séta a halálba
(Dr. Hőgye István gyalogútján)

Telefonhang verte a csendet.
Újra dél lett, a viselős Nap
készült – halottat öltöztetett.
Sírt a tavasz, gyász szállt a házra,
hat óra tájban angyalokkal 
találkoztál s az ÚRISTENNEL – 
fáradtan, százévesen – majd, majd
visszafiatalodtál Anna
kezét találva. ÖRÖMÜNNEP, 
meg gyász, meg szakadék, meg beszéd…- 
és könnyek és könnyek és könnyek.
Sétáltatok az Endre utcán
HAZA, „Újhelbe”, a halálba.
 

 A modern várostörténet első civil szerveződése, a Kazinczy Társaság 1985-
ben alakult meg – a Kazinczy Kör tudatos folytatásaként –, melynek én is alapító 
tagja vagyok. Évkönyve – melynek igényes szerkesztője a kezdetektől fogva dr. 
Kováts Dániel - nem véletlenül viseli a Széphalom címet, hiszen Kazinczy emlé-
kének őrzését tűzte ki célul, de mellette Újhely és Zemplén történetének kutatását 
is magára vállalta. Az eddig megjelent 19 kötet külön értéke az a magas szellemi 
színvonal, ami országos jelentőségűvé emeli ezt a helyi periodikát. Ugyanezt a 
feladatot gyakorlatiasan vállalja magára a Városvédők és Városszépítők Egyesüle-
te, s változatlanul aktívan működnek a város régi és új diákjai az Újhelyi Diákok 
Baráti Köre szervezésében.
 Újhelyi tanárként ezért is volt természetes számomra a helytörténettel való 
foglalkozás, csak a hagyományokat – és nagy tudású kollégám, Takács Imre (1929-
2000) munkáját - kellett folytatnom. A mezőgazdaságnak készülő szakemberekből 
ebben a városban könnyedén lehetett ifjú történelembarátokat nevelni, akiknek 
országos találkozóját büszkén szerveztük a megyeháza dísztermében, soha el nem 
mulasztva felidézni a hely szellemét… Osztályfőnökként a szerenád éjszakáján átél-
hettem néhányszor a hársfaillatú, varázslatos májusi éjszakát, bejárhattam a várost 
széltében és hosszában, hogy hangulatát ne csak a lelkem, a lábam is megőrizhesse.  
Újhely igazi iskolaváros mind a mai napig, figyel a benne élő diákokra: ballagói a 
Kossuth szobornál összetalálkoznak egy pillanatra, hogy a várostól is  elbúcsúzhas-
sanak…. Ez is egyedülállóan szép hagyománya a városnak.
 Ebben a gyilkos században mi lett a múzsákkal: inter arma silent musae? 
- azaz fegyverek közt tényleg hallgatnak ők?! Nem hallgattak, de csak tragikus tör-
ténetekre, tragikus emberi sorsokra találtam minden kategóriában. Működtek a mű-
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kedvelő, alkalmi költők, akik mellékállásban verselgettek, fő munkaidejükben pedig 
a város ügyeit intézték: Farkas Andor és Biringer Gyula, ha nem is tudtak olyan 
emelkedetten vallani a helyi színekről, mint XIX. századi elődeik. Németh Pál és 
Sáfáry László a gimnázium diákjai voltak, akiknek életét a világ árnyékai is beterí-
tették. Csodagyerekként innen indult Szépkúti Miklós, a holokauszt egyik áldozata. 
Nőköltője, Finta Éva,  Kárpátaljáról érkezett a városba, de a hely szellemét mégis 
pontosan megérezte…

Sátoraljaújhely Magyar Korona gyógyszertár       1914

Piarista gimnázium  1934
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FARKAS ANDOR (1878 – 1956)

 Újhely polgármestere volt a legterméke-
nyebb és a legtragikusabb időkben, aki tisztsége 
előtt és után is verselt, nótaszerzőként országos 
ismertségre tett szert, és irodalmi szervezőként so-
kat tett a városért, a régióért. 
 Itt született 1878. április 7-én, itt végezte 
iskoláit, majd Sárospatakon jogot tanult, melyhez 
kiegészítésként a bírói vizsgát Budapesten tette le 
1907-ben. Költőként már sárospataki tanulmányai 
idején jelentkezett a Zemplén hasábjain, de nem ez 
volt a fő terepe, hiszen 1900-ban megjelentette első 
kötetét Petőfitől kölcsönzött Szabadság, szerelem címmel Sárospatakon, Steinfeld J. 
nyomdájában, a főiskola betűivel. Nemcsak a cím, a mottó is Petőfitől származott, 
mutatva az utat, melyen elindult a 20 esztendős költő:

„S meghaltunk értök! … s meg fogunk ezerszer!
  S ki szolgaként a porba omlanék
  Méltatlan az a mi dicső nevünkre.
  Helóták fattya! Törpe ivadék!
  Magyar nem az, ki kérkedik nevével,
  Vagy ki szokásból vélünk ünnepel,
  Magyar csak az, kit égő honszerelme
  Szabadság napja! hozzád felemel!” 

                                       Március idusán
 
 Kötetének darabjai az ehhez hasonló alkalmi költeményekből nőttek ki: a 
népnemzeti eszmény jegyében köszöntötte Március idusát, Vörösmartyt; írt a ma-
gányról, a szerelemről – kisleánykák emlékkönyvébe illő szinten. De termékenyen, 
mert 1904-ben egy újabb, Hervadó mezőkön című kötet jelzi nevét, aztán belevetette 
magát a közügyekbe. 
 Újhely történetének nehéz időszaka volt ez, az utolsó békeévek belső fe-
szültsége itt zavaros közügyekben csapódott le, melynek polgármesterként egyik el-
szenvedője lett. Az igazságot erről nehéz kihámozni a hiányos Zemplén számokból. 
Annyi azért kiderült, hogy a polgármesteri szék körüli hercehurcák miatt – előbb 
dr. Kiss, majd dr. Reinchard is lemondott –, zavaros időkben került oda, hogy rendet 
teremtsen. 1913-ban azonban Meczner Gyula főispán őt is felfüggesztette állásából 
néhány munkatársával egyetemben, és csak 3 évi pereskedés után kerülhetett vissza 
polgármesteri székébe. Ez idő alatt a szerb fronton harcolt, melynek élményeit meg-
írta egy újabb Petőfi allúzióval: Merre,meddig mentem címmel. A forradalmak alatt 



XX. század                                                                                                                          Farkas Andor

178

lett ismét a város vezetője, így hát „a vörös lictorok idején” politikai túszként meg-
járta a budapesti gyűjtőfogházat, majd hazatérve próbált volna mindent folytatni, de 
közben Trianon fejtetőre állította Újhelyt. 
 Költőként 1922-ben jelentkezett újabb kötettel Őstüzek címmel, melyet a Sá-
toraljaújhely Zemplénvármegyei Keresztény Sajtóvállalat Nyomdája adott közre szép 
kiadásban, képével és aláírásával illusztrálva. Propaganda célja volt ennek a kötet-
nek, egy küldetést kellett volna vele kiteljesítenie, cikluscímei jelzik ezt: A nótafán, 
Tűzlobogó alatt, Tört szárnyakkal, A feltámadásért, amihez azonban talán kevésnek 
bizonyult költői tehetsége.  A pataki református könyvtárban én a Bathó János pataki 
tanárnak a daltestvériség mámoros érzésével dedikált kötetét forgattam, amit nekem 
kellett felvágnom, mert a megajándékozott barát sem volt rá kíváncsi…
 Pedig Bevezetőjében ihletettebben jelenítette meg a város akkori hangulatát, 
mint a versekben, miközben magáról is vallott:

„Egy sötét város lakója vagyok.
Ma sötétebb, mint valaha is: ráborul az új magyar végvárak árnya, mint 
horpadt sír fölé a szomorúfűz. 
Hallgatagon gubbaszt a szuronyos határon, mint félkarú, világtalan 
koldusa a ránk szakadt istentelen nyomorúságnak, és úgy bámul üveges 
szemekkel, a csillagtalan magyar éjszakába.
Mikor – egy évtizeddel ezelőtt – az élére állítottak, azt hittem, hogy 
rávezethetem a korszerű haladás útjára, felsegíthetem a maradiság 
kátyújából a polgári jólét napos platójára.
Kezemben csak koszorúzatlan lantom maradt. 
Fáradt kezem lazult idegeire simul, mint halvány vándor tenyere a 
vérömlesztő csobolyóhoz.
Szemben velem a  magyar Titanic álarcos  mentő–csapata napot és 
földet keres s nem látja meg, hogy a gyöngyhalászok Turul bárkája 
zátonyon roskadozik, és értékes rakománya kalózok martalékává lesz. 
Akik pedig velem, a szent rögök szerelmesével indultak, azok a józan 
hétköznapiság földtúrásaiban keresik az alázuhant meteor szilánkjait, s 
nem várnak többé új villámokat, istenes, szent lobogásokat. 
Tán az sem ütné őket szíven, ha a Láthatatlan Kéz a lantot is kiragadná 
a hónom alól.
Saujhely, 21. december hó”      
          
 Farkas Andor

 Ez a prózai írás, mely egy történelmi mélyponton fogant,  pontosan mutatja  
Farkas Andor költői útját: Petőfitől eljutott Adyig, de túlburjánzó képei egymást oltot-
ták ki. Mindezek ellenére forrás lett számomra ez a kötet, hiszen nemcsak a maga éle-
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tét foglalta rigmusokba. Írt a határon kívül rekedteknek, üzent a győzteseknek, amiben 
- tudtán kívül talán – megsejtette a magyarokra leselkedő még nagyobb tragédiát:

„Vigyázzatok! Most jő a felelet!
  Mert ez a nap adóstok nem lehet.
  Mert üt az óra és akkor – megyünk!
  És Isten legyen majd irgalmas nekünk!”   
       Üzenet Neuillybe 

 Egy időben  ő volt a város hivatalos prológmondója is, akár a hadifoglyok 
javára rendezett koncertről volt szó, akár nemzeti ünnepről. Érdekes éve lehetett az 
1921-es esztendő, amikor serdülő fia a piaristák gimnáziumában tanulva március 15-
én édesapja versét mondta el Jövel, legszentebb Március címmel, édesapja pedig a 
színházban maga olvasta fel Március 15-e című versét. Ez lehetett a kedvenc témája, 
már a harmadik verset írta róla…. Kár, hogy alkalmi írásaiban a gyakori képzavarok 
miatt követhetetlenné váltak a gondolatok:  

Nem fáj a szíve itt már senkinek,          
Lehült keblekben maradék harag,
Nem gyászol itt már csak az őszi égbolt,        
Tüzes szemekben égszemzöldi átok,

Szent háborgásom ki sem érti meg,                
Hiába tépi láncait a rab,
Nagy Álomország régi dicsősége volt…        
s haldokolnak a végeken a bárdok!    
             Tüzek hamvadása 

 S milyen a véletlen! Amikor a levéltárban érettségi tablót kerestem a piaris-
ták korából, az ifjabbik Farkas Andoréra találtam rá, de rajta volt Vidákovich Dániel 
is igazgatóként. Szeretem az ilyen véletleneket…
 Kortársai nemcsak verseiről ismerték, hegedűjátéka is híressé tette, amiért 
a Fráter Lóránt Társaság tagjai sorába fogadta. Élete második felében már nem is 
költőként, hanem nótaszerzőként emlegették, hiszen több mint 100 dalt írt, melyet a 
népszerű újhelyi zeneszerzők – Meczner Tiborné és Kárpát Zoltán – mellett mások 
is sikerrel zenésítettek meg. Ezekben a foglalatosságokban talált önmagára, dalaival 
sokaknak szerzett örömet. 
 Az 1930-as évektől nyugdíjasként Taktaszadán élt fiánál, verseit és nótáit 
– kottákkal együtt – 1939-ben Mikó igric hagyatéka címmel adta ki Szerencsen. 
Önmetaforájának nevét Árpád–kori kútfőkből ásta elő:

„Nem tudni, a fejedelmi udvarhoz, vagy a vándorénekesek rendjéhez 
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tartozott-e. Mindegy. Könyvem címével – anélkül, hogy nyomdokain 
járnék – emlékének áldozok, s remélem, ha égi kalandozásaink közben 
egymásra találunk, nem röpíti fejemhez „szerszámát”, és rendünknél 
szokásos baráti poharazgatás közben meg is nyugtat, hogy szerencsés 
volt könyvem címének megválasztása, mert egyrészt ő sem volt földi 
lakos idejében királyi javak haszonélvezője, másrészt énekmondó volt 
tagadhatatlanul.

             ………………………………………………………………………………....
Ha nem is mérném magamat a saját ghazéláit dicsőítő Hafiz példájára a 
száznyelvű fülemüléhez, de annyit tartanom kell dalaim felől, amennyit 
– talán meg is érdemel.”

 Ezek az összegyűjtött versek az előző kötetek tematikáját variálják: keserű 
zarándokéneket írt Kazinczy centenáriumára, elmélkedett Petőfi sírjáról, a II. Rákó-
czi Ferenc halálának 200. évfordulójára írott versének szókészletével köszöntötte az 
Újhelybe látogató Gömbös Gyulát, és a Vezér című versét neki ajánlotta…..
 Szervezőkészsége még egyszer felragyogott, amikor 1941-ben létrehozta a 
Fáy András Irodalmi Társaságot, amely a reformkor sokoldalú alakjának, az egy-
kori pataki diák nevével fogta össze a zempléni irodalmárokat és közművelődés iránt 
érdeklődőket.  E társaság célját Novák Sándor pataki tanár és nótaszerző így fogal-
mazta meg:

„A vidéki irodalmi társaságok a tájegy-
ség szuverenitásaival az elszíntelenedést, 
a szellemi phalansztert is hivatva vannak 
elkerülni. Rákóczy, Kossuth és Kazinczy 
vidékén a legmagasabb szabadságeszme, 
a saját vérükkel író önfeláldozás kötelez.”

 Zempléni Fáklya néven Szerencsen fo-
lyóiratot jelentettek meg, de a háborús esemé-
nyek miatt ez a lap csak néhány számot tudott 
megélni. A társaságot aztán 1946. októberében 
dr. Újszászy Kálmán Sárospatakon megpróbál-
ta újraéleszteni, Vándortűz néven új folyóiratot 
is indított. 1948-ban azonban az összes irodalmi 
társaságot megszüntették Magyarországon, és a 
régió 1985-ig, a Kazinczy Társaság megalakulá-
sáig nélkülözte ezt a lehetőséget. 
 Farkas Andor még jó néhány évet megélt 
Taktaszadán, 1956. május 14-én halt meg, a miskolci deszkatemetőben nyugszik, s 
nem kedves városában…. 
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NÉMETH PÁL  (1882–1911)

 Egyike Újhely csodagyerekeinek. A Zemplén egyik 1899-es számában ol-
vastam tőle az első nyomtatásban megjelent verset: nyolcadikos gimnazistaként 
írt Március 15-e címmel egy ódát, amellyel akadémiai pályadíjat nyert. Az ottani 
híradás szerint a főgimnázium hazafias ünnepségén egyik osztálytársa, Ertl Viktor 
szavalta el, „az ünneplő közönség zajos tetszésnyilvánítása mellett”. Ez a veretes 
költemény egy 17 éves fiú alkotása, nem véletlenül nyert vele pályadíjat. A versben 
ismétlődő „Március Idusza” kicsit zavaró, de remélem, csak nyomdahiba, mert a 
vers egyébként latinos műveltségről vall, költői képeiben – a piarista hagyományok-
nak megfelelően – az antikvitás elemeit használta fel:

„És hogyha csüggedünk, te reád emlékezve,
  Ujra erőt kapunk, mint földtől Anteusz,
  És gyógyirt keresve megtalálunk ujra,
  Mint Ithaka partját – bolygó Odysseus.
  Légy tehát vezérünk: Március Idusza!
  Önts a honfi szivbe erős lelkesedést,
  Hogy minden honfi egyre te reád gondolva
  Érezze erejét s kíséreljen merészt!”

 12 ilyen tömör strófával fejezte ki az ünnep nagyságát, történetét és hatását 
mély érzelmekkel és a lángoló tehetség jelével – vajon milyen érzésekkel olvashatta 
Bajusz bátyánk?! Igaz, kezdő költőként telezsúfolta versét, de a tömör versszakok az 
ünnep fölé emelkedve fejeztek ki képeikkel egyféle időtlenséget… 
 Költőnk 1882. január 8-án született Sátoraljaújhelyben elszegényedett 
dzsentri családban: édesapja vecsei Németh Pál az Északkeleti Vasút szolgálatában 
állott, édesanyja Toronyay Zsófia volt. Iskolai tanulmányait itt végezte, és korán felfi-
gyeltek tehetségére, hiszen már diákként munkatársa volt a Zempléni Hírlapnak és a 
Felsőmagyarországi Hírlapnak. Még érettségijének évében megjelent verseskötete 
is Lombok címmel, mely egyik barátja, Toma István, a már emlegetett tudós pap 
elbeszéléseit is tartalmazta.
 Toma István 1912-ben A hegyaljai diákok című regényében felidézte diákko-
rukat, melynek hátterében ott van Németh úr és az önképzőkör, ahol kicsiben felké-
szülhettek a megyei választásokra, összecsapásokra. A regény történetét leegysze-
rűsítette a szerző a szegény, de tehetséges Kapás Béla és a gazdag, de jellemgyenge 
úri fiú, Szapronczay Tihamér vetélkedésére:  március 15-én, a városi ünnepségen ki 
mondja az ünnepi beszédet?! A regényből a végére Tóth Tihamér–féle erkölcsneme-
sítő olvasmány lett arról, hogy mindenkinek kijelölt helye van a világban. De a főhős 
vonásaiban, életrajzában a két barát, Németh Pál és Toma István története keveredett, 
s a megidézett újhelyi képek felvillantották azt a légkört, amiben Németh Pál első 
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irodalmi sikereit aratta. Szívesen idézek fel belőle néhány bekezdésnyit, még ha pon-
tosan tudom: nem a valóság, annak égi mása az irodalom….

„Ragyogó tavaszi nappal köszöntött be március 15–e. A gyári zenekar 
a kora hajnali órákban ébresztővel járta be a várost. A Hecske–dombon 
durrogtak a mozsarak. Az emberek ünneplő ruhát öltöttek. A friss tavaszi 
szellő lágyan, selymesen ringatta a nemzeti zászlók erdejét. A diákság is 
korán kelt. Apró nemzeti  kokárdával mellükön, vidám kedéllyel járták 
be a város utcáit. A zászlótlan állami középületek előtt csoportokba 
verődve, hangos méltatlankodással adtak kifejezést megsértett hazafias 
érzületüknek. De a magán házak gazdag díszítése dúsan kárpótolta 
őket az állami gyávaságért. A vármegyeháza előtt megelégedett szívvel 
ácsorogtak. A hatalmas épület egész homlokzata nemzeti drapériával volt 
díszítve s az erkélyen ősi, harctépte Rákóczi–zászlókat lengetett a szél. 
- Ez igazán szép – jegyezte meg egy harmadikos.
- Hát még belül? Csupa címer, díszítés, a szónoki emelvény fölött leng a 
városi nemzetőri zászló…..
A Klapka–induló hangjára, az iskola Szűz máriás lobogója alatt a gyári 
zenekar felvezetésével vonultak a megyeházára. 
…A gyönyörűen díszített terem hamarosan megtelt közönséggel. Mindenki 
a felvonulásról beszélt s ki nem fogytak a hazafias érzésű igazgató és 
tanári kar dicséretétől… 
A terem képe gyönyörű volt. A karzatokat a hölgyek foglalták el. A terem 
végén helyezkedett el a diákság. A széksorokban hölgyekkel vegyest ült 
a férfiközönség. A színes női ruhákat és a fekete szalonöltönyöket az első 
sorban pompásan tarkították a megyei és városi urak díszmagyarjai. ….
A déli növényekkel díszített emelvény közepéről Kossuth képe nézett a 
közönségre. Feléje húzták a nemzetőri lobogót. A kép körül foglaltak 
helyet az öreg 48-as honvédek. A terem párás levegőjében  zsongott 
a várakozástól ideges emberi beszéd. Az igazgató kalauzolása 
mellett lépett a terembe az alispáni család. Az alispán és alispánné is 
gyönyörű díszmagyarban. Az egész terem fölállva éljenezte a nemzeties 
gondolkodású szeretett alispánt.”

 
 Az akadémiai pályadíj és az érettségi kiemelte Németh Pált Újhelyből, 1900-
ban Budapestre került a Kritikai Lapokhoz, de egy év múlva visszatért onnan. Hogy 
pontosan mi történt Pesten, arról nem találtam semmilyen adatot, de megjelent egy 
verse a Zemplénben, ami adott valamiféle magyarázatot a gyors visszavonulásra. A 
Pesten töltött idő alatt szembesült először a valósággal: a szociális különbségekkel, 
a szegénységgel. A szegény virágárus lány elcsépelt témája azért ütötte szíven, mert 
saját helyzetére ismert benne: 
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„Majd gondolom: Mi lesz belőle
  Fehéren majd ha száll a hó,
  Kicsiny szobája jéghideg lesz,
  S virága sem lesz eladó?!”
  Virágot tessék: eladó

 Ilyen lírai lélekkel nem lehetett bírni a pesti tülekedést, ez magyarázza gyors 
visszatértét szülővárosába, ahol, ha szerényen is, de biztonságban élhetett. Ő már 
nem vállalta a nyomort, mint Darmay Viktor, mert számára a költészet már nem 
küldetés volt, csak önkifejezés. A szülői háttér, a megszokott környezet, az ismert és 
kedvelt helyszín és az itt élők szeretete kárpótolták mindenért egy időre. A Zemplén 
munkatársa lett, bár írásaival több országos lapban is folyamatosan jelen maradt. 
 Zajonghy Elemér lett hírlapírói neve – nomen est omen –, választott álneve 
pontosan tükrözte tevékenységét. A lapokban továbbra is megjelentek a Németh Pál 
versek és –th szignóval hetente verses beszámolót is készített Krónika címmel Új-
hely mindennapjairól. Hogy mindez nem lehetett könnyű, ezt tőle is tudhatjuk:

„…nem is csoda, ha a dorombom
  Ma ósdi, elcsépelt hangot ad…
  Hisz’ Újhelyben – hitemre mondom! – 
  Semmi új nincs egy hét alatt.”
   Krónika I.

 Minden feladatból alaposan ki kellett venni a részét: írt tárcát, beszámolót, de 
úgy gondolom, a hirdetések után is ő loholt, hiszen annak az újságnak az volt az élte-
tője. Egy-egy lapszám után időnként úgy éreztem, az egész az ő műve, bár csak verse 
és a Krónika alatt volt ott a neve vagy a szignója. Hatalmas teher lehetett ez, de az 
otthon, az általa is kedvelt város   körbevette őt szeretetével – ha pénzével nem is…

„Itt nagyon szeretik egymást
  Újságírók, emberek,
  Herkulesre! ily békés hely
  Csakis Újhelyben lehet.”
              Krónika II.

 És milyen volt a költői folytatás? Mindenféle forrásanyag hiányában csak az 
újságokban rendszertelenül megjelenő versekre hagyatkozhatok, amelyekben nem 
érdemes különválasztani a teljes névvel megjelenteket és a jelzéssel közreadottakat, 
bár azt jó volna tudni, miért variált?! 
 Az átlapozott Zemplén számokból végigkísérhetünk egy boldogtalan szerel-
met - a szokásos ”a búmat dalban sírom el” gondolat jegyében. De ebben is megcsil-
lant lebegő költőisége, ahogyan az alkony hangulatát megjelenítette:    
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                            I.
„Az alkonyat már a földre tette szárnyát,
  Átfut az erdőn néma sejtelem, 
  S véle vonultak régi képe száll át
  A lelkemen…………………………………..

                              ……………………………………………………………
  Leszáll az alkony és  a nap sugára
  Már más vidékre tűz le valahol,    Utamat 
elfödi éjszaka árnya,
  S cél nincs – sehol!............................”

 A vers második felében kamaszos humorral rájátszott erre az érzésre:

                     II. 
A virradatba nyuló orgiába’     
 Rám néz tekintetével szemrehányva,
Keresztül parfüm és sartrőz ködén          
 A két szemében drága csepp ragyog;
Elém lebeg fényes szellemruhába     
S én besírom a tivornyák zajába:
Egy tiszta, bájos, égi lény.     
Hogy hozzá méltó nem vagyok.  
    Régi stropha    

 Ezzel a látásmóddal megóvta versét és önmagát, hogy átadja magát az esz-
telen fájdalomnak, a Finale - érzésnek… S a pesti élmények birtokában már tudta: 
olyan világban él, ahol nem az emberi értékek döntik el a sorsát, a rang és a vagyon 
adja az emberek értékét: 

„Az én kis csillagom
  Alig, alig ragyog
  Neked fényözön kell
  Napnak fényessége
  - én meg szegény vagyok!”
   Dal

 De ettől a felismeréstől itthon nem keseredett el, hiszen erős benne tehetsé-
gének tudata és annak értéke:
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„Hogyha a búmat dalban sírom,
  S szerelmet is dalolhatok:
  Jó Istenemet úgy áldom érte,
  Hogy én poéta is vagyok.”
                                   Dal 

 És a kisvárosban költőként – a maga módján – megtalálta bajaira is az orvos-
ságot:

„Majd felmászom a Bodnár–völgybe
  Merengve madár énekén:
  Saujhely várost úgy lenézem,
  De oly nagyon lenézem én….” 
                         Nyaralás

 Égi adománya segítségével kiírta magából a csalódásokat és versei miatt – 
de bizonyára személyiségével is – népszerűséget szerzett a város lányai között. Hogy 
őket is megmozgatta írásaival, bizonyos, hiszen egyik reggelre virággal borítva ta-
lálta asztalát a redakcióban:

„Ah igy! ah igy nem fád az élet!
  Van még olyan, a ki megért!
  S rózsát csempész az asztalunkra
  Fáradságunk – s a cikkért!”
  Rózsák az asztalon

 Ekkoriban főként szerelmes versek jellemezték költészetét, melyek értékét 
nem csökkentette, hogy költői képeiben a századforduló közhelyei tértek vissza, 
mert egyedivé tudta azokat formálni:

„Csupán világom omlott össze végkép,
  Csupán te lettél ujjonnan szabad.
  S míg ezer könnyel lettem én szegényebb,
  Te egy kacajjal lettél gazdagabb.”

        Lemondtam rólad…

 Szerkesztői üzenetei azt mutatják, hogy állandó kapcsolatban volt olvasóival 
– ez a kisvárosi lét előnyeinek egyike! A Krónikában megjelenő szösszenetei azon-
ban anyagi gondjairól is tudósítottak:
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„Komoly az egyik versem hangja,
  A másik – látja – mily vidám!
  Ami hibája az időnek,
  Nekem is ugyanaz hibám…

  Szeszélyes vagyok szörnyű módon,
  Hol komoly hangu, hol vidám…
  Ah! Hidje el, hogy vigabb lennék,
  Ha lenne százhusz koronám.”   
                                         Üzenet

 Nehézségei nem vették el kedvét, fiatalsága erejével a rosszból is előnyt tu-
dott kovácsolni: beérte nyaralás helyett az újhelyi majálisokkal, az ott szálló dalla-
mokkal – ott ő volt a császár! – és a lexicon segítségével virtuális utazásokat tett, 
amihez megvolt a műveltsége és a humora:

„S elgondolom, hogy mily jutányos
  Poétának a nyaralás…
  Hisz díja – orvos s zenedijjal –
  Százhusz fillér – egy talpalás.

  S míg mások pénze a fürdőben
  Elszáll, mint ősszel a levél:
  A hír majd rólam mint nábobról
  És „gazdag bácsi”-ról beszél:
  És lesz belőlem millioner
  - Halál reá! ki szót emel! – 
  Mert hát nyaralva pénzt csinálni,
  Ezt – kérem szépen – tudni kell.” 
      Nyaralás

 Hát ezt a fiatalos jókedvet értékelhették benne azok, akik rózsáikkal meg-
tisztelték…
 Közben beletanult a hírlapírói mesterségbe: cikkei egyre tartalmasabbakká 
váltak, bár ezek az írások sem nélkülözték a Németh Pál–i humort. Hogy ez mennyi-
re így volt, álljon itt egyik cikkének néhány sora:
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                                        Az ujhelyi corsó

„De hát van-e ujhelyi corsó? …mert olyanról írni, a mi nincsen, nevetséges 
dolog volna és nonsens. Én nem merem állítani, hogy van, és nem is azért 
írok róla, mert van, hanem mert lehetne. Ha  Sárospataknak van corsója, 
nagy szégyen lenne, ha  mi nem tudnánk magunknak ilyet csinálni. …
Ha Kajászó–Szent–Péternek és Kutya–Bagos-Felső Mocsárosnak van 
sétatere, miért ne lehetne Sátoralja–Ujhelynek, a mely város tudvalevőleg 
Zemplén vármegye székvárosa, s pár év óta rendezett a tanácsa?!
A corsó az még a pokolban is corsó… Élénkíti a várost, összehozza az 
embereket, nagy városias színt ad a kis mezővárosoknak is, és e mellett 
hangulatot önt a fád nyári és tavaszi esték nyomasztó légkörébe….”

 Tudósított ő mindenről: a helyi választásokról, a politikai támadásokról, az 
ítéletidőről, a koleráról, a Diana-fürdő állapotáról. Publicisztikai írásainak címe is köl-
tői vénájából táplálkozik: A rágalom, Mi az igazság?, Az irtózatok napja. Hivatalból 
résztvevője volt az ekkoriban élénk kulturális életnek, nem kritikákat írt, mindenben 
az egyediséget kereste, s vigyázott, hogy a lelkes amatőröket ne kedvetlenítse el. 
 Cikkeiben a város értékeit védte. Egyik kedvenc témája volt az újhelyi Dia-
na–fürdő, ami felépülésekor a környék legkorszerűbb intézményének számított, de 
ekkorra lepusztult, gusztustalanná vált. Külsejéről szarkasztikus stílusban írt egy 
mini–színdarabot, aztán verssel is bemutatta a fürdő haldoklását. Egy lábjegyzet 
erejéig klasszikus műveltségét is megcsillantotta: 

„Dianát csak egy „n” betűvel írják, de ha már az új helyi Dianna kettőt 
kapott, legalább azt hagyjuk meg neki…”

 A versből aztán kiderült, hogy a fürdő felújítására már nincs is remény, mert 
azok, akik megtehetnék, külön-külön kezdtek új fürdő építésébe, hogy az itteni zsidó 
hitközségek mindegyikének – a szefárdoknak, ortodoxoknak és status quo-nak – 
saját fürdője is legyen. A város értékeit számon tartó Németh Pál azonban ebben a 
gesztusban nem a gyarapodást, hanem a veszteséget érzékelte:

 „Vak híve én az ócskaságoknak!
 „Diánna!” szánlak tégedet!
  Én vagyok az, kit sorsod busit,
  És én csupán, ki értelek.
  Mert e két hitközség csatája
  Az ő külön fürdőjüknek nem árt.
  Az ő harcukban agg Diannám
  Te rád mondták ki a halált.”
  A haldokló Dianna
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 Nemcsak a fürdő volt szívügye, a város külső látványával is sokat foglal-
kozott. Dicsérte a szépet, és meglátta a hibát, úgy, ahogyan azt az ott élők is ész-
lelhették: a Ronyva parton és a Széchenyi kertben nincsenek árnyat adó fák, a szép 
Torzsásra vagy a Zsólyomkai fürdőbe csak nehézkesen lehet eljutni… Észlelte, hogy 
Kazinczy utcai korzó sokak kedvence, de az árak nagysága miatt az ottani vendég-
lőkbe csak kevesen juthatnak be …
 Újságíróként belekeveredett a helyi politikai csatározgatásokba is. Dr. Buza 
Barnával, a helyi Justh–párt egyik prominens alakjával való vitája versek és cikkek 
formájában – kissé egyoldalúan – a Zemplén hasábjain zajlott. Nem is politikai el-
vei miatt támadta a később országos tisztségre emelkedő politikust, azt nem tudta 
elfogadni, hogy nem úgy él, amint beszél, – mint mintaadótól elvárta volna e kettő 
összhangját. Buza Barna a Kazinczy Kör estélyén zengzetes és lelkesítő előadást 
tartott arról, hogyan lehetne a várost kivirágoztatni – miközben az otthoni erkélye 
csupaszon árválkodott. Egyértelmű volt a következtetésében: 

„Üres erkély azt beszéli,
  Hogy aki a házat lakja,
  A vizet csak prédikálja,
  De biz’ a bort iszogatja.”
 Láthatatlan virágok

 Nagyon termékeny újságíró volt, miközben a költő egyre csendesebb lett. 
Valami megváltozott benne, körülötte. Csak a karácsonyi verse árult el ebből vala-
mit, amikor a Messiás megszületésének napján nem annak örömét, hanem a követ-
kezményét – a kereszten vérző Messiást - emelte ki. Krisztus sorsával talán önmagát 
próbálta emlékeztetni: 

„Oh! mint gunyolják, arcul mint verik.
  S az ő szivében nincsen vád, csak bocsánat:
  Nézz a keresztre és bocsáss meg nekik!
   Nézz a keresztre

 Ezután találkozott azzal a szerelemmel, mely nemcsak életét változtatta 
meg, a sírig is elkísérte. Történetét nem ismertem meg, mert az Október című verse 
– gyönyörű Petőfi allúzióként – már a boldogságot mutatta: azt bizonygatta benne, 
hogy náluk a nyár eltűntével sem fog elmúlni az öröm:
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„Míg jó szived hűséges társa
  Az én hozzád igaz szivemnek,
  Nyarunknak nem lesz hervadása
  És zord szele meg nem diderget.”
      Október

 Ez a nagy szerelem a három Hlavaty lány egyikéhez, a vörös hajú Jolánhoz 
kapcsolta, akinek családja régóta a vármegye szolgálatában állott, feltehetően miatta 
változtatta meg az életét. 1910 januárjában már felelős szerkesztője volt a Zemp-
lénnek, amikor márciusban váratlanul lekerült a neve, s ha írásai jelentek is meg a 
lapban, már nem ezzel foglalkozott.  A hiányos lapszámok miatt azonban nehezen 
tudtam kideríteni, mi is történt Németh Pállal, alias Zajonghy Elemérrel?! Végül a 
Felsőmagyarországi Hírlapban akadtam rá egy versére, ami egyféle magyarázattal 
szolgált:

„A verselést rég elfeledtem,
  A Múzsa régen elhagyott,
  Lágy ritmusok volt dudolója:
  Most végrehajtó úr vagyok.
   pénz ugyan meg most sem vet föl,
  De valahogy csak élek én – 
  S a nóták helyett kenyerem van,
  S Pegazusom helyett két gebém.”
   Egy körlevélre

 Hát a szegénység nem falta fel a költőiségét, tehetsége sem fogyott el, de 
családi nyomásra a kijelölt dzsentri útra lépett. Ekkoriban már nem is tartotta magát 
költőnek, Németh Pál név alatt nem is találtam már verseket. 1910-ben az egyik sze-
relmes versében mérlegre téve az életét, kissé szomorúan összegezte:

„Lantom nem szerzett hírvirágot, 
  Rangot, s mint másnak: uri módot,
  Csak egy szívet, mely drága, érző,
  S még ha nálam van: boldog.

     Vallomás 

 De azt mégis nehezen emésztette meg, hogy költői és újságírói múltja el-
lenére a helybeli Kazinczy Kör nem tartotta számon, mint költőt, de azonnal fel-
fedezték, amikor kocsija lett és kölcsönkérték a gazdája nélkül, hogy a Kazinczy 
évfordulót amúgy újheliesen’ - dikcióval, dalárdával, hosszasan vonuló kocsisor-
ral – megünnepelhessék.
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 Kérdéseimre aztán a végső választ a levéltárban kaptam meg, ahol a gyász-
jelentés gyűjteményben megtaláltam az övét is…. Nem volt hát hozzá kegyes a sors! 
Amikor beérkezett volna hírlapíróként és emberként, váltott: rövid időre tisztviselő 
lett, hogy aztán valamilyen ismeretlen kór meggyötörje és gyorsan végezzen vele. A 
gyászjelentést közreadó feleségről Dankó Márta néni könyvében találtam egy uta-
lást: „számtalan férje volt.” Németh Pál ezek egyike lehetett. Miatta cserélte le Pega-
zusát két gebére s hagyott fel a lágy ritmusok dudolászásával. 
 Érdekes lehet a párhuzam a másik dzsentri–fiú történetével, bár a  Darmay 
Viktor és közte lévő fél évszázad – és szülei szeretete – neki már más megoldásokat 
sugallt.  Németh Pál megpróbálta az egész életét meghatározó szegénységet eldobni 
magától, csak hát betegsége erősebbnek bizonyult nála… Ha igaz az a teória, hogy a 
betegség valamilyen lelki baj külső megjelenése, akkor ez a váltás mégsem mehetett 
olyan könnyen, mint ahogyan versében sugallta. Ha a szerelem erősebbnek is bizo-
nyult a költőiségnél, hosszas szenvedéssel és halállal fizetett az árulásért…
 29 esztendő jutott neki. Költői mivoltát sehol nem jegyzik, pedig feledhe-
tetlen az újheli hangulatok felidézésében, Újhely és Zemplén szeretetében. Amikor 
Borúth Elemér 75. születésnapját ünnepelték az újhelyiek, ő írt a költőtársról a Zemp-
lénben, ezek a sorok rá is érvényesek:

„Olyan kevesen vannak a velünk szeretetben egyek, mely drága a rájuk 
való visszaemlékezés…” 

          Sátoraljaújhely , Széchenyi tér    1906
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BIRINGER GYULA (1887–1970)

 Hivatalnokként verselgető költők közé tartozott: Újhelyben született Biringer 
Artúr királyi ügyész és Füzy Emma gyermekeként. Alsó– és középfokú tanulmányait 
itt végezte, majd Eperjesen és Sárospatakon jogot tanult, amit államtudományi és jog-
tudományi szakvizsgákkal zárt. 1913-ban a királyhelmeci szolgabíróságon indult pá-
lyája kisegítő munkaerőként, majd közigazgatási gyakornokként Zemplén vármegye 
szolgálatába lépett. Gálszécs, Tokaj után 1918-ban a vármegye aljegyzőjévé nevezték 
ki, visszatérhetett szülőföldjére, hogy többet azt ne is hagyja el. A Péter Sándor–féle 
Feketekönyv ebbeli minőségében ábrázolta Újhely jellegzetes alakjai között.
 Dongó Gyárfás Géza halála után 1928-ban átmenetileg a levéltári ügyek in-
tézésével is megbízták, az 1930-as években pedig ő lett Zemplén Vármegye Hivata-
los Lapjának a szerkesztője. 1935-től árvaszéki ülnök, 1940-ben másodfőjegyző lett, 
hivatalból tagja volt a törvényhatósági bizottságnak és a kisgyűlésnek. Részese az 
itteni eseményeknek, azonban mindezekről nem írt verseket. 1946-ban nyugdíjaz-
ták, de utána még hosszú évekig élt feleségével, Hankiss Irénnel, akit hosszú, egész 
Sátoraljaújhelyben nevezetes udvarlás – és az újságokban megjelent versek - után 
1943-ban vett el. Gyermekük nem született, csak újhelyi sírjuk őrzi emléküket. 
 Meg a versek, mert ő is műkedvelő költő volt, sőt: 1924-ben kötetben is köz-
readta egy részüket A holtak beszélnek címmel, melyet a levéltárban forgathattam. 
Komporday Levente – a vármegyei múlt kutatója - őrzi teljes verses hagyatékát, de 
azt hiszen, a megjelent írások alapján is felvázolható róla egyféle portré.
 Nemcsak magának irogatott, verseivel a megyei hivatalos akaratot is közve-
títette, és nem volt abban tehetségesebb polgármester költőtársánál. De neki is volt 
néhány figyelemreméltó verse: 1924. november 1-jén a Levente-szózat a hősök sír-
jánál címűt nemcsak az újhelyi Hősök temetőjében, hanem a megyében mindenütt 
elszavaltak a hősi halottak tiszteletére. Ez a vers magán viseli a korszak gondolkodá-
sát, miközben az újhelyiek szemléletét is rögzítette:

„Örök, végtelen a végzet hatalma….
  Hull a könnyünk a dérütötte avarra,
  S szívünk komor gyászba öltözött,-
 …zörög a haraszt a sirok között…
  Ősz van, - a száradt levelek lehulltak,
  S visszaálmodjuk lelkünkben a multat…”

 Szerelmes versei szokványosak, közhelyeket ismételget benne, de neki biz-
tosan fontosak voltak. Figyelemre méltó verset ihletett a levéltárban eltöltött idő, 
megkapta őt is az ódon falakból áradó hangulat:
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„Vasajtó tárul…, uj világban járok
  Sejtek valamit és valakit várok. – „

 De valahogy nem volt olyan átütő személyisége, hogy versei úgy hassanak 
a mai olvasóra, mint ahogyan teszik azt id. Bajusz József vagy Fejes István költemé-
nyei.

     Pénzügyi Palota   1908
  

      Főtér      1916
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SZÉPKÚTI MIKLÓS (1905–1944)

 A XX. századi Újhelynek volt egy har-
madik csodagyerek–költője, akinek fiatalon 
összekapcsolódott sorsa a József Attiláéval, 
egy ideig párhuzamosan futott vele, hogy az-
tán hasonlóan tragikus véget érjen.
 Az 1869-es sátoraljaújhelyi népszám-
lálási adatok szerint Schönbrunn Salamon 
házaló kereskedő a Zsólyomkán lakott a 383. 
szám alatt, melyet – itteni szokás szerint – egy 
csizmadiával, egy zongorahangolóval, egy 
puskaművessel és egy másik házaló kereskedő-
vel osztott meg. Ősei még a XVIII. században 
érkeztek a Zemplén vármegyei Homonnára a 
cseh– morvaországi Schönbrunnból, család-
nevük ennek emlékét őrizte. Pálinkafőzéssel 
foglalkoztak és II. József idején udvari szállítók voltak. Ennek elismeréséül egye-
düliként kaptak jogot nevük viselésére, innen származik a családi mondás: minden 
Schönbrunn rokon… Az udvarban meglévő  kiváltságos helyzetüket később Kos-
suth anyagi támogatása miatt vesztették el. 
             Testvérei Ungváron és Miskolcon éltek családjukkal, de a távolság ellenére 
összetartottak. Móric tanító lett, a család történetét ő kutatta ki. Irén nevű lányát 
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Madarász Emil vette feleségül, aki – a családi legenda szerint – apósáról mintázta 
Csihajda Pál figuráját. Benjámin szatócsként dolgozott Ungváron, Náthán (Hirsk) 
nevű fia 1881-ben ott született, aki  Sátoraljaújhelybe jött nagybátyja védőszárnyai 
alá, hogy a könyvkötő szakmát kitanulja. A városban állást is talált könyvkötő se-
gédként, így hát megházasodott: a nagykövesdi Klein Helént (1883) vette feleségül. 
1904-ben magyarosította nevét Szépkúti Nándorra. Gyermekei közül Újhelyben 
született: Miklós (1905), Sándor (1906) és talán Tibor (1910). Ezután a jobb megél-
hetés reményében Szegedre költöztek, csatlakoztak a miskolci ágból már korábban 
odaköltözött rokonokhoz. A családfő a szegedi Városi Nyomda könyvesboltjának lett 
az üzletvezetője, ezáltal szoros kapcsolatba került az ottani irodalmi élettel.  Andor 
(1913) és Zsigmond (1918) megszületésével teljessé vált a család.
 Szépkúti Miklósról korán kiderült különleges matematikai képessége, 
melynek kibontakoztatásához jó helyen éltek. A kolozsvári egyetemmel átköltöző 
Riesz Frigyes jóvoltából virágzó matematikai centrum működött a szegedi egyete-
men, ahol felkarolták a tehetséges fiút. Juhász Gyula így írt erről:
   

„Tizennégy esztendős korában a legjobb matematikus volt. 
Valóságos zseni. Igazi  csodagyerek. Egy kis Pascal, aki egyszerűen 
megszégyenítette és megdöbbentette a tanárait. Rendkívüli intuícióval 
foglalkozott a legszebb és legtökéletesebb tudomány kérdéseivel. 
Felelni próbált rájuk. Egy rövid könyve jelent meg, amely bámulatos 
tájékozottságról és elmeélről tett tanúbizonyságot. Akkoriban – néhány 
év előtt – Einstein elmélete ragadta meg a képzeletét, a realtivitás 
tanában merült el, mint búvár a tengerbe. Innen is új gyöngyöket akart 
fölhozni.
16 évesen látott napvilágot első, 16 lapos matematikai értekezése: 
Bevezetés a halmazelméletbe. Továbbá néhány tétel az iterált görbék 
és a Fermat–féle problémával kapcsolatban címmel. Az imponáló 
szakirodalmi felkészültségre valló dolgozatban a VI. osztályos diák 
világosan kifejtett a halmazelméletből annyit, ami három „fedési 
problémája” kimondásához szükséges, és bebizonyított néhány érdekes, 
ugyanezen problémakörhöz tartozó összefüggést. Már ekkoriban 
egyetemi hallgatók jártak hozzá felsőbb matematikát tanulni. Az 1922-
ben megjelentetett Népszerű fejezetek a felsőbb matematika köréből.A 
szám fogalmának kiépítése című 49 oldalas tanulmánya önmagához 
képest is előrelépést jelentett, melyet Riesz Frigyesnek ajánlott, aki 
hozzásegítette elméleti tudásához.” 

 A kis Pascal aztán váratlanul a költészet birodalmába menekült, és már 
ugyanebben az évben irodalmi sikereket könyvelhetett el. Először csak német, angol 
és francia nyelvű verseket fordított, majd a tőle megszokott termékenységgel ontotta 
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sajátjait: négy év alatt szerepelt egy antológiában, a Délmagyarország és a Színház 
és Társaság című lapokban és 5 önálló kötetet is megjelentetett. Azt nem tudjuk, 
hogy pontosan mikor kezdett el verselni, mint ahogyan azt sem, hogy magától, 
vagy apja révén talált kapcsolatot a verselgető szegedi fiatalokkal, akik a Templom 
utcai kis Koroknay-Nyomdában bontogatták költői szárnyaikat. 
 Juhász Gyula és Móra Ferenc személyében költői szövetségesekre talál-
tak, akik a Délmagyarország, majd a Szeged számaiban folytattak harcot a sze-
gedi gondolat képviselői ellen. Péter László, Szeged irodalmának kiváló ismerője 
Szépkútit tartotta a kis társaság legérdekesebb és legtehetségesebb tagjának, aki 
itt találkozott össze egy másik 17 évessel, az ekkoriban Makón diákoskodó József 
Attilával. A többiek közül Anzelm Károly – a később Puskin– fordító – és Hont 
Ferenc, a leeendő színházi szakember neve tűnt ismerősnek. Ebben a 72 lapos an-
tológiában 12-en szerepeltek, hogy világnézetre, vallásra való tekintet nélkül, csak 
irodalmi hitvallásuk alapján együtt lépjenek a nyilvánosság elé. E kis kötet a mo-
dern magyar irdalom egyik mérföldköve lett, amiben Szépkúti még csak két vers-
sel volt jelen. De egész életműve tükrözte azt az elvet, amit a szerkesztő–költőtárs, 
Krasznai József az előszóban fogalmazott meg:

„Lényegében az új lírikus lényege sem attól függ, hogy mennyire 
megszokott, vagy mennyire új formában, a kritikus kedvére objektiválja 
hangulatait, gondolatait, vízióit, hanem a saját maga élettani 
gyönyörűsége mellett mennyire tudja állapotának individualisztikus 
szépségeit is érvényre juttatni.”

 Ugyanebben az évben, ugyanebben a nyomdában megkezdődött önálló köl-
tői pályája: ? Versek címmel megjelent önálló kötete, amely elé neki is, mint József 
Attilának, Juhász Gyula írt bevezetést. Ezt követően viharos gyorsasággal adta ki 
verseit, mintha valami űzte volna. 1924-be három kötete is napvilágot látott: Két 
év múlva – „bizarr poémák” – alcímmel, az Én–végtelen és a Fölkiáltójel címűek, 
amelyek különleges, egyedi hangú költőt jelenítettek meg. 1925-ben Sehol – Soha 
címmel egy misztériummal jelentkezett.
 Műfordítói tevékenységéről – és későbbi sorsáról – Juhász Gyula számolt 
be a szegedi Homokóra 1929-es számában. Akkoriban a Nyugatosok első nemze-
dékének tagjai sokat vitáztak az idegen szerzők magyarra ültetésének kérdéséről. 
Juhász Gyula azért emelte ki Szépkúti ebbeli teljesítményét, mert az általa is vallott 
elveket követte: teljes tartalmi és formai hűségre törekedett. Egy Mallarmé fordítás-
sal bizonyította ezt, amiben Szépkúti nemcsak a francia költő lelkét, saját végzetét is 
tolmácsolta:
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„Mi búcsúzunk a napsugárral
és visszatérünk, mint a rózsák.
Aranykoszorú nem fog által,
mi búcsúzunk a napsugárral.
De napjaink naptalan órák,
El nem tűnhetnek soha már jaj!
Mi búcsúzunk a napsugárral
És visszatérünk, mint a rózsák.” 

 Ekkoriban Szépkúti hirtelen elhallgatott, sem tanulmányokat, sem verse-
ket nem írt többet. Súlyos kór kerítette hatalmába a huszonkét éves fiatalembert: a 
dementia praecox, avagy schyzophrenia – azaz a tudathasadás, mely a zseniális ifjak 
gyógyíthatatlan betegsége. A szépség szerelmeseként induló költőből a szépség bete-
ge lett:

„A fiatal, szépreményű, mély érzésű, finom remegésű szegedi poéta 
egyre jobban elmerült a ködben, a bizonytalanban, a titokzatosban, 
mint ő ismétli mániákus monotóniával: a végtelenbe… A realitás világa 
lassan eltűnik tekintete elől, a költészet mágiája lesz számára a valóság. 
Nincs többé élet és világ, csak valami imaginárius tartomány, amelyből 
nem tért meg eddig az utazó”

 – számolt be sorsáról Juhász Gyula. Hölderlinhez és Gulácsy Lajoshoz ha-
sonlította Szépkúti Miklóst, akinek sejtelmes és fájdalmas egyéniségét is megmutat-
ta egy történettel:

„Egyszer kocsmában üldögéltünk, versekről beszélgettünk, én valami 
szigorú kritikát mondottam. Ő hirtelen elpirult, elmosolyodott, és 
váratlanul ezekkel a szavakkal fordult hozzám:
– Mester, bocsássa meg, hogy most gondolatban oldalba rugtam 
Önt….”

 A költőről szóló híradások mindegyike felidézte akkori alakját, „az udvarias 
Szépkútit”, ahogy sétálgatott a szegedi utcákon és kedvesen bemutatkozott az em-
bereknek. Vekerdi László szerint a konszolidáció mintavárosában így szimbolizált 
valamit: a neobarokk úri társaságok által a költőre bízott szerepet. Pedig betegsége 
jelképes: a hétköznapi világból való kihullását jelezte általa…
 Ezután többször volt klinikai kezelésen, szülei és Sándor testvére támogatásá-
ból élt.  Népessé váló családja szeretettel vette körül, de betegsége gyógyíthatatlan 
volt. Testvérei önállósodtak: Sándor folytatta az apai foglalkozást, könyvkereskedő 
lett és megnősült. Ő az egyetlen, aki keresztény lányt vett feleségül: a Csík megyei 
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székely Máté Annát. Tibor optikusként, Andor fül-orr–gégész szakorvosként, Zsig-
mond közgazdászként dolgozott, Tibor és Andor is családot alapított. 1935-ben nagy 
családi találkozóra került sor Miskolcon, melyet még csak Miklós betegsége árnyékolt 
be. 
 A zsidó törvények és a II. világháború aztán szétzúzta mindegyikük életét. 
Az önnön hasadt lelkébe bebörtönzött Miklóst 1941-ben hazaküldték a kórházból: 
nem volt közveszélyes, így hát rá is vonatkozott az áprilisi miniszteri rendelet, mely 
házi ápolásba irányította a zsidó betegeket. Sándort és Tibort 1942-ben fegyvertelen 
munkaszolgálatra hívták be, mindketten a Don–kanyarba kerültek, ahol 1943-ban a 
2. magyar hadsereg kötelékében pusztultak el értelmetlenül.
 1944-ben a család megmaradt tagjait beköltöztették a szegedi gettóba, csak 

Sándor keresztény felesége kerülhette el ezt a 
sorsot. Szépkúti Nándor már ezt a megalázta-
tást sem tudta elviselni, a gettóban halt meg 
a deportálás előtt egy héttel. A család többi 
tagját - 65 évvel ezelőtt - Auschwitzba szál-
lították, ahol Klein Helént, Szépkúti Miklóst, 
Andor terhes feleségét és 5 éves fiát, valamint 
Tibor feleségét megsemmisítették. Zsigmond 
annak köszönhette életét, hogy átkerült egy 
ausztriai német hadiüzembe precíziós munká-
ra, Andor pedig a csodával határos módon, egy 
meszes gödörből, a halottak közül ásta ki magát 
a németek visszavonulásakor. Hazatértük után 
mindketten megpróbálták újra kezdeni az éle-
tet, de 1956-ban az eseményektől megrettenve 
Andor új családjával Izraelbe, Zsigmond pedig 
Kanadába emigrált. Az újhelyi zsidókról szóló 
egyik emlékkönyv a Schönbrunnokat a tragi-
kus veszteségek közé sorolta, de a levéltárban 
értesültem arról, hogy a család történetét már 
kutatta valaki. Az interneten aztán véletlenül 
rátaláltam dr. Szépkúti Istvánra, Szépkúti Sán-
dor ma már nyugdíjas tanár fiára, aki megaján-

dékozott nagybátyja két verseskötetének fénymásolt változatával, a családi fényké-
pekkel és kérdéseimre is válaszolt. Segítségét itt is megköszönöm. 
 A család tragikus története elgondolkodtatott, hiszen mindegy, hogy 
Schönbrunnként vagy Szépkútiként, Szegeden vagy Újhelyben éltek, zsidóként nem 
menekülhettek… Családjuk révén a magyar történelem részeseivé váltak, de őseik 
hiába harcoltak hősiesen 1848-ban és az I. világháborúban, hiába érezték magukat 
magyaroknak, a 300 éves közös múlt néhány hét alatt megsemmisült értelmetlen és 
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felesleges égő áldozatuk révén…. De a család életben maradt tagjai révén – szerte 
a nagyvilágban – újabb nemzedékek őrzik az ősök emlékezetét, és élnek Szépkúti 
Miklós versei, amelyek egy különleges költői világ lenyomatai…  
 A Koroknay–Nyomda még az antológia megjelenésének évében közreadta 
Juhász Gyula előszavával a talányos című első kötetet:  ?  versek (Szeged, 1922.)

„Jönnek az új költők, hol egyenként, hol csapatostól és én örömmel 
és  reménységgel nézem őket. Ők hozzák a tavaszt, az új életet annyi 
tél és oly sok halál után…..Vannak köztük erősen magyarok és őszintén 
forradalmiak. Szépkúti Miklós nem ezek közül való. Ő a szépség 
szerelmese, nem az igazságé. Ő nem a feltámadó napot köszönti, hanem 
a halovány holdat. Ő nem Petőfi pacsirtája, hanem a szimbolizmus kései 
csalogánya. Különös fiú és furcsa költő – matematikusként indult és ez 
meglátszik a poézisén….
A költő olyan, mint a mártír az aréna közepén, csupasz keblével áll a 
porondon és vagy elvérzik, vagy diadalmaskodik. De legalább szépen 
vérzik el és ha győz, még jutalmat is nyerhet. Egy–két szivet, egy–két 
elismerést, egy–két koronát zürichi árfolyamon. Esetleg olcsó kezelést 
egy klinikán, ingyen sírt és nekrológot. Probatum est. Kedves Szépkúti 
Miklós, Excelsior!”

 Juhász Gyula attól volt különleges ember és jó költő, hogy a fiatalabbakban 
is megérezte a lehetőséget, s ezt nem restellte a nyilvánosság előtt is megvallani. Az 
Előszó végén megjelenő kesernyés hanggal pedig a költészetért elnyerhető díjat is 
megmutatta tanítványának. Az itteni latin mondattal – kipróbált példa – már magáról 
szólt, nem is sejtve, hogy Sz.M.-re – amire Szépkúti önmagát egyszerűsítette - az 
övénél is kegyetlenebb sors leselkedett.
 A 17 éves fiú kötete különleges teljesítmény, mert kora miatt ugyan keveset 
élt, de sokat olvasott. Benne van persze korosztálya minden nyavalyája – az élet-
várás, a szerelem igézete, a világ ellenséges és baráti volta, a magány - de kódolva, 
finomítva. A címbeli kérdőjel nemcsak a költő, az életre ébredő ember kérdése is: ki 
vagyok, mire születtem, merre megyek?... És Szépkúti válaszai egyelőre irodalmi-
ak, hiszen Juhász Gyula, Ady Endre, Rilke, Baudelaire, Rabindranath Tagore és a 
világirodalom mítoszai, meséi ihlették azokat. Ezek olyan erősen hatottak rá, hogy 
időnként eredeti nyelven jelenítette meg őket – mint például az utolsó ciklus címé-
ben, vagy a Noce című versében - és a mottóban Baudelaire Elmélkedés közben című 
verséből idézett franciául:

„Hallgassd, drágám, hallgasd,
  az édes éjszaka közeledik”
   Martinák János fordítása
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 Kötete attól vált mégis egyedivé, ahogyan mintáit ötvözte, és ahogyan saját 
költői énjét  megteremtette. Baudelaire szabályai szerint a nyitó és a záró vers között 
ciklusokba rendezve (A királyfi, Gyilkosság, Csönd, A kert, Moments) következtek a 
versek: a nyitányban megjelenő költői én mesei keretbe foglalta a lírai történetet:

„A herceg egykor így szólt
  a sápadt kedveséhez:
  „A gyermekünk a rég holt,
  lásd, messzi újra éled.

  S azóta lettem újra én,
  bíborvirág az ég ívén,
  mely lassúdan kinyil...” 

 
 A Tagore-ihlette bíborvirág–királyfi vágott neki a bíborgyöngyű Életnek, 
mely azonban valóságos életpróba, bár olvasáskor csak költői kalandnak látszik. A 
lírai én lelkében Csipkerózsa, toronyba zártan vár, szerelmese a Halál, aki csodás 
birodalomba, Atlantisba röpítette. A közismert szimbólumokkal saját megszenvedett 
útját írta körül Szépkúti Miklós, amit az impresszionisták szín-játékával enyhített. 
Az Atlantis című versben önmaga bezártságát új formával fejezte ki: a petrarcai 
szonett négysorosai közé szorította be a tercinákat, amivel annak nyitottságát a visz-
szájára fordította. Jellegzetes formája azonban nem a szonett, hanem a négysoros 
versek variációja és a prózavers lett. Utóbbi azóta már elnyerte helyét a költészetben, 
de akkoriban az is határdöntögetésnek számított. 

                            
                                             Nászunk

         „Egykor majd elfog jönni ő, az Öreg. A patakok fölébrednek 
álmaikból, a föld borzongó kéjt lehel, a hegyek a vágy pillanatában     
hajolnak és vonaglásuk megtölti az ibolyaszinű mélységeket.
          Akkor mi is, akik a folyam két partján már várunk 
rá, kőálmunkból fölébredünk
         és testeink egyeké fonódnak.”

 A további ciklusokban bűbájos, ezer színben pompázó világot teremtett köl-
tői utazásához, melyben a vágyakozás hangja jelentette a fő szólamot, ám a meg nem 
adott, el nem ért élet helyett a halálhoz érkezett meg az utazó. De nem tragikus ez a 
világ és a költői én sem magányos, mert Baudelaire hívta útra és költőtársaival együtt 
segítette, miként Dantét Vergilius….
 Erre a kötetre igazán ráillik az irodalmi jelző, amit Ady ragasztott rá az 
egyik Kosztolányi kötetre, hiszen a mitológiai, mesei kavalkád az emlegetett költők 
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világával találkozott össze a Szépkúti a versekben. A szimbolizmus kései pacsirtája-
ként egyféle léten kívüli létet fedezett fel, a szép lehetetlenséget, s már első kötetében 
megjelent az a költői én, aki eljutott saját dimenziójába. Különleges nyelvi készségeit 
sejteti, hogy már ekkor kilépett a szűkebb körből, és világirodalmi nagyságok segít-
ségével találta meg helyét a magyar irodalomban. A szépség szerelmeseként azonban 
csakis saját tudatának individuális szépségeit juttatta érvényre, ami eltávolította a 
közösségtől. Önmagát zárta toronyba, önmagát zárta el a világtól, az vágyott élet 
lehetőségeitől: a tavasztól, a Vándoroktól. Költői lelkéhez már ekkor is csak a Vakok 
és az Ősz juthattak közel, ami akkoriban még kétségekkel töltötte el.

 Különös látomást állított elénk ebben a kö-
tetében, de mert hangulatokkal, sejtelmekkel, 
színekkel és formákkal fogalmazta meg a kö-
rülötte lévő világot, az erejét apasztó kétsége-
ket, emiatt nem vált sem a költő, sem az olvasó 
számára félelmetessé. A vég tudatában azonban 
azt mondhatjuk, ez a karcsú első kötet lett az ő 
Nakonxipánja, Gulácsy Lajos festő látomásos 
világának költői mása, amelyben különleges 
versélményt kínált, ám megfejtéséhez az iro-
dalmi műveltség elengedhetetlen volt akkor is, 
most is. 
 Én–végtelen (Szeged, 1924.) lett a címe 
annak a verseskötetének, amelyben teljesen le-
egyszerűsödött költészete: lemondott minden 
külsőségről, és szinte matematikai képletekké 
csupaszította gondolatait. A kötet elrendezé-
sében sem törekedett már a Baudelaire-i töké-
letességre: elhagyta a ciklusokat, csak a költői 
üzenetet hordozó 30 vers sorjázik benne egymás 
után. Maga írta a vers és a próza határán mo-
zogó Előszót is, amivel egyféle kulcsot adott a 
kötet verseihez:

„Itt minden verset a dolgok végtelensége a határtalan tér és idő ölel  
körül.
A végtelenségtől lángralobbanó lélek vívódásai ezek. 
Ember kiált föl belőlük, a folyton tovarohanó Élet ritmusával. 
Visszhangosodik–e majd, fel szökken-e még e tova zugó kiáltás a 
földgömbön?
Áramló végtelenség ez, amelyeknek képein a halál és az Ismeretlen 
sugára világít.”
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 A végtelent önmaga metaforájaként használta. Matematikai fogalmával már 
korábban foglalkozott, költészetében azok következtetéseire épített. (Zeno: a végtelen 
műveletsorozat véges eredményre vezethet, Leibnitz: az egység a végtelenséget zárja 
magába.) A versek egyharmadában már a címben is szerepeltette valamilyen formában 
a végtelen szót és lényegében a kötet minden versében ezt a problémát teljesítette ki. 
 A kötet legszebb és legkülönlegesebb verse a Költő koldus király című 
petrarcai szonett, mely újabb önmetaforája és az induló József Attila első kötetére 
való rájátszás. A bibliai próféták hangján jajdult fel benne:

„Mert minden vád csak engem ér s a bánat
  bíbor palástja engemet övez
  a fájdalom elérte már a számat
  és fölkiáltok: mondd kihez?”

 Talán megsejtette a reá váró borzalmakat, vagy betegsége réme megijesz-
tette?  Ki tudja?! Valószínűbb, hogy csak ráébredt: ő és a világ messzire kerültek 
egymástól, és a költői ént már csak a bánat bíbor palástja, nem pedig a költészet 
arany palástja takarja. A vers utolsó sora - Szegény szegény költő koldus király – 
igazi sorsösszegzés, amit egyféle belenyugvással vett tudomásul, elfogadva annak 
mindkét oldalát. S azt is, hogy egyetlen út vezet ki belőle: a szent tüzü ünnep, a nagy 
halál. Az ő igazi világa már a megtalált végtelen, melyet költészete – lángoló palást-
ja – ekkor még megvilágított:

„hol öntudatlan, önfeledetten állok,
  már végtelen csodákra várok én
  s lángoló palástom ott a fény
  és minden ismeretlen ámulások.”
   Tér és idő

 Itt már nem menekült egy elképzelt - irodalmi - világba, csak egyetlen kép 
- a büszke dacú Káin  – jelzi annak meglétét, mert abban a harcban, melyet a költői 
én ekkor folytatott, már ezek sem segíthették. Tudta önmagáról, hogy költőként szent 
titkok hordozója, de megsejtette, hogy ezeket ő már nem tudja átadni.  Matematikus-
hoz illő pontossággal leírta hát új dimenzióját, azt a különleges univerzumot, mely-
nek elemeit még mindig a gondolat és a fény kapcsolta egymáshoz, de amelyikben 
már ő is fogoly volt:

„Tér–időtlenül a Csönd
  álma már magába zárt,
  álmom őt magába zárta,
  ébredés sehol – soha.”
                       Relativitás  
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 A belsejét emésztő tűz elől futva (Tűz) felfedezte az egyetlen megtartó erőt, 
a zenét, ami a Zokogás és a Zene című versekben egyértelmű, de tulajdonképpen a 
kötet minden versében ott lakozik. Elhagyta az emberi dimenziót, a teret és az időt, 
a végtelen világába került, ahol az ember és a Föld egyaránt már csak egyetlen pont. 
Utóbbit irányítják a fizika törvényei, de az emberpont ismeretlen törvények szeszélye 
szerint tévelyeg (Én).
 A kötet mértani közepén egy hagyományos és egy újmódi szonettet állított 
szembe egymással. Az Irás című versében a felismerés előtti költői ént kérdezte 
meg:

„Eltünt csodák és még elrejtezők
  megcsókolták  e lelkedet, a vágyót
  hogy elfelejtse terhét, melyet rárótt
  a végtelen az életed előtt?”

 Az újmódi szonettben pedig Leibnitz matematikai tételét bontotta ki: a vi-
lágmindenség pontjaként önmagába sűrítve őriz minden földi életet:    
 

„s életem összeforrott millió 
  más életekkel és a végtelennel.” 
                       Végtelen életem  

 Ez vezette el őt a végtelennel való teljes azonosuláshoz:

„Szavak zenéjén nyíló életem
  a végtelen csönd mélyítette méllyé
  és átölelte túl időn–teren
  vak életem, mely már a néma mélyé.”
    Én–végtelen !

 Végtelenné vált számára minden: az élet, a szépség, az univerzum, amiben 
gondolatrádióként (Homály) egyféle közvetítőként még működhetne, hiszen veszi 
a múlt jeleit (Időm), ám a szavak ebben a közegben feleslegessé váltak, kihullottak, 
és a költői én végleg magára maradt (Én). De Szépkúti ekkor már lerázta magáról a 
földi terheket, megnyugvást talált, és költői énje feloldódott a végtelen semmiben:

„ahol a halál ujongó játékának végtelen
  fénye örök álomból ébreszt föl
  és átölel bennünket a semmi végtelensége.”
         Ó végtelen semmi
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 Már tudta, hogy a világ felfedezőinek szerepe fölcserélhető, hiszen a lent és 
a fent is megfordulhat (Bányász és Csillagász) a Semmiben, ahova ő elérkezett…
 A Fölkiáltójel (1924., Szegedi Városi Nyomda és Könyvkiadó R.T.) - szege-
dies címet viselő a  legkülönlegesebb kötete - melynek 40 verséből 20 új és 20 régi, 
az előző kötetből származik, amelyek az új szövegkörnyezetben megerősítésként ha-
tottak. Az összeállítás másik érdekessége az, hogy ebben a szerző kézzel írta verseit. 
Személyes dedikációja szerint Édesanyjának szánta ajándékként, de a jelek szerint ez 
is forgalomba került: mintapéldányomat szikáran Sz. M. – ként dedikálta – talán ezt 
a szokását ismerve idézte fel így tanítványa emlékét Juhász Gyula. 
 Imaginárius, azaz képzeletben létező világában az új versek szolgáltak eliga-
zításként,  amelyben a költői én – imaginárius számként – olyan valakivé lett, akinek 
önmagával való szorzata negatív előjelű, de :

„Az örökké elválasztottságnak
  vonzó álma
  a Csöndben fénnyé ébredt
  időtlenül.”
  Imaginárius

 A matematikus–zseni és a költő találkozott össze kötetében, s ha édesanyja 
kedvéért erősebbé vált a biblikus hang, az út itt is a végtelenbe ívelt….
 Az új versek többsége csak néhány sor, melyek az őt körbevevő világról őr-
zött lenyomatok. Címként gyakran írásjelek kapcsolódtak hozzájuk, melyeket szinte 
matematikai formulaként használt: azok, amelyek korábban kötetcímként funkcio-
náltak, itt most egyféle szimbolikus sorsösszegzésekké váltak. Már tudta, induláskor 
feltett örök kérdésére nincs válasz, ezért javasolta: Égessétek el a kérdőjelet! (Kér-
dőjel) Mert senki sem tud semmit a halálról. ( ? ) 
 A felkiáltójellel önmagának jelölte ki az utat, s a gondolatjellel összeívelőd-
tek a mindörökre szétvált távolok. Ezen a ponton bennünket, késői olvasóit is meg-
szólította általános alanyként, de mégis nagyon személyesen:    
  

„Ó hogy kerestük mi egymást vakon
  tapogatódzva a térben és időben.
  Figyelj!
  Most egy pillanatra összetalálkoztunk,
  hogy aztán szétváljunk mindörökre.”
                              Ismeretlen Olvasóhoz

 Tudta jól, hogy a költő feladata csak annyi, hogy megírja verseit, melyek 
további sorsát nem befolyásolhatja, hiszen azokat csakis az olvasók kelthetik életre. 
Mintegy végrendeletként ehhez is adott egyféle útmutatást:
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„Öleld magadba szavam kialvó fényét
  míg meghal
  világok villámán.” 
                    Villamos szó 
 

 A kérdőjel, felkiáltójel és gondolatjel sugallta megoldások révén jutott el az 
emberről való felismeréséig:

„Lángoló ellentmondás vagy.
  Folyton forgó fölkiáltójel!
  Örökkön örökre fölszökkensz visszahullni.”
            Ember

 Juhász Gyulával – mesterével – ellentétben nem az ember nagyságáról írt 
variálható himnuszt, epigrammájában arra a különleges emberi tulajdonságra cso-
dálkozott rá, amivel minden bukás után képes az újrakezdésre, mit sem törődve a 
rá váró újabb bukással. Az itt használt két igefajta révén ennek folyamatát pontosan 
érzékeltette, és a hozzákapcsolt archaikus figura etimologicával az emberi időt is 
végtelenítette:

„Örökkön örökre fölszökkensz visszahullni.”

 Bár a kötet mottója szerint még a földi életbe kapaszkodott a költői én, de a 
megismételt versekkel azt is megerősítette, hogy már megtalálta az átjárót a végte-
lenbe (Önfeledtetőm).
 A Költő koldus király önmetaforája mellé új felismerését is felsorakoztatta 
Szépség koldusa címmel, de ezzel már nem József Attilát idézte meg, önmagáról val-
lott.  Érezte, hogy az emberi dimenzióban a költőnek helye és szerepe lehetne:hiszen 
innen merítette erejét (Monumentum a földgömbön), itt próbálta megharcolni újabb 
harcait (Csata a végtelennel) – de már azt is tudta: nem ez az ő világa (Élő–holtak 
háza), nem ez az ő ideje:

„Az én időm nem ez a szürke néma
  hol haszontalan hős módra tengetem
  hatalmas ívű égő életem. 
  Az én időm időtlen.”

 A be nem teljesíthető ígéret fájdalmának összegződése ez, mely a komplex 
költői képek nyomán vált többrétegű vallomássá.  
 A régi versek megismétlésével nemcsak az újak gondolatiságát erősítette fel, 
néhány korábbi nyomdai hibára is fény derült. A Relativitás című versének első 
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versszaka itt a vers elé írott mottóként jelent meg, ezzel aztán nem a költői szójáték 
lett a lényege, hanem a világmindenség matematikai leírása, mely a fényvérű költői 
ént is magába foglalta (Én). És a kötet előre is mutatott: Misztérium című verse utol-
só írásának gondolatiságát összegezte, s itt született meg következő önmetaforája: 
Sehol–Soha, aki misztériumjátékának főhőse lett. 
 A Fölkiáltójel című kötete megint összekapcsolta József Attilával, aki 1924-
ben A legutolsó harcos címmel készített verseiből egy kézzel írott összeállítást, ami 
azonban – anyagiak hiányában – akkor nem jelent meg, de azóta hasonmás kiadása 
révén eljuthatott hozzánk üzenete… Ezek a fakszimile kiadások irodalmunk külön-
leges értékei, mert a szavakon túl is őriznek valamit a költőkből. Így van ez Szép-
kúti esetében is, hiszen talán ez a legszub-
jektívebb kötete, nem véletlenül ajánlotta 
édesanyjának. Korábbi összeállításaiból 
mindenféle személyesség hiányzott, csak 
halvány célzások formájában voltak jelen 
a hozzája tartozók. Ez a láthatóan nagy 
gonddal – és néhány javítatlan hibával – 
másolt kötet azonban azt az erőfeszítést is 
megőrizte, ahogyan Szépkúti Miklós pró-
bált a világhoz kapcsolódni, ám az egyé-
niségét hordozó százas toll, a geometriá-
ban használt szögletes betűk, és az ezek 
mögött alattomosan kibontakozó betegség 
egyre inkább eltávolították attól. 
 A Sehol–Sohában (Misztérium, 
Kultúra Nyomda Kiadása, év nélkül) – egy 
középkori műfajt elevenített föl, egy olyan 
titkos szertartást, amelyen csak a beavatot-
tak vehettek részt. Ám az itteni titkok nem 
maradnak előttünk elrejtve, hiszen előző 
kötetében megmagyarázta kulcsfiguráit, 
melyek hasadt személyiségéből is fakad-
hattak, de a mindenkiben meglévő vágy és valóság harcát is megtestesíthették. 
 A három képből álló misztériumjáték főhőse, Sehol–Soha, a fény hordo-
zója, különleges teremtmény, aki világok határára kerülve elvesztette tájékozódási 
pontjait és szenvedett emberi mivoltától. Csöndanyó – aki az örök szürkeség jelképe 
– varázserejével megjelenítette belső énjét, Szomoruságot, amitől Sehol–Soha meg-
dermedt, mert egyidejűleg nem létezhettek mindketten a földi dimenzióban. Min-
den, ami lényeges volt benne, újjáéledt alter egojában, emiatt aztán ő is Sehol–Soha 
megálmodott társát, a fényivó, fényleső szőke nőt szerette volna megtalálni. (I. kép) 
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 A II. képben Szomoruság mezítelen ifjúként a fűben heverészett, körülötte 
fátyolos lányként táncoltak a szavak, de már nem akarta őket. Csöndanyó hiába mu-
tatta meg pártfogoltjának a földi élet szépségeit, az életre ébresztett Szomoruságot 
nem boldogította a feléje özönlő lét, a szín, a szó, a szám, a szűz – Szépkúti addigi 
életének értékei -, változatlanul csak Ismeretlen álom után sóhajtozott. Csöndanyó 
mindkettőjüket egyazon csónakba ültette, de Szomoruságnak megmutatta, milyen 
következménnyel jár, ha isznak a hallgatás italából. 
 A III. kép az útjukat mutatta meg: hiába szelte sajkájuk a tengert, a távolsá-
got nem tudták legyőzni. Végérvényesen egymásra voltak utalva, mert mindketten 
az ölelhetetlent kívánták ölelni. Lehajtották ezért a hallgatás italát, ami az örök életet 
és az örök csendet hozta el számukra, de a befejezésben – a hirtelen feltámadó fény-
ben – nem a boldogság, hanem a végtelen félelem reszketett arcukon. 
 Ebben a művében ott vannak korábbi versei önidézetként pontosan vagy tar-
talmilag, mert Szépkúti egész költészete lényegében egyetlen téma variációja. De 
itteni történetével – veszteségének felismerésével - lezárta a korábban nyitva hagyott 
kérdéseket, jelképeit és egész életét ő maga magyarázta meg. Ebben a misztériumban 
már nemcsak a végtelenhez érkezett meg, betegségét is elfogadta: Ismeretlen álom 
örökre egyesült a Szomorusággal, a költő szimbolikus énjei is feloldódtak az őket 
körülvevő semmiben… Innentől ez a költészet folytathatatlanná vált, hiszen minden, 
mi benne volt, már dallá vált, ahogyan azt a Misztériumban megjósolta, és mert a 
hallgatás italát már Szépkúti Miklós is elfogyasztotta… 
 Tragikusan rövid élet jutott az újhelyi születésű Szépkúti Miklósnak, ami-
ből költőként még kevesebbet, csak három–négy esztendőt hasznosíthatott. E rövid 
idő alatt mégis teljessé vált költői pályája. Nem a versek – és az azt megjelenítő 
kötetek – viszonylag nagy száma miatt, hanem mert szépen felépített költői ívén 
egyedi utat járt be. 
 Egyszerű lenne azt mondani – számtalan költői kép bizonyítaná is –, hogy 
megsejtette, mi vár rá, de ez így nem lenne igaz. Érzékeny, különleges ember, érzé-
keny, különleges költő volt az első perctől. Aztán egy idő után kiábrándult a szavak 
erejéből, mint ahogyan korábban matemetikusként kiábrándult a számokból. Kibe-
szélte mindezt magából, és a megtalált megoldással talán a lelke megnyugodott. De 
a teste, földi porhüvelye zsidósága miatt még olyan megrázkódtatásnak volt kitéve, 
amiről nem tudjuk, mennyit észlelt valójában. Csak remélni merem, hogy az égi 
szikra őt mindvégig ebben az imaginárius tartományban tartotta, ahol védőn ölelte 
át a semmi végtelensége….  
 Száz év alatt három csodagyereke is akadt Újhelynek: Darmay Viktor, Né-
meth Pál és Szépkúti Miklós személyében. Három üstökös! Darmay Viktor (1850–
1878) még a közösségi költészetet képviselte. Petőfi hagyományain indult, de amikor 
másféle kihívások is érték, tudott váltani: a hagyományt a modern formákkal kap-
csolta össze, ami révén Ady előképévé vált – aki nem is ismerte. Németh Pál (1882 
– 1911) az újhelyi iskolában megismert klasszikus eszmények szerint akart élni egy 
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eszmények nélküli világban. Hiába érezte erejét, a közösségért élő költő magas szin-
tű feladata helyett csak a robot és a szegénység jutott neki, amit eleinte egyféle clown 
(bohóc) – szereppel ellensúlyozott, majd a polgári életbe menekült, amibe belehalt. 
Szépkúti Miklós (1905–1944) már igazi alanyi költő, aki a létélményt filozófiai ol-
dalról közelítette meg. Tartalmi újszerűségét a megsemmisüléssel való szembenézés 
adta, ami formailag a komplex képek kimunkálása és a prózaversek felé vitte költé-
szetét. Betegsége is jelképes, amivel a világból való kiesését jelezte, mert sorsában 
betegsége és zsidósága tragikusan összefonódott. De ez a három élet számomra azt is 
példázza, hogy nem elég csodagyerekként megszületni, a társadalom segítsége nélkül 
nincs kibontakozás. Az eltérő életutak ellenére tragédiájuk forrása közös: perifériára 
kerültek különleges tehetségükkel, aztán a betegség, a szegénység és a társadalmi 
árvaság elpusztította őket. Mindezt a felejtéssel még meg is lehet tetézni – mert a 
csodagyerekek tragikus sorsát az utókor emlékezetkiesése teljesíti ki igazán…. 

       A Szépkútiak 1935-ban
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SÁFÁRY LÁSZLÓ (1910 – 1943)

 Diákkorával kötődik a városhoz, egy 
tragikus kor tragikus sorsú gyermeke volt 
ő is. Biográfiája őrzi a Trianon utáni sajátos 
magyar történelmet: ha ki sem mozdul Mun-
kácsról, krisztusi életkora alatt három ország 
állampolgára is lehetett volna….
 Még az Osztrák–Magyar Monarchia 
területén született Munkácson 1910. novem-
ber 16-án, ahol tengerész édesapja egy ha-
jótörés után telepedett le, és földmérő mér-
nökként próbált megélni. Mire iskolássá vált, 
Munkács már Csehszlovákiához tartozott. 
Sáfáry László az ottani polgári fiúiskolában 
kezdte tanulmányait, amit aztán az újhelyi 
piaristáknál folytatott – magántanulóként. 
Szülei vállalták ezt a nem kicsi anyagi terhet jövője érdekében, és a 13 éves fiúnak is 
nagy bátorságra volt szüksége, hiszen állampolgárság hiányában minden vizsgájára 
szöknie kellett. Ekkori arcát megőrizte testvérei társaságában számunkra egy fotó, 
az érettségizőt pedig egy Pesten készült festmény láttatja. 
 Az évkönyvek szerint 1923-ban kezdődött meg a kálváriája, amikor a III. 
és IV. osztály névsorában egyaránt szerepelt, de az egyikből kimaradt, a másikban 
vizsgálatlan maradt. Az anyakönyvek folyamatosan tanúsítják, hogy a nehézségek 
ellenére Molnár Vince, Korcsiák Ede és Vidákovich Dániel osztályában eljutott az 
érettségiig. A sors kifürkészhetetlen kegyelméből a levéltárban ráakadtam a piarista 
iratok közt két magánvizsgai kimutatásra, amiből az is kiderült, nem ő volt az egyet-
len magántanuló az elszakított területekről. 
 A vizsgákra otthon készült fel édesapja segítségével, bár az előbbi dokumen-
tum említi magántanáraként Gondos Mórt, az ortodox zsidóiskola nagyhírű tanítóját. 
Hogy ez az újhelyiek – munkácsiak élő kapcsolatának volt a vonala, vagy a vizsgához 
megkövetelt magántanár, nem tudom. A hullámzóan alakuló jegyek azt is mutatják, 
hogy az alapvetően humán beállítottságú fiú a reálgimnáziumban is jól teljesített. A 
32 érettségire jelentkezettből 21-en jártak sikerrel az Ady Lajos elnöksége alatt meg-
tartott vizsgákon, ahol Sáfáry a jól érettek közé került. Az 1928-as iskolai értesítőből 
azt is megtudtam, hogy magyar dolgozatában Széchenyi és a magyar költők kapcso-
latát értelmezte, latinból Vergiliust fordított, mennyiségtanból egyenletet és szöveges 
feladatot oldott meg. A többiről nincs semmi hír, de egyben biztosak lehetünk: Ady 
költészete – aki pedig nagyon megfogta őt ekkoriban – nem szerepelt a szóbeli fel-
adatok sorában. Dankó Márta néni szerint a tanárok tudták, hogy az elnök úr nem 
szerette hallgatni a testvéréről szóló feleleteket, ezért a kedvéért kivették onnan….. 
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Érettségi után magyar állampolgárságot szerzett és magyar–latin szakon Budapes-
ten folytatta tanulmányait: 10 évig nyomorgott távol szeretteitől, miközben ismert 
költővé érett.
 Még újhelyi diákként, 12-13 éves korában született meg benne a költő. Első 
verseit tanulmányai ihlették: a tanult költőket utánozta, vagy az évfordulókra reflek-
tált. Azután már maguktól is jöttek a versek, melyeket nagy gonddal másolt be iskolai 
füzetébe, az ú.n. kék füzetekbe, melyeket érett korában a pepita füzetekkel váltott fel.

„Legkedvesebb barátaim, 
  Ti kék füzetek!
  Mennyi emlék, vágy és álom 
  Van már bennetek!”
  Ti kék füzetek!

 Ezeket azonban sokáig csak szűk körben ismerték, mert amikor megjelen-
tette köteteit, azokból kihagyta zsengéit, melyek aztán rendre kimaradtak minden 
újabb válogatásból, mert nem voltak ismertek. Finta Évának köszönhetjük az újhe-
lyi diák verseivel való találkozást, aki az Petőfi Irodalmi Múzeumban lévő Sáfáry-
hagyatékból összegyűjtötte és Köztetek vagyok címmel 2008-ban megjelentette föl-
dijének összegyűjtött verseit. 
 Hogy a fiatal munkácsi fiúra mennyire hatottak az újhelyi múzsák, nem tu-
dom, de rájuk talált: Euterpével, a költészet múzsájával még ekkor kötött egy életre 
szóló szövetséget:

„Kísérj végig küzdelmes, nehéz életemen,
  Euterpé! Múzsák múzsája, maradj, maradj velem!”

                                   A Múzsához

 E versek tanúsága szerint benne élt az antik kultúrában, melynek ugyanazon 
alakjait idézte fel, mint annak idején Németh Pál - jól megtaníthatták nekik a görög 
mitológiát a reálgimnáziumban is. Korai verseiben a költői készülődés látható mind-
abban, ahogy a különböző kötött formákat magára próbálta, ahogy a verselési módo-
kat váltogatta. Formai kísérleteiben egybeolvasztotta az antikvitást és a modernsé-
get, a nyersességet és az indulatot, a népdalszerű könnyedséget és az érzelmességet. 
Amikor önálló budapesti életének keserveit meg akarta fogalmazni, akkor a közép-
iskolában megtanult antik mintákhoz fordult: száműzöttnek érezte magát, mint Ovi-
dius Tomiban, vagy Anteuszként legyőzöttnek, mert már nem érintkezett anyjával, a 
(szülő)földdel. S már ezekben a korai versekben megjelent harmónialátása, intenzív 
természetélménye, melyet később modern formában, kis miniatűrökben fejezett ki. 
 Első kötete, az 1931-ben megjelent Lendület – melyet a munkácsi Welbert 
Nyomda adott ki – mégsem a gyermekkori versek folytatása,  a Simon Andortól elta-
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nult és egyénített kisméretű versekben az expresszionizmus és szürrealizmus jelent-
kezett. A korabeli kritika felfigyelt a 40 verset tartalmazó vékonyka kötetre, Illyés 
Gyula a Nyugatban, Mélius József az Erdélyi Helikonban, Vozári Dezső a Prágai 
Magyar Hírlapban írt róla. Az 1969-ben Magyarországon megjelent kötete nyomán 
Ilia Mihály József Attila és Radnóti Miklós pályakezdésével állította egy sorba, kije-
lölve ezzel Sáfáry helyét a magyar irodalom folyamatában.
 A kötetnyitó – és a címadó – versében az aktivitást, a mozgalmasságot jelölte 
meg önmaga életelveként:
    

„Csalfán a földre görbített ég
  nem állja utamat.
  Nincs lábad, 
  ha visszarántanak dohos mesék.”
                                         Lendület  

 Minden bezártság, minden korlátozottság csalfa – mondta, s a természettel: 
az éggel, a madarakkal, a csillagokkal igazolta a bensejéből fakadó aktivitást. A 
törhetetlen harmóniát sugalló verseket az asszociációk sorával tágította, még akkor 
is, ha az ellenkező pólusról indult a hangulat. Szép példája ennek a Fény című verse, 
mely bánatosan kezdődött:A sötétség hegyről hegyre lép…, amit a következő sorral 
fel is erősített: a csillagok az ég párnái mögé kerültek. Ebben a szövegkörnyezetben 
a nyárfának sincs enyhítő funkciója:
    

„Csak a nyárfa áll fehéren,
  mint sorsütötte emberek reménye.”
    Fény

 De fényével hívja párját a szentjánosbogár - ami sötétség nélkül nem tudna 
létezni. Sajátos versépítkezésével így mutatta meg a természetben rejlő harmóniát. 
 A kötet verseiben a költői én nem rejtőzködő, mindvégig egyes szám első 
személyben beszélt, tömör képei közé súlyos valóságdarabokat szorított, és ezek 
ellentététől feszül a vers (Hé,hegyoldalak!,Fényképezés falun). Friss illatot, erőt 
sugároznak a kötet versei, az egyéniség avantgárd felfokozásával mindenhatóvá nö-
vesztették a költőt:
     

„Ha akarom, 
  a búzatábla rózsaszínű, 
  a pipacsok lilák, 
  és a búcsúzó nap egy a kedvesemmel.”
   A csend hatalmas
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 Saját sorsát is megmutatja a Hónap vége című versében, mely a természet 
örömére és az embert emésztő hiányok ellentétére épül. Hiába a május esték lázas 
ritmusa, hiába bokáznak szerelmesen a margaréták, az élet élvezetétől a pénztelenség 
szürkerácsú ketrec-e választja el a költőt. De nem vádló a hangja, még évődött is 
magával problémái láttán, nem is sejtve, milyen találóak sorai:
     

„Most érkeztem vissza a csillagok közül.
  Éhes vagyok.
  Üres a zsebem.
  Hideg a pipám.
  Ne búsúlj, Laci!
  Nagyobb köveket is görget még a sorsod.”
       Semmi baj

 Aggódás és szeretet hatja át a szüleiről írott verseket (Kisfiú voltam, Szekfű), 
akikkel a távolság ellenére is tökéletes összhangban maradt. Édesapját a munkácsi 
Kárpáti Híradónak elküldött verssel köszöntötte, s ekkor is üdvözölte messzelátó 
barátait, a hegyeket, akik tudatában az otthonnal kapcsolódtak össze. 
 Második kötete már címében is ezt a vidéket idézte fel: Verhovina, melyet a 
munkácsi Typográfia Nyomda jelentetett meg 1935-ben.  A szó ukránul hegyvidéket, 
felvidéket jelent, de annak a földdarabnak is ez a neve, amely Munkácstól északra a 
Kárpátokig terjed, és ahol a kárpátukránok – vagy ahogy ők nevezik magukat: ru-
szinok – élnek. A feudális rend, a grófi nagybirtok vidéke volt ez a két világháború 
közti időben, a nyomor itt volt a legnagyobb. E kötet verseinek többségét Pesten írta 
Sáfáry, de éppen a távolság adta meg a tisztánlátást, megérezte és megértette az itteni 
lefojtott indulatokat, és kötete - Fábry Zoltán megfogalmazása szerint - így vált öklös 
lázadássá, mely szuronyokat tördelt…
 Az expresszionista lendület és korlátozhatatlanság ebben a kötetben is jelen 
van, de az éhező Verhovina látványa balladás, tragikus hangulatú verseket hozott ki 
belőle. Az újabb 40 verset felsorakoztató kötet élénk visszhangot váltott ki, Dupka 
György adatai szerint 33 hosszabb–rövidebb kritikai észrevétel hangzott el róla a 
korabeli sajtóban. A kötet nyitóverse költői öntudatának megfogalmazásán túl azt a 
magába ölelő szeretetet árasztja, amivel a költő ezt a világot szemlélte:

„A sötét záporban szilárdabb vagyok a fasudaraknál
  és a nehéz cseppek elé vigan kitárom mellemet:
  eltévedt fecskék, 
  domboldal lehajló virágai, 
  kislány,
  gyertek a szívem alá!”

                                                                  Vihar
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 A meghatározó élmény ebben a kötetében is az otthoni tájjal és annak em-
berével emberével való azonosulása. Természetélménye összefonódik a szerelemmel 
(Aranybogár, Nem fúj a szél...), balladáiban pedig a táj szociális tartalom hordozó-
jává vált (Tutajosok, Verhovina, Rejtett ösvény). Ez adta ennek a kötetnek újdon-
ságát és különlegességét.
 Az Árverés című balladája egyike a legszebb Sáfáry verseknek. Az első 4 
sor az árverés komor képét idézte fel, melyet 8 soros lírai ellenpont követ, melyben a 
másodfű csikó és a kiskamasz Jancsi mit sem tudva a szomorúságról, önfeledten él-
vezi a hegyi legelőn az életet. A Verhovina verseiben is ott van sajátmaga és a társak 
aktivitása (Kemények vagyunk), s  feladatára is rátalált:

„Vágjál magadnak görcsös dorongot,
  faragj furulyát, kürtöt,
  és fujjál sikoltó harci éneket!”
   Bimbó kinyílik

 Az iránt sem hagyott kétséget, kikkel visz együtt az útja (Forgatag). Sáfáry 
a jövőt illetően magabiztosan hitte, hogy neki helye és szerepe lesz egykor Kárpátal-
ján, Magyarországon, s nekünk is üzent:

„felnősz te, kis barátom, 
  élni fogsz egy fényesebb világban!
  ó mondd majd egyszer mondd
  hogy Sáfáry szíve tiszta lánggal égett,
  és nagyon szerették őt a gyerekek.”
   Van sok ellenségem  

 Az alig 24 éves költő verseskötete nem véletlenül váltott ki olyan nagy lelke-
sedést. A gyökereivel Kárpátaljához kapcsolódó, de Pesten élő költő versei népszerű-
ek voltak mind Csehszlovákiában, ahova ekkor Kárpátalja tartozott, mind pedig Ma-
gyarországon. Ezt a Trianont felülíró ígéretes szellemi egyesülést azonban a második 
világháború megakadályozta.    
 Amikor megszerezte diplomáját, hazatért Munkácsra, ami átmenetileg ismét a 
Magyar Királyság része volt. Másfél évig taníthatott a tanítóképzőben és a líceumban, 
amikor behívták katonának, és a 2. magyar hadsereg kötelékében – írnokként – a Don-
kanyarba került. Még nem volt 33 éves, amikor 1943. januárjában utolsó tábori lapját 
hazaküldte. A hivatalos értesítés fogságba esését valószínűsítette, egyik bajtársa azon-
ban látta, hogy a visszavonuláskor nem bírt tovább menni és ott pusztult el a dermesztő 
hidegben. Egyéniségét így idézte meg egyik későbbi kárpátaljai pályatársa:
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„Kisebesedett lövészárokban, füvek
  virágok, édes gyökereit cirógatva,
  Whitman, Baudelaire, Ady csodáitól
  kicserepesedett életemmel, ó, mit tegyek?
  Sehol–sincs–vége hómezőkön
  szügyig süppednek megbokrosodott
  dalaim, az egykor csecsemő–szelídek….”

                                    Balla Gyula: In memoriam Sáfáry László  

 Sorsa többszörös példázat: nemcsak a Trianon után a határon kívül rekedt 
magyarok kálváriáját mutatja meg, hanem a két háború közti nemzedékét is, akik-
nek – Vas István találó szavai szerint - csak két elsötétítés közt résnyi ragyogás jut-
hatott. Mégsem volt boldogtalan ! Tehetsége mellett talán az újhelyi hangulatok, az 
itteni sikerek is megadhatták neki azt az örömet, amivel szürke és félelmetes életét 
kiszínezhette… Az újhelyi költők közül őt fedeztem fel legelőször, de nemcsak ezért 
kedves számomra, életszeretete, világlátása hatott rám. Mióta ismerem az Elégia 
című versét, gyakran idézem, s a körülöttem levő világot emberi sorsok áradása-
ként figyelem, mint ahogyan ebben az írásomban is ezt teszem…
 Sáfáry Lászlóról írott dol-
gozatom 2005-ben megjelent a 
Széphalomban, a Kazinczy Társa-
ság évkönyvében, az összegyűjtött 
dokumentumokkal megajándékoz-
tam volt iskoláját és Munkácsra is 
eljuttattam, ahonnan nagyon kedves 
köszönő sorok érkeztek válaszul, 
aminek szövege azonban már csak 
a szívemben élhet, mert a faxon 
küldött levél időközben kifakult. 
 A Finta Éva által össze-
gyűjtött, az eddig ismerhető élet-
művet tartalmazó versek megjelenése óta – mely doktori disszertációja részeként 
készült el - Sáfáry újra megkezdte életét a magyar irodalomban. A költőnő az Ez-
redvégben versekkel idézte meg a költőt, s az Újhelyi Diákok Baráti Körében is 
beszámolt filológiai kutatásáról. Ilia Mihály szegedi professzor munkácsi szárma-
zású doktorandusza, Temető Krisztina a Radnóti centenárium alkalmából tartott 
tudományos ülésen érdekes összehasonlításban vetette össze Sáfáry és Radnóti köl-
tészetét, hogy a korán jöttek és a korán távozók tisztaságát megmutassa. Lám, 100. 
születésnapját sem kellett megvárni, hogy feléledjen Csipkerózsika álmából és újra 
hasson verseivel….
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FINTA ÉVA (1954-)

 Nyitóversem költője, Finta Éva Kárpátaljáról költözött át a rendszerváltás 
idején, két évig Újhelyben is tanított közös iskolánkban, a Mezőben, és minthogy 
Múzsatoborzó versének köszönhetem ezt az írásomat – ebben a században képviselje 
ő a női alkotókat.

 Szőllősi Julianna és Finta Pál első 
gyermekeként született 1954. január 1-jén 
Beregszászban, mely akkoriban a Szov-
jetunió egyik városa volt, így hát Eva 
Pavlovna Finta néven anyakönyvezték. 
Analóg ez a sors a Romániában született 
Alexander Kányádiéval – és a többi határon 
kívül rekedt magyaréval – , akiknek idegen 
nyelvi környezetben kellett magyarságukat 
megőrizniük. Szülei, nagyszülei úgy éltek 
a Szovjetunióban, hogy semmilyen szláv 
nyelvet nem tudtak, de ő már két, illetve 
háromnyelvű lett: magyarul, oroszul és 
ukránul végezte tanulmányait. Beregszász 
azonban Kárpátalja legmagyarabb városa 
volt akkoriban, ahol magyar identitástudata 
is megerősödhetett. Ehhez tanárától, Drávai 

Gizellától és Horváth Anna szobrász–keramikustól nagy segítséget kapott, hiszen in-
duláskor egyaránt tehetsége volt a költészethez és a képzőművészethez. Otthon nem-
csak költőként, festőként is számon tartották… Ungváron levelező tagozaton szerzett 
magyar szakos diplomát, miközben úttörővezetőként és dekoratőrként dolgozott. Sokat 
tanult mestereitől – ahogyan ő nevezi őket: párkáitól – , az élő és holt költőktől, de 
önállóan alakította ki a maga útját, melyen keményen és elszántan jár azóta is…. 
 Első versei érettségi után jelentek meg beregszászi és ungvári lapokban, Vál-
lalkozás az örömre címmel 1979-ben adták ki első verseskötetét, melyet követtek a 
többiek: Idő–korongon (1987.), A lét dicsérete (1991.), Párkák (1993.) – és az 1980-
as évektől már a magyarországi lapokban is publikált. 
 1990-ben férje családegyesítése révén került két gyermekével Magyaror-
szágra. A sors ezzel kemény döntésre kényszerítette Finta Évát, amit az otthoniak 
közül többen megfutamodásnak tartottak. De hogy ez nem volt számára sem olyan 
egyszerű, azt az átköltözés után két évvel született írása is mutatja:

„…ha nem élem meg életüket minden nap, törvényszerűen ki kell – e 
szorulnom gondjaik – élményeik sodrásából, s lehetek-e más, mint 
megfigyelő? …Bent maradhatok–e, vagy ez az annyira kívánt tudat 
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csak öncsalás árán tartható fenn hosszútávon?... Hiszen nem más az 
ég, a nap, a hold, de még  a nyelv sem ott, ahol mostanában élek. Mi 
több: a „kulcshaza” , a „fészekhaza”, etnikum–hazányi létünk feltétele, 
bolygóink fogantatásának ősköde. De más a kollektív tudat, más a gyűrű, 
melyben foglalat vagyunk, más rugóra jár az önérzet. Az „olajozás” sem 
ugyanaz. Miközben tanulom ezt, mi történik a bennem lakó másikkal, 
kedves fossziliáimmal, s a még bennem nyüzsgő aligmúlttal?”  

 Rakacán, majd Kenézlőn laktak, csak 1994 óta élnek Sárospatakon. Első 
igazi munkahelye lett a Mező, talán ezért is kedves számára Újhely. Két év múlva 
megszűnt az átjárás, amikor a pataki képző tanára lett. Közben változatlan intenzi-
tással születnek versei: az alkotó ember önmagába zárt egyedülvalóságát, büszke ön-
tudatát, személyiségét állítja szembe a mindennapi élet kicsinyességével. Ezek belső 
küzdelmét neki kell megszenvednie, igaz, ebből táplálkoznak versei…
 Első magyarországi verseskötete – mely már ötödik volt a sorban – Földkö-
zelben címmel jelent meg a Felsőmagyarország Kiadó és Serfőző Simon gondozásá-
ban 1999–ben. Ez a kötet nem igazán került be az itteni irodalmi köztudatba, mely 
akkoriban éppen úgy átalakulóban volt, mint a könyvkiadás. Pedig Legeza Ilona 
könyvajánlójában jól látta: eredeti valóságszemlélete, kiegyensúlyozott, mégis szár-
nyaló gondolatisága, színes, plasztikus látása, a hagyományt modernségbe oltó for-
makultúrája révén a versbarátok széles érdeklődésére számíthat. 
 A kötetben megjelenő versek fele még Beregszászban íródott, az újakat eh-
hez kapcsolta hozzá, két világát így egyesíthette. Kötetnyitó és címadó versében pon-
tosan jelölte ki önmaga új helyét:
     

„földközelben
  horizontközelben
  valóságközelben
  anyagközelben – 
  megmásíthatatlan.”
         Földközelben

 Felismerése enyhítette mindezt, hiszen lélekben nem kellett elhagynia Kár-
pátalját, mert a test a teret belül hordja. S a távolság arra is ráébresztette, hogy az 
idő is vele maradt. Az Otthon című versében fogalmazta meg legérthetőbben: az 
itthon – otthon  váltás nem söpört el semmit, hiszen régi és új életét változatlanul az 
ő személyisége fogja össze. Az élet körforgására bízta magát, s nem volt más dolga, 
mint teljesíteni önként vállalt vagy ráosztott szerepeit. Otthon Klió volt, azon medi-
tált, van-e munkájának értelme? Ebben az új helyzetben azonban újrafogalmazta az 
eredeti verszárlatot:
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„Az úr biztat, a Nap erőt ad hozzá,
  s Klió megírja, amit írni kell.
  Szétpattan közben lelkében egy kristály,
  a színes buborék is elszelel,
  de már szavakban száll a vállalt kényszer, 
  átívelődik időn, tényeken,
  s érintve szól a feltárt végtelen.”
  Klió töprengő kérdései

 Megőrizte a benne élő emlékeket és friss szemmel nézte a magyarországi 
eseményeket. De nehéz helyzetbe került. Beregszászban elismert és közismert költő 
volt, aki erősen kultúrorientált köréből egy kis faluba csöppent, azonban ottani élete 
kevés szellemi kihívást jelentett számára. A nő belemenekülhetett az anyaságba, de 
a költő feszengett ebben a helyzetben:   
 

„Belezsugorítva ebbe a bőrbe
  gyámoltalanná sikkad a bátorság
  a szárnyak burokba gyűrve
  viszketnek és csiklandanak
  a belső tér, a tágasság kisurran
  a bőség, az érett gyümölcs leve
  rákeményedik mézgaként a burokra
  holott a buggyanás az eleme.”                                            
Burok

 A költői lét a „helybenfutás” állapotában jóval nehezebbé vált, csak szívében 
bujócskázó két kis kölyke (Krumplisütés) emelhette ki a mindennapok véget nem 
érő köreiből. Az anyaság megtartó erejűvé vált számára, még ha ott volt benne az is, 
hogy nemcsak ruhácskáikat, szüleiket is kinövik egyszer: 
    

„Mérjük karjukat, vállacskájuk
  lábukat és hogy milyet lépnek…
  Dalocskákban buggyan a hangjuk.
  A dal miénk volt. Most övék lett.”    
 Gyermeklesen

 A kizártság és a bezártság kettős állapotában ébredt rá arra, hogy a nehéz 
korokat maguk az emberek teszik még nehezebbé. A Zár–vers metaforáiban fogal-
mazta meg: az írott és a természet által teremtett törvények között állandó léthelyzet-
be zárul az ember. Hogy ki kerül a körbe, s ki a körön kívülre, mindegy: itt is, ott is 
megszabott a rend. Emberi programjához új helyzet teremtődött, és a költő is tette a 
dolgát, ahogy rendeltetett: 
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„Sírást tanultam, örömöt tanultam,
  s tanulom mindazt, ami kényszerít.
  Minden irányban szétbogozhatatlan
  lökődik létem, s mint amikor baj van:
  némán figyel, és tanulva tanít.”
   Nem kérdezem

 Így ötödik verskötete addigi pályája összegzőjévé válhatott, hiszen első da-
rabja még 1979-ben Beregszászban, az utolsó pedig 1993-ban Kenézlőn íródott. 
 13 évi hallgatás, töprengés után Vissza a vízöntőbe címmel 2007-ben je-
lent meg hatodik verseskötete. Ezek a versek már mind Magyarországon születtek: a 
Bodrogközben és Zemplénben, de változatlanul ott van mögöttük Kárpátalja. Az itt 
és ott játékának lehetőségét az idő dimenziójával nyitotta szélesebbre. 
 A megjelenésre való hosszú várakozásnak több oka is volt. A világtól elre-
kesztve, családba zártan élt, melyet néhány váltás és változás mozgalmassá tett, de 
amelyben a költő mégiscsak háttérbe szorult, bár nem hallgatott. Városi emberként 
nehezen viselte a falusi életet, alkotó emberként a névtelenséget, hiszen még Sáros-
patakra beköltözve is 10 évig lappangva, anonim módon létezett. A kései megjele-
nés másik oka a könyvkiadás megváltozásában is keresendő, a kalapozás–koldulás 
messze állt tőle, s amikor barátai előfizetésekkel összeszedték a kiadáshoz szükséges 
alapösszeget, sokáig szívességet látott a megjelenésben, nem érezte saját munkája 
eredményének. 
 Pedig a hosszú vajúdásból esztétikus külsejű, gazdag tartalmú könyv szü-
letett a Széphalom Könyvműhely kiadásában, a költőtárs–szerkesztő Mezey Katalin 
és a tipográfus– tervező Pető Zsuzsa segítségével. A kötetcím is nagyon találó:az 
univerzum ciklikus mozgásának megidézése:     

„Voltunk már itt
  voltunk már benne
  valaki itt volt
  volt itt valami
  egy sejtem porszem – alapanyaga
  tizenkettőször kettőezer
  esztendővel annak előtte…”
  Vissza a vízöntőbe

 A versek hátterét az ezredforduló adta, ami a rendszerváltás ideje is volt Ma-
gyarországon, de a teret kitágította a világmindenség felé, amiben az emberiséget az 
azt megjelenítő egyén képviselte. Így vált a kötet sajátos időutazássá, amely során – 
ahogyan azt Rácz Era megfogalmazta – bejárhatjuk a külvilágot és a költői szubjek-
tumot, a külső és belső tereket egyaránt hol a személytelenségig távolító rálátással, 
hol kínzó egyes szám első személyben. Finta Éva alapkérdése régi: mit keresünk itt 



XX. század                                                                                                                                 Finta Éva

218

a földön gyermekként, unokaként, anyaként, feleségként, barátként, emberként, és 
a válaszok a tőle megszokottak: kérdez, kutat, boncol – s nem kinyilatkoztat. Ezt a 
kötetet is Horváth Anna rajzai díszítik, melyek itt egyben búcsút is jelentenek elholt 
mentorától. 
 Verseit nagy gondossággal ciklusokba rendezte: Ezredvégi séta porladó te-
reken, Szentségeinkről, Ember a földön, Tüzet viszek, Tarantella, Vissza a vízöntőbe 
címekkel. Mindegyik ciklus egy–egy vers köré szerveződött, azok gondolatát bon-
totta ki, melyeken keresztül juthatunk el – végső nagy utazásként – a(z ezred) végtől 
(a vízöntő) kezdet(é)ig. A New Age új hangot, új formát hozott Finta Éva számára, 
melyben a változatlanul kíváncsi költői én fedezte fel a világot úgy, hogy közben 
önmagát is megtalálta abban. 
 Izgatta, hogy a rendszerváltás Újjászületés vagy újrahalás lesz, és hogyan 
változik meg ő is abban a helyzetben, amikor a tudom bizonyosságát a lehet bizony-
talansága váltja fel. Az is izgatta, hogy milyen sors vár Kárpátaljára, ami a Szovjet-
unió szétesésével megint a senki földjévé vált (Otthon). S hogy mindezt Kenézlőn 
kellett megélnie, még nehezebbé tette az  egészet, hiszen a világ végén volt, ahol 
megállt az Isten, ahol az élet a költői én számára – aki egy ötágú utcakereszteződés-
ben élt – ellehetetlenült:
     

„itt mindenki megáll
  még a szívverés is lelassúdik
  a légzés is ellégtelenül
  öt irányba nem jutni sehova
  nagy kísérlet az elvéreztetésre…”
        Sivatag

 Szentségei számbavételével mégis talpon maradhatott, Villon kántusával ki-
beszélte magából az átköltözése miatti tüskéket, és átgondolta költészetének lehető-
ségeit, melyet a nehezebb körülmények között is legfontosabb szentségének tartott. 
Szinte ars poétikaként összegezte átköltözésének végső eredményét:
  

„Csak szabad legyen e sebezhető
  élettel terhes, sorssal átfedett
  időkön átigyekvő kis madár – 
  akár dalos, akár csak csattogó – 
  csak legyen szabad az én madaram.” 
                                               Madaras

 
 A Tarantella ciklusban Horváth Annától búcsúzott el: az egész világot átára-
moltatta magán, hogy veszteségét azzal finomítsa. A világrend szempontjából nézte 
az elmúlást, amivel az emberi lét legfontosabb kérdésére próbált választ találni:
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„Hogyan kell halni, hogyan kell élni, születni,
  hogyan kell, hogyan akarhatja az ember
  hogyan, ami történés, ami egyszer
  hogyan legyen, amit elszenved csak az ember?”

                                  Fél három lehetett délután

 S az utolsó ciklus az újrakezdésről szól. Újabb belső és külső utakra hívta 
olvasóit (Bolyongás I., Tornyok), melyek révén – egy gyönyörű József Attila allúzi-
óval – ébresztette rá belső és külső univerzumunk egyedi, otthonos és semmi mással 
föl nem cserélhető voltára:
     

„micsoda örök utazásban
  ülök a küszöbnyi világban:
  lábamnál hűség, szívemnél szárnyalás.”
           Bolyongás II.

 Még egyik korábbi kötetét olvasva állapította meg Pál György Finta Évá-
ról, hogy nagy léttitok tudója, ebben a kötetében ez a megérett ember bölcsességévé 
vált. A világ történései nem engedték meg számára, hogy elmerüljön önnön sorsának 
bugyraiban, egyformán figyelt a kis– és a nagy hazájára. (Árvizecske, Duna-rap-
szódia), miközben az élet egyik legfontosabb törvényét fogalmazta meg: az élet – 
lánc lényege az áramlás…
 Kötetzáró verse az újrakezdés örömét fogalmazta meg. A Tiszán áthaladó 
komp akár Kharon ladikja is lehetne, mellyel az ókori görögök hagyták maguk mö-
gött a földi életet, de a költő számára ez az út az életet szimbolizálta: 
     

„Míg átdohog a komp a túlsó partra
  még megvillan a Tisza–mélyű égen
  a bizalom, hogy élni fog az élő
  a tűz, a víz, a szél, a Nap örökre
  helyén marad, táplál és nem hagy el
  és újratermelődik, mint a tej.”
     Komppal a Tiszán

 Ha elég bátor volt ahhoz, hogy nekivágjon egy ilyen lemeztelenítő utazás-
nak, elég bátor ahhoz is, hogy életkedvét ne vegyék el a disszonanciák. Ettől olyan 
örök emberi kérdésfelvetése és a válasza, ezért érhettek végül egybe külső és belső 
útjai. Saját világot alkotott, egységbe fogta a tér minden változatát – hiszen légüres 
térben ezek felesleges tornamutatványok lettek volna –, melyet úgy töltött ki, hogy 
érzékelhetővé és értékelhetővé vált a jelenléte. Utazásának egyformán szereplője lett 
a hontalan, senkié idő, a perc, a pillanat, a tűnő–körkörös idő, az ezredvég, az ezred-
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forduló – és annak térbeli világa: a senki–földje, az itt és az ott. Otthonról hazaérke-
zett. S a nagyon szimpatikus költői énnel az úton levés az olvasó számára is élmény-
nyé vált: miközben felfedezzük őt, magunk emberi mivoltára is rácsodálkozhatunk. 
 A kötet megjelenése után rövid idő alatt megszületett Szapphó a szirten cím-
mel újabb kötete, mely kiadásra vár. Miközben nyolcadik kötetén dolgozik, minden 
lehető helyen szűkebb pátriája szószólójává vált, melynek hangulati mását Zemplén-
ben találta meg…
 Finta Éva itteni életében szerepet játszottak az újhelyi hagyományok: első 
költői bemutatkozása abban a színházteremben zajlott, melynek történetét nem is-
merte akkor, de szellemiségére ráérzett. Már Patakon volt a képző tanára, amikor 6. 
verseskötete 2007-ben megjelent. A régi Sennyey-házban – a reformkori kaszinóban 
- Fehér József, a múzeum igazgatója mutatta be az érdeklődőknek, ahol ismeretlen és 
ismerős újhelyiek: Ujjné Schneider Hedvig, Gecse Istvánné és Ujj Péter tolmácsolták 
verseit. Amikor 2008-ban összeszedte és megjelentette Sáfáry László verseit, termé-
szetes, hogy az Újhelyi Diákok Baráti Körében, a régi és mai diákok előtt mutatta 
be a kötetet, ahol maga Sáfáry is megszólalt a 100 évvel későbbi diáktársak hangján, 
mert ezek a sorsok ma is összekapcsolódnak áradásukban, akár csak hajdanán….
 Engem is ő küldött el múzsakeresőbe, és milyen jól is tette! Bebizonyosodott, 
hogy itt tényleg dal suhan át a madárral…. Ennek igazolására toldottam meg az írást 

egy szöveggyűjteménnyel, hogy legalább egy töredékét egybe láttassam mindannak, 
amit az itteni genius loci megalkotott… Sejtem, hogy nem mindegyik alkotás röpí-
tette szerzőjét egyenesen a Parnasszusra, de a helyi hangulatot jobban megérezték, 
amit a nekik adott tehetséggel jól– rosszul megpróbáltak kifejezni. 

Télen is figyeni kell a szőlőre
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 De nemcsak a költők, az itt élők is cipelik magukkal az itteni hangulatokat 
emlékeikben. Így vagyok ezzel én is. A Várhegyen van iskolám bemutatókertje, ahol 
érettségin, nyári gyakorlaton vagy üzemi naposok ellenőrzésén én is gyakran elidőz-
tem az öreg hársfa alatt. Néha az Orémuszra is felmentem, ahonnan lenézve szép volt 
a látvány, mert ha nem is láttam el Patakig, mint Kazinczy, a távlatokat bemérhettem. 
Aztán Takács Marikáék szőlőjében – mely a Magas–hegy tövében van - megfordít-
hattam a nézőpontot, s a mohos kőasztal mellől még szebb volt a perspektíva. Első 
Magas–hegyi túrám emléke is örökké belém vésődött, amikor a végén az akkoriban 
még alsós Váradi gyerekek húztak–toltak fel, mert az édesanyjuk egy rövidebb, de 
járhatatlan útra talált. Velük éltük át a Lavata-kertben a zempléni hegyek és völgyek 
nyugalmát, szépségét, ezer színét. Jó ezeket az emlékeket magamban dédelgetni, 
csak úgy, mint a többit: a szalonnasütéseket, a bográcsozásokat, amikor lefelé menet 
millió szentjánosbogár mutatta az utat. Varázsa van az újhelyi hegyeknek, ami utólag 
is megfényesíti a lelket….
 Ezért is ajándékozom ezt a könyvet újhelyi barátaimnak: tanítványaimnak, 
kollegáimnak, ismerőseimnek, minden régi és mai újhelyinek. Közöttük is kiemelten: 
Váradi Györgynének, Sarkadi Antalnénak és Takács Jánosnénak, vélem nőtt ba-
rátaimnak, akiknek nagy részük volt abban, hogy lélekben én is újhelivé’ váltam… 
Az én itt eltöltött három évtizedem persze csak porszem az évszázadok sorában, de 
örülök, hogy részese lehettem, mert engem is megérintett a zempléni szellem, vagy 
ahogyan Németh Pál írta: a velünk szeretetben egyek– miliője. Az itt élők mindegyi-
kének élete példa, aminek ha tanulságait levonjuk, Újhely gazdagodhat…
 Büszkén kellett megállapítanom, hogy Újhely hallatlanul gazdag szellemi 
értékekben!  Múzsákat kerestem és különleges emberekre találtam. A megismert 
emberi sorsokból igyekeztem minél többet felvillantani, mert így él velünk a történe-
lem: az eseményeket jól -rosszul mi, emberek hordozzuk. Így volt ez előttünk, és így 
lesz majd utánunk is… 
 Az Újhelyi Lexikonból értesültem arról, hogy 1999-ben Kassai Lajos nevű 
költő és zeneszerző – vajh, ki ő, merre van hazája?! – megírta a városhimnuszt az új 
idők szellemének megfelelően:    
    

„Újhely városunk, híres Sátoralja,
  Árpád nemzetét őseinek vallja,
  Várlakók sorsát bátrak nemzedéke
  Hozza reménnyel nyíló jelenébe.

  Újhely otthonunk, hagyományok őre,
  Egység lelkével gondol a jövőre,
  Ápolt, virágos földje, háza, kertje,
  Zászlónk eszményét magasba emelje.”
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 Nem nyerte meg a tetszésemet, s nem is tudom, használják–e? Sebaj, ifj. 
Ambrózy Ágoston (1879–1968) egyik versének részletével összegezhetem ezt az 
írást, akinek sorai engem is szíven ütöttek. Újhelyben született és nevelkedett ő, aho-
va íróként is visszatért, amikor a Boglyoskán megörökölte nagynénjétől, Ambrózy 
Nandintól – Bajusz Ernő feleségétől – az Ambrózy villát, ahol sok műve született a 
zempléni táj ihletésében. Hegyaljai énekét az 1948-as újhelyi Kossuth Kalendári-
umnak írta, Zempléni tájképeinek gondolatisága – mely az Újhelyi Körkép számára 
készült – pedig tökéletes zárszót adhat múzsakereső időutazásomnak:
    

„Ne hagyd e tájat, melynek része vagy,
  mely megteremtett s megmagyaráz téged!
  Mert része vagy a vonalaknak, melyek
  innen vonulnak s része lettél 
  a századoknak, melyek itten múlnak,
  egy sugár vagy az itt villózó fényből,
  egy szín csak a táj ezer színéből
  keverve és a táj örökkön zengő

                       szavából csöpp hangocska vagy csak, elhaló….”   

 És mit hoz a jövő? 1898-ban az egyik újhelyi képeslap ilyennek képzelte el a 
jövő városát és a mai kép ismert… Az idők homályából szeretettel üdvözlöm mind-
azokat, akik itt élnek majd a város alapításának 850 éves  évfordulóján…
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                                    IFJ. AMBRÓZY ÁGOSTON
                                     (1879–1968)

  
             Hegyaljai ének

Mikor a világot Isten teremtette, 
Sok dús növényekkel szépen bévetette,
Búzával, gyümölccsel asztal–terítette,
Bukorral, virággal szépre derítette.
Ámde fent, a hegyen nem terem a búza, 
Szél töri kalászát, gyökerét kő zúzza, 
Vihar marcangolja, jeges eső nyúzza,
Fenyőfák tövébe nem való a búza. 

Nézte az Úristen áldó nagy szemével,
A kopár hegyoldalt hogy díszíthetné fel?
E borús vidékre mi adhatna szépet, 
Sziklák, fenyők közé hogy hímezne éket?
Szakadékok, ködös kökénycserjék között
Mikép fakaszthatna derűt, színt, örömöt?
S teremtő akarat lobbant a szemében:
Szőlőinda fakadt a fenyők tövében,
Inda fonódott a sziklák oldalára,
Karcsú szőlőinda, gazdag zöldpalánta.

Ezt a zöldpalántát igen becsüljétek, 
Jó magyar véreim, hegyaljai népek,
Gazdagok, szegények, fiatalok, vének,
Mindég gondozzátok, mindég szeressétek,
Ezt a zöld palántát Isten küldte néktek,
Ültette apátok, oltatta testvéretek,
S időtök lejárt, fiatok kapálja,
Apáról fiúra terem a palánta,
Apáról fiúra száll, és mindég terem,
A búza eleség, a bor történelem.
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Azért, mikor őszbe fordul az esztendő,
Szőlőt ünnepelni, úgy vélem, illendő.
Október havában, Simon - Juda napján,
Megcsordul a must a vén présházak csapján.
Megcsordul a szüret illatja, zamatja, 
Szüreti nótától hangos a hegyalja.
Benn a szőlő között, a szelíd lankákon,
Piros kendő lobog sok–sok szedőlányon,
Piros lányajkakon cseng a boldog ének,
Teli puttonyokkal járnak a legények. 
Csordul a hegyeknek bora, tüze, vére,
Az abroncsos kádak bételnek estére.

Teljenek áldással a szüreti kádak,
Teljenek jókedvvel mindig a présházak, 
S legyen bő termése mindég Hegyaljának.
                                                         (1948.)

                                  Zempléni tájkép
          

Mondjad barátom, tán a tű fokát,
e csöppnyi, hosszúkás lyukat akárhol
megismered–é vagy csak akkor,
ha helyén van s előtte tűhegy
mered, utána meg cérna kígyózik?
S a tenger tenger–é, ha apró
üvegbe mervén elviszed medréből?
S a húr, ha nem feszíted hangszeredre,
Hanem összegöngyölvén zsebrevágod, 
nem olyan-é, mint egy darabka madzag?
Ugyan hányszor találtál már a földön
út szélre hullt, haszontalan kis tárgyat, 
amelyről nem tudod, mire való?
S fiókjaidban hányszor leltél
rézfogantyúkat, furcsán hajtott drótot,
s egyéb letört és elkallódott holmit?
Gondold csak meg barátom, egykor
ez mind helyén volt és hasznos volt, 
ügyesen állt, vagy kifeszült a helyén,
és azt csinálta, amire való volt, 
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míg egyszer aztán elgurult és eltűnt
és elveszette régi hivatását
és lett belőle lom, haszontalan.
Bizony mindennek és mindenkinek 
megvan a maga helye itt a földön,
s ha elkallódik, onnét elkerül, 
nincsen értéke többé máshol.
Azért barátom, el ne hagyd a tájat,
amely számodra egyetlenegy háttér, 
s ahol létednek megleled értelmét!
Ne hagyd el a tájat, melynek része vagy, 
mely megteremtett s megmagyaráz téged!
Mert része vagy a vonalaknak, melyek
itten vonulnak, s része lettél
a századoknak, melyek itten múlnak,
egy sugár vagy az itt – villódzó fényből,
egy szín vagy csak a táj ezer színéből
keverve és a táj örökkön zengő
szavából csöpp hangocska vagy csak elhaló…
Ne hagyd e tájat! Légy bár munkálója
a vonalaknak, vagy légy díszítője
a történetnek, mely e tájjal egy,
legyél bár harcos, ki e tájért
áldozza vérét, vagy légy álmodója
ez álomittas, harmatos, halk tájnak,
de kapaszkodj belé erősen, híven!
Markold meg erősen, ne engedd!
Lábad és élted vesd meg a hegyek közt,
s verj gyökeret, akár a nagy fenyőfák, 
mert hogyha elszakadsz, csak lom leszel,
haszontalan, hitvány és elkallódott,
gyökértelen senki az országúton. 
                                                       (1988)
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ANDU KOSZTYU JÁNOS
(1922-1989)

Magashegyi kis fenyő...

Itt vagyok egy kopár tetőn,                              Elhagyott és komor itten
Egyedül egy kis fenyő                                      Örökké az élet
Miért? hogy engem árvának                            Kis vidámság, boldogság csak
Teremtett a Teremtő?                                       Turistákkal éled

Itt élek a testvéreimtől                                      S ha kél a nap keletről,
Kitagadva, árván,                                            Testvéreim búsan integetnek
Még a dalos madár is csak                               A túlsó hegyekről.
Néha-néha száll rám.

Oh, hogy milyen szomorú is                            S ha kitárja az éj sötét szárnyait
Életemnek sora                                                Elmerengve látom közeledni
Még csak testvéreimmel sem                           Az elmúlás ólomlábait.
Beszélhetek soha.                                            Oly nehezen, oly sokára ér hozzám,
                                                                         Pedig az életem bárkinek, százszor is
A hideg szél kegyetlenül                                  Cserébe odaadnám. – 
Csapkodja rám ostorát,
Nincs ki védjen! Tán kis bokor
Vagy kietlen vad mohák?

.

                                      

                                                    Ház a Veresföldön 
                                 Andu Kosztyu János festménye        
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                                              ID. BAJUSZ JÓZSEF
                                                       (1829–1923)

                      Matolay Etele
 

 Tisztelt polgártársak! A mit hallottatok,
És ez alkalommal nyomtatva kaptatok,
Jól jegyezzétek meg, ne tegyétek félre,
Ne menjen nálatok feledékenységbe. 
Mert csak olvasás nyújt kellő tájékoztatást,
Ország dolgaiban felvilágosítást.
„A szó csak elrepül, az írás megmarad.”
Most már kezetekben jövőre az adat:
Mit tettek veletek? – azaz, mit akartok?
       Higyjetek hazátok e derék fiának.
S ha eljön hozzátok a kormány kortese,
Mondjátok meg neki, hogy többé nincs mese,
Miként a nép jogát csak a balpárt védi, 
Ellenben a jobb párt csak nyirja, emészti. 
Csak kis városunkban hány polgár vótumát, 
akarják elvenni választói jogát?!
És kik tartották meg? bizony csak a balpárt, 
Ők fogták fel bátran azt a rohanó árt, 
mely felülről zúdult s majd titeket nyelt el….
A kormány pártjának kis iparos nem kell.
        De kellettek nekünk szeretett testvérek,
Egy Isten teremtett, egy szív és egy lélek, 
Mért hát válogatni ember és emberben?
Ha híven megmaradt szívben, becsületben?
       A szegény kézmüves, ha van 4-5 fia,
A hazát védeni ép ugy odaadja,
Mint  a leggazdagabb és csak az a baja,
Hogy reá százezret nem hagyott az apja.
       A szegényt honához önfentartás köti,
És ő itt benn marad bár mily vész ütne ki.
A gazdag hazáját maga határozza,
Ma még Magyarország, holnap Amerika.
       Nem jó világ van most, higyjétek el nekem,
Én a szabadságot csak tisztán szeretem,



Szöveggyűjtemény                                                                                                        id. Bajusz József

231

Nem igy toldva, foldva, se magyar, se német,
Mindjárt mondok nektek egy hasonló képet.
      „A kik itt közöttünk korosabb emberek,
Azok még ugy hiszem, hogy jól emlékeznek,
Én magam is láttam még oly magyar embert,
Ki magyar nadrághoz frakk és cilindert viselt,
És hogy valamiben üssön az apjára,
Sarkantyút veretett csizmája sarkára!
      Fél magyar, fél német volt a viselete,
Persze ily magyarnak nem volt nagy kelete,
Mindenki nevette s attyának arcképe
Pirult, ha az öszvér tekinte feléje.
       Jelen alkotmámyunk ép ily öltözetü,
Járása, kelése minden egyöntetü.
       A czilinder kalap? Bécscseli viszonyunk,
A hosszu frakk szárnya? Státus adósságunk, - 
Magyar csizma, nadrág? Választói jogunk
Jelképei, - s ott van, ott van közös kapcsunk
A delegátio, ez a czifra mellény, 
Mely tülangléból volt ősmagyarnak testén.  
S ott volt, bár nem látszott, ott volt a fináncz is.
Őtet jelképezné – a tobákos pixis.”
Ezen maskarán kell hát változtatni,
S ha lehet, magyarrá átalakítani.
      A czilindert, frakkot, pixist, hosszú mellényt,
Küldjük haza Bécsbe, mint oly felszerelvényt,
Melynek a látása bizalmat nem ébreszt, 
S melylyel kapcsolatban mi mindnyájan oda,
Hogy magyar legyen már a magyarok hona,
Ne ilyen – németnek magyar kiadása, 
A német pátensnek magyar fordítása!
De hogy ezt elérjük, a mire törekszünk,
Szükséges hogy legyen akaratunk, eszünk;
Eszünk pedig ugy lesz, ha olvasunk gyakran,
Azért álljunk össze többen társulatban,
És legalább egyszer a hétnek végével,
Olvassuk el mi lesz az ország ügyével?
Akkor hiába jön kísértés, igéret,
Mert minden választó önmaga itélhet
A történtek felől, és fog választhatni,
Hogy: melyik táborba s kihez kell állani? 
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      De titeket panasz e részben sem illett,
Mert ti kivittétek, a mit csak kivihet
Felvilágosodás, polgári értelem – 
És azt M a t o l a y t ujabban éltetem
„A kit mint gyöngyszemet e város nevele,
Képviselőnk legyen testvérünk Etele!”
                                                           (1872)

    
 Szemere Miklós koporsója felett

Midőn száz év alatt egy költő születik,
A kit az ég küld, mint védangyalát, 
Hogy elnyomott népek keservét megmérve,
Zengje a szabadság bájló dalát,

Isten ad jelt, intést, ti nektek emberek, 
Hogy levetvén érdek nehéz mezét,
Fogjátok fel könnyű hivatásotokat:
„Kövessétek az Urnak emberét!”

Más népek megszokták az ily jelt érteni,
S eltaszítván kufárok csábszavát,
Követik a költőt, mint égi hírnököt. - - 
Mígnem - - „szabaddá teszik a hazát!” – 
                *                       *
                           *
Sötét börtön lakóit, fényre vive ki,
Nem láthatnak annyit sem, mint elébb….
A szolganép siket, zsibbadt érzékei
Nem értik meg a költő énekét!

Hát csak nyugodj nagy költő, jobb lesz itt neked,
Nem fog bántani többé önfajod! …….
A vészt, mely hazádra 300 éve száll,
A legmélyebb sirban meghallhatod!

S ha látod majd, hogy törpe ellenségeid
Nem bírják e hazát megmenteni,
Szép verseidnek egy gúnyos, maró szakát
Jó lesz előttük fellebbenteni:
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Hogy lássák sorsuk megjósolt történetét,
S hallják meg a haldokló végszavát, 
És ha van bennök még szív, lélek, irgalom?
Térjenek a hon kórágyához át!....

Mi néhányan, akik bajtársaid valánk, -
Sötét gyászt öltve fájlón gyászolunk, - 
A hozzád tapadt hír s babér foszlányain
Tisztelőiddel együtt osztozunk,

S e szívhálózat, mint egy telephon beszél,
A sírban nem szakadhat meg soha, 
Rokon fájó lelkek gondolatmenetét
Nem szakítja meg rideg sir moha…

Mi együtt érezünk továbbra is, beszélj! ….
Égből lenéző ihlett szellemed
Szállja meg, mint harmat,mint fénylő napsugár                                                         
Ez elhagyott, széttépett nemzetet!

Majd eljárunk sírodhoz, szobrot emelünk
Könnyeidből, melyekkel áztatád
Hazád földjét, kesergvén hűtlen fiain, 
Kik nem érték meg a költő dalát!...

A költő babérja éltében nem virul!...
Nézd Kazinczinknak emelt szobrot ott
S mondd: „volt–e hazánkban költőtársid között
Sorsüldözöttebb és oly elhagyott?!”

S íme, most nevén a nemzet leborúl,
S áldja az Istent, - ki küldé neki! –…
Te is így fogsz majd – miként mestered – 
Dicsőink sorában elől fényleni!
                                                            (1881)
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                      Látogatás 
                                      (egy vándorló beteg barátomnál)

Vándorbeteg barátom és öcsém!
Kórágyadban ma felkerestelek,
Az udvaron játszó gyermekcsoport
Jelzé az ajtót, mely hozzád vezet.

Halkan belépve szólítottalak…
- Te elhagyatva egyedül valál! - 
Óh! de még se, - a nyitott ablakon
Akkor surrant ki szolgád: a „halál!”

Kezeid láztól égtek, ajakad
Alig érthető szavakat rebeg!...
Mivé lettél?! a hosszas szenvedés
Csontvázzá tett, rád nem esmerek…

Ha feltudnál kelni és egy kaszát
Kezedbe véve várnád a halált,
Hidd el, ha jönne, tőled elriadna
Azt hive, hogy vetélytársat talált…

Mit éreztem?! azt el nem mondhatom.
A lét, az élet nevetni való…
Ide nézzen a gőg, a dölyf, a rang,
A végküzdelem mily kacagtató.

Meghalni bármily korban ifjan,
Meghalni a honért, szent ügyért! …
- Halni nem fél ki Istenben bizik,
Csak annyit kiván, hogy legyen miért!

De elveszni az élet delében
Annak, ki még nem élt, csak szenvedett,
A ki még – úgy szólván – nem is látta
Ama boldog családi életet.

Mi eszményképe, a mely felé tör
Ur és szegény, mindenki egyaránt,
- Habár az élet megcáfolja 
A családi élet elmélettanát. –
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Kétségbeejtő és nagy bölcselem
Kell az embernek, hogy boldog legyen,
Hogy szemeit nyugodtan hunyja be,
Visszanézve az átélt életen!...

Ha még egy hű nő (mily ritkaság!)
Ülne ágyadnál és jó gyermekek, 
Kik csókjaik, sóhajtásaikkal
Boritanák be záruló szemed,

Megkönnyebülne  a végküzdelem, 
Míg igy – nem uszva bánatos szemek
Könnyekben – mintha tőled hallanám:
„Isten sem tudja, mennyit szenvedek!”
   *
Ha van, a mi az élethez csatol, 
Eloszlik minden, de egy megmarad:
A barátság szentelt köteléke, 
Mit tér, idő soha meg nem halad!

Nyugodj meg, hisz’ végső órádban is
Együtt dobban szívünk, mely szeretett,
A barátság világító fénye
A sir rideg mélyébe is vezet.

Elvezet lelkedhez, mely égbe száll!
A lélek rokonság meg nem szakad! 
- Bízzunk Istenben elhárul a vész,-
De kedves öcs’ te is csak tartsd magad.
                                                      (1899)

        Két magyar lapszerkesztőhöz

Ha elvről van szó, vérig küzdjetek,
A „magyar juss”-ból ne engedjetek!
De semmiségen – szinész-ruhákon – 
Magyar lapok ne veszekedjetek!
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Egymást lerántva gúnynyal illetni
Csak annak szabad, ki megsértetett.
A szinész–ruha, a szinbirálat,
Hogy sérthetne meg – kérlek – titeket?

„Maradjatok csak tárgyilagosak!” –
- Közönségetek kér igy általam -
Hisz’ egy irónak vitatkozásra
Van elég tárgya, oka, számtalan.

Ne „mucsai lap”, ne a „megvetés”
Legyen a fegyver, melylyel küzdetek –
Nem hallottátok: az mindég nagyobb
A ki engedni, tűrni képesebb.

Ha vitát kezdtek, érdemes legyen
A tárgy, az eset, melyért tollatok
Porondra lépni, megküzdeni kész.
Gúny, megvetéstől óvakodjatok!

Üssetek gonoszt, a honárulót, 
Mindenkit, aki magyar érdekeket
Letörni szolgál az idegennek! …
- E gazoknak ne kegyelmezzetek…

De a magyar lap egymást ne bántsa!
- Van itt kit ütni, csak széjjelnézzetek – 
Személyes vita még elriasztja
Kevés olvasóközönségeteket….

Ma lármától mindenki szalad,
- Nézzétek a tránszváli harcteret –
Hol az összvérek ángol ágyukkal
Segíték meg a burgherézeket…

Egy kicsit mi összvérek vagyunk…
Német sógor k ö v e t k e z m é n y e i *
Okuljunk hát az ángol összvéren…
Igy hágnak fel a lap részvényei…
                                              (1899)
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*Egy paraszt a bíróságra magával vitte kiskorú fiát, mert az idézésben az szerepelt, hogy 
jelenjen meg következményeivel – ő pedig az, mert tőlem származik és ő fog utánam 
következni.

                                      Fedák Sári hugomhoz

Jó szüléid régi fészkét
     Megyénkben felkeresve,
Ágról, ágra ide szálltál, 
    Ide, a régi helyre,

Hol szüléid boldogsága
      Fogantatott meg egykoron!... 
Nem ösmérve is rég’ vártunk,
      Óh, csak örülj, csak dalolj!

Berkeink bár letarolvák! ..
     Te csak zengjed éneked,
A vesztést így elviselni
     A vesztes is képesebb.

Nézd! társaid a berekben
     Száraz ágon zengenek,
Daluk mégis magasba száll.
      Betölt földet és eget!

Ők is vándorhazájukat,
      Ők is vesztést siratnak,
De fellelve régi fészkük, 
     Boldogságban ringanak!....

És dalolnak, vígan zengnek,
     Istenhez! …az égbe fel!...
A fájdalom, a sorscsapás
     Vigaszt, enyhet csak ott lel. 

Vonzott úgy-e, szived hozzánk?
     Vonz Újhely szeretete?!
Mintha csak gyermekünk lennél:
    Üdvözöl Zemplén megye!

                                             (1900)
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                                               Lengyel Endre dr.
                                 50 éves jubileumára, 48-as bajtársai üdvözlete

Orvos urak! Gyógyszerészek!
Tévedtek az idővel,
L e n g y e l E n d r e hamarább tett
Vizsgát egy esztendővel.

Ezernyolcszáznegyvenkilenc
Január huszonkettő!
Kereszturnál, Kisfaludnál
A vizsgát ott tette ő.

Ott kapott ő oklevelet
Megtámadott Hazánktól, - 
Mi azután következett:
„Forma a facultástól.”

Köszöntjük hát mi is őtet,
A főorvos–honvédet,
A ki akkor! … sok sebesült
Bajtársunkat megvédett.

Áldja meg őt a jó Isten,
Haló porát is áldja, 
Ezt kivánja – tiszta szivből – 
Minden öreg bajtársa.
                                   (1900)

                                        Könyvnyomtatók méltatása

Mit ér az eszme, mely emel, ragad…
- Ha nincs betű – le száll a gondolat! …
Írott betű, a képirás benyúl
Mesés világba láthatatlanul.

    A kőre, ércre és fahéjra rég’
Az őslakó jegyezte már jegyét.
Piramisok, a régi tárlatok
Megőrizték a mit beirtak ott,
Az ó kor írt papir növényre fel,
A mely nevét ma sem cserélte el.
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    Utána jött a gyapjú, bőr, papír,
A míg ma már a nép a rongyra ír…
A pénzjegyünk s a néma gondolat
Papír lapon! – no, a világ halad!...
Az ősmagyar mikor bejött ide,
A két rovása volt az eszköze,
A melyre mind bevágva, vésve lett
A mit – netán - jövőre félre tett…
De majd nyugat tudása terjede,
Magyar hazánk, a nép, haladt vele,
Bevéve a mivelt szokásokat.
Magában a betű nem ér sokat…
A gondolat szobánk falán belül
Ő véle kincs, - kiásva szép, de ül…
Ha forgalomba adni nem lehet,
Az eszme bár mi szép, de halva lett…
Ha ’nyomda’ nincs – a melly ma gyorsan ad– 
Világ! Mi szórja szét tudásodat?! …

     E helyzeten segítve emberünk,
A könyvnyomtatást találta fel nekünk.
Gutenberg János ott Mainzban lakott, 
- ma már porosz – nekünk is alkotott.

    E nagy nevet ki a világnak élt
Köszöntöm itt! hazám! ő a miénk.
A szellemnek az eszmebajnoka…
A könyvnyomtatással a mit alkota
Az élni fog míg a világ feláll…
Szedőszerünk elesmerést talál.

     A míg az elmefénye elhalad,
A meddig ér az ész, a gondolat,
Agyunkra tör, teremt, haladni kész,
Gutenberg név – tudom – becsülve lész…

     Milyen siker! világ folyása más,
Mióta boldogit a könyvnyomás…
Be sok keservet eltöröl e szer…
Az égbe hála szállt! Fohász ezer!
Szabad – ha vagy hazám! - a helyzeted
A könyvnyomásnak is köszönheted.
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     Az eszme dönt - közölve hat, tipor!
Ezer sereg ma zsarnokot nem olly 
Erős ledöntni, mint a gondolat,
Ha többszörözve lett e gép alatt.

      S az emberek megértik azt talán?!
Tanuljatok a nagy Amerikán,
A mely mikor kivivta létjogát,
Alig tevé hazánk egy harmadát…

      Maroknyi nép, de határozott..
Bizalma és reménye nem fogyott…
S míg az Isten és a franciák 
Segélye jött s a hont megalkoták!

      Derék „Franklin, a nyomda embere”,
E géppel ott milyen csodát teve!...
A nagy vadont, a törzsek otthonát,
E vágta át az ánglomániát!...

      Midőn betört a zsarnok ezrede, 
A „nyomda” volt az eszme fegyvere.
Washington a tudás, a had jogán
Emelkedett magasra ott korán

      E két nagy ész: e védte a hazát…
A britt hadak sok évi ostromát
Leverve! – Ég, a föld csodálkozott,
Hazát, újabb világot alkotott!...

   *
     Franklin a népnek azt üzenteté
Midőn a láng csapott a hon felé:
„Az ember állat, aki tűr, visel
Nyakán ha van nyomás, teher, kötél,
A mely hazája életét szegi!...
S lerázni azt eszébe sincs neki!..

    A villámért, a melyet az egek 
Leküldenek reátok emberek! ..
Ő fogta fel! A Franklin érdemét
Az ég dörögve hordja szerte szét! –
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A sir felé, a melyre nemzete
Szobrot emelt, e szókat irta be:
      „Erripuit coelo fulmen
      Sceptrumque Tyrannis”
Az égből ám ő mennykövet fogott! - 
Lesújtva ott az ángol zsarnokot!...
                                              (1900)

      
                                            Búcsúvers Bakó Sándortól

Midőn veszélyben forgott a Haza ,
   -  Negyvennyolcra gondoljunk emberek! - 
Ki ne hallotta és látta volna
  A hős Würtenberg huszárezredet.

Őket nem vezéreik hozták, 
    A vészhír rémszavára szöktek el,
Oltalmazni a megrohant anyát!
     A Hon veszélyben! Védelmezni kell!

Ezer veszély elállta utjokat,
    De ők keresztül vágták a vonalt.
Fegyelmet és szabályt félre dobtak, 
      Egy szív, egy lélek, egy gondolat

Vezette hozzánk a hős ezredet,
     A szomszéd Gácsországból törve be
Leverni azt, ki felkelt ellened,
     Te rabszolgaságért küzdők nemzete!

Ez a gondolat legott tetté vált,
     Rohant az ezred… győzött mindenütt…
Ellene ellen soha meg nem állott,
    Halomra dőlt, eltűnt, futott, feküdt.

Mikor ily négykarú huszárezred
    Rohamra indult, a föld reszketett.
Nem bírt veletek forgószél, fergeteg.
    Együtt rohanni nézte ezeket.
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Horvát, oláh, szerb érezte kardjuk,
     Hatvan, Vácz, Szőny, Nagysalló, Isaszeg?
A győzelem napját hozta rájuk,
      Komárom, Áts méltó emlékeket.

E hősök közül egyik, a halott
     Nem kér egyebet, csak részvéteteket,
Tizennyolc évig tett szolgálatot
     Dobott el akkor, hogy e nemzetet

Véres csatákban oltalmazta meg.
    S mi – családapától – áldozat…
Méltó rea, hogy majd a kegyelet
    Hintsen sirjára lomb s virágokat.

Kit annyi évig az önkény nevelt, 
    És a honához mégis hű maradt:
Megérdemli a ti részvétetek, 
    Ily példa int, tanítja a magyart!

Öreg bajtárs! Egy hosszú életnek
   Jutottál most nyugvó csarnokába.
Mig feltámadsz, ha majd a menyeknek
     Hij a harcba zengő harsonája!
                                                       (1901)

  
                    Szmrecsányi Jánosné (a költőnő) ravatala felett

Az ilyen anyának                Dalt zeng örömében,
Az ilyen hű nőnek,   Szép fiait látva,
Nem kén elenyészni   Istenhez az éjbe
Soha életének.    Száll fel az ily hála!

Ki mindent honn talált,   A melyet ajkai
Ki mindent itt látott   Boldogan zengnének!
Máshol nem keresett   Háladat, imádat 
Soha boldogságot.    Az égig felérnek.
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Ki szive tüzével     Mert az is részvétét
Költői érzékkel    Fájdalmát mutatja,
Zengte boldogságát   Bánata könnyeit
Ihletett lelkével.                Ő érte hullatta.

Hogy lássa a világ   A halála napján
- Sokan kételkednek –    Az ég is könnyezett!
„Van még olyan nő is,   El – hagyta – de oszt’,
A ki künn nem repked.”   Ismét permetezett!

Hanem meghuzódik   A mi részvétünket
Családi fészkébe’,                A természet sirja!
Párját, fiókjait    Égő fájdalmunkat,
Ápolva, becézve!    Elvesztét siratja.

Bánatát elsírja!    Maradjon meg köztünk
Örömét kacagja!    Örökre emléke,
- De mindig a fészken -    Fennkölt nagy szellemit
Közöttünk maradva.    Sziveinkbe vésve!

                                                                                                               (1901)

                             id. Bajusz József síremléke, a város címerével megjelölve                    
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                                                      Inzurgensek

Az 1901. dec. 3-án Sátoralja–Ujhelyben tartott 
   vármegyei bizottsági közgyűlés emlékéül, midőn 

    az inzurgens–szobor áthelyezése megtagadtatott.

Felkelő nemesek! 
 Győri inszurgensek’,
Régen volt, mikor ti
 Itten felültetek.

Mint jó hazafiak
 Lóra pattantatok
Ha egy vén fringiát
 Felcsatolhattok.

Nem is kérdeztétek:
 Ki miért tör reátok?
Budáról azt írták
 „Bajban van Hazátok!”

Ily levelet kapva,
 Ki gondolna másra,
Mint az ellenségnek
   Hágni a nyakára?!...

A nádor, a király
 „Az ősi erényre
Hivatkozva” hijt fel
 Sürgős felkelésre.

A mit a király ír
 A nemes embernek,
Azt már meg kell tenni
 A jó inszurgensnek. 

Az atyám is ott volt… 
 Sokat mesélt róla, 
S míg én – mint gyermek – 
 Karján játszadozva

Kérdeztem apróra  
 Nekem igen tetszett.
Az a lovas csap
 Kétszázszor is egyet - -

A melyről jó atyám
 sok érdekest mondott, - - 
Hogy malomárokhoz
 Csináltak ők frontot…

Ilyen helyzetükben
 - Bár nagyon akartak - 
Franciaországnak
 Keveset árthattak.

Leginkább neheztelt
 Alvinczy komára,
A magyar osztrák had
 Vén tábornokára.

Ellenben dicsérte 
    Barkóczy Ferencet,
A ki mi ránk hagyta
 Azt a dicső nevet,

A melyre fel van írva
 Ujhelyi piacra
Emlékül állított
 Bevésett oszlopon.

Az apám büszke volt
 Erre az emlékre,
Mert hát –a mint mondám -
 Őt’ is érdekelte
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A bajtársainak 
 Felállított emlék,
És arról reá is
 Háruló dicsőség!

Zemplénvármegyének
 Összes nemessége
Állitatta ezt fel
 Már hetvenhat éve.

 Sokan kigúnyolták…
 Mert a franciákat
Azzal gyanusiták
   Hogy magyar Hazánkat

Jöttek felmenteni
 Az osztrák járomból
Akkor kisült volna 
 Ez – Napóleontól. – 

Ideig, óráig
 Felszabadít minket…
De már apjokával 
 Nem tesz ilyeneket.

Mi lett volna akkor
 E szegény hazával,
Mikor Napoleon
 Társult az osztrákokkal?

  *

Ezernyolcszáznegyvenhatban
 Petőfi járt erre,
Kazinczy Gáborral
 Elhajtott mellette

E győri emléknek…
 De fel nem tünt neki,
Vagy nem volt itt őtet
 Ki figyelmeztetni?

Hogy ez – mint nyilvános
 Emlék e hazában
Első – hát nézze meg
 Erre utaztában.

De még hamarább is,
 Már negyvenháromban,
Járt erre Petőfi
 - Kopott állapotban. –

Maga írja, hogy „ő,
 Midőn gyalogszerrel
Itten átutazott
 Egy tarisznya verssel,

Nem volt egy krajcárja
 És lyukas csizmába
Tette meg az utat
 Gyalog – Pest Budába.”

De akkor se látta
 Ő ezt az emléket,
Pedig akkor gyalog
 Mellette ellépett.

Nem volt tudomása
 Hogy ez emlék itt áll,
A mire az ember
 Abból is konkludál,

Hogy a Diétához
 „Nyolcszáznegyvenhétben”
A nép nevében írt -
 Remek, szép versében

A nemesi rendtől
  A köznép részére
Jogot követelvén
 Igy szólt – keservébe’:
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                                        Színházunk megnyitására

Színművészet új csarnoka!
          Üdvözöllek, te bűvös hely!
A magyar nyelv szellemének
          Templomot itt emelt Ujhely.

A magyar nyelv és magyar jellem,
          Honszeretet hajléka ez.
Addig él a magyar nemzet,
          Míg ily házban magyar nyelv lesz.

A szabadság főkelléke
          Minden nemzet életének, 
De a nyelv, a nemzetiség
          Az alapja lételének.

„De hát ezt kérdeznem
 - Engedelmet kérek -
Majd elfelejtettem
 Győri vitézségtek…

Mikor emeltek már
 Ott emlékoszlopot
Ama sok hős lábnak.
 Mely egykor úgy futott.

                    *

Felkelő nemesek!
 Régi inszurgensek!!
Kiket az emléken
 Megörökítettek

Nem felejtettünk el!...
  Az égből nézzétek!
Mi száll ma hozzátok
 Mi közeleg felétek!?

Zemplénvármegyének
 Hálás kegyelete!...
A mely emlékezetek
 Ma is megmentette.

A ti felkeléstek 
 Törvény parancsolta
Törvényt megtartani,
 Az a király gondja.
 
Helyes volt – é, vagy nem
 Hogy ti felültetetk:
 Arról most – post festa –
 Már én nem verselek,

De bátorságtoknak
 Hogy ez tanujele:
Azt meg nem tagadja
 Soha – Zemplénmegye.
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Szabadságát - ha elveszti – 
      Kivivhatja még a nemzet;
De a nyelvét soha többé…
      Ha az elvész: minden veszett!

Nyelvedben élsz mi nemzetünk!
      Ezt művelve, ezt emelve
Erősbödik a szabadság
      És a haza szent szerelme!

A magyar szót dallamossá
      Azért tette a jó Isten,
Hogy a magyar – e szép nyelven – 
      Szabadságot, Hazát zengjen!

Hogy hirdesse a világnak, 
      A magyar faj őserejét,
Melyet annyi vészes vihar
      Nem pusztított, nem rombolt szét!

Hirdesse, hogy van egy nemzet,
      E földrészre ide szállva,
A melyiknek nincs testvére,
      Nincs rokona – mégis áll ma!

Állani is fog – ez a hitem.-
      Amig bizik Istenében.
Ha hiszen még ezer éves
      Múltjában: e küldetésben.

           *                *
                 *
E nagy célra a színészet
      A színpad egy jó iskola,
A szabadság, önállóság:
      Képletekben bemutatva.

Eszményi szép alakokat,
      Hősöket és honfiakat
Alkossatok – mintaképül
      Mutatva itt  - a magyarnak!
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Apáitok száz év előtt,
        gondoljatok küzdelmükre – 
  Ez önzetlen küzdelemből
        Rátok hárult becsületre…

A szeretet – hogy titeket
        Kik e terhet hordozzátok,
Nem csak csodál, mint azelőtt,
        Fel is karolt már hazátok!

Dicsőség a hivatástok,
        Ez a rózsás szini pálya,
A magyarok Istenének
        Szálljon rátok az áldása!
                                       (1901) 

 

                                           „Concurrunt ut alant” 

„Concurrunt ut alant”.  Ösmeritek
A Rákóczy–érmet magyarok?
Összegyültök – azt jelzi e két szó –
Hogy majd innen szárnyra kapjatok.

Szárnyat öltve, égre törve érted
Honszeretet, hogy a szent tüzet
Lángra gyújtsuk, mert ha az kialszik
A hon elvész, ébren legyetek!

Legyen e kör: a multak visszhangja,
A jelennek tükre, fényözön.
A jövőnek vésztrejtő villáma
Át ne törjön e kis bűvkörön.

Csak daloljunk e kedves fészekben, 
Mint tavaszszal künn a madarak, 
Kik megértik egymás csicsergésit,
Ágon ülve, meg ha szállanak. 
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Csak egy célra törjön minden elme
S az vezesse működéstöket.
Hogy tanulja szép magyar nyelvünket
A kit sorsa miközénk vetett.

Annyi bűbáj, annyi zengzetesség,
Nincs e földön tán egy nyelvbe’ sem, 
Nem dicsekvés – hisz ha nem igy lenne,
Elvesztél vón régen nemzetem.

Nem hőseink, nem apáink vére
Fejleszté ki igy e nemzetet.
A szó vonzott és szívből fakadva
Magyarrá tett annyi népeket.

Megszerették édes–bus nyelvünket,
Beszéli már annyi idegen.
Előre hát, a mint Isten adta,
Miveljük azt minden rétegen!

     *

Csak még egyet és ezzel bezárom
E kis körben első szózatom:
„Mint a madár, az ég felé szálljunk, 
És daloljunk mindig szabadon.”
                                               (1902)
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                                                     BARTÓK  LAJOS

  
                                                              Prológ

Bástyát emeltél rég a szabadságnak - 
Rákóczy, Kossuth, Kazinczy fia!
Ma templomot szentelsz magyar múzsádnak,
Hol örök lángnak kell lobognia.
Zendüljön újra a Sátorhegy orma, 
Tokaj tüzével csengjen tölt kehely:
Élsz még magyar, sohsem léssz eltiporva,
Szived, karod kész, hogy fegyverre kelj!

A zászlót mindig elsőnek tűzéd ki, 
Nem téged hítt: te híttad a hazát.
Vezér vagy, Zemplén! Ha hont kell védni :
Magad áldozva te oltalmazád! – 
Sasoknak fészke voltál hajdanában,
S szárnyuk ma sem tört, napba néz szemök:
Az égre törnek bősz viharcsatában,-
Villám és dicsfényben kell fürödniök!

Hol a veszély most?- mind oda rohantok,
Hol üt hazánk ellensége rést?
Hajh, önkeblünkben a baj, mely rontott,
Irtsuk ki a közönyt és a tespedést!
Páncélt tehát a kőből és ha fából,
S bár puszta földből: várat, templomot 
A nemzet szellemének! – és faláról
Ez ige legyen, mely reánk ragyog:

Jaj a nemzetnek, mely hűtlen hitéhez,
És megtagadja multja Istenét!
Hűtlen magához az, hűtlen hiréhez,
Atyái nagy emlékét dúlja szét!
Oltárt emelj hát néki áldozással, 
S örök szent lángját ápolja szived!
A mint emlékszel a hon nagy multjára, 
Csak ugy lesz nép, a nagy jövö tied!
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Az Ige testté lőn: bujdosó vitézek
Mentsváraként a szellem vára áll,
Halott hazát lel hontalan művészet, 
Őrtornyot hős fajunk csatáinál!
Fennkölt magaslatával zeng a szózat,
Költőé a szó, művészé a hang, - 
Int szentirásként; mint tárogatónak
Buzdit szava, s riaszt, mint vészharang!

Fel, fel, riadj, nagy ősök nemzedéke,
A Tisza partin kelj föl, ősi nép!
Ha romlás dult fönn, a haza szivébe’:
Te zendültél föl, hogy megmentsd, vidék!
Elszánt vezérek és proféta lelkek
Innen ölék a zsarnok idegent;
Rákóczyak és Kossuthok vezettek,
Most szent Kazinczy lelke vezetend!

Esküdjetek dicső nevére néki,
Fölszentelvén a drága templomot,
Melyért ő lelkét híven lehelé ki;
Magyar nyelv s szellem, mely itt élni fog!
S bár sárból verve légy, mint fecskefészek,
Első szinház te léssz, a nemzeti,
Mert a szinházat nagygyá a művészet, 
S nem lopott fény, cifra máz teszi!
                                                     (1901)
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                                         BIRINGER  GYULA
                                      (1887–1970)

 
                                             A kis kapudban

Tudom, hogy akkor, majd amikor
           a szálak   
 
Fehérré válnak aranyos hajadban;                 
Elfogja lelked valami nagy bánat,
Ha elmerengsz majd titkon, egy-
           magadban.

Tudom, hogy fájó köny gyül a 
           pilládon,
Melylyel a multak bűnét megbánod,
De késő lesz már szép álnok vi-
           rágom,
A kis kapudban többé meg nem
           állok.

                                     Levente–szózat a hősök sírjánál

Örök, végtelen a végzet hatalma…
Hull a könnyünk a dérütött avarra,
S szívünk komor gyászba öltözött, - 
…..Zörög  a haraszt a sírok között…
Ősz van, - a száradt levelek lehulltak,
S vissza álmodjuk lelkünkben a multat.
    *                             *
       *
Minden, de minden vérben, tűzben égett….
Véreső hullt a bércek havára…
Sikoltott a kürt … haldoklott az élet,
S rengett a föld a menydörgés zajára.
Jött a halál, - a dögvész…jött az átok…
Gyujtott, perzselt a lángoló zsarátnok; -
Az édes anyánk – szent hazánk felett
Villámot szórtak szörnyű fellegek…
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Kongott a halál rémes vészharangja, - 
Sikoltott a kürt…”rajta magyar! rajta!”
S ostromolta az orkán az eget…
S csillan a szurony, s gyilkos fegyverek
Őrült zsivalyban csattogtak, ropogtak…
Az élet tombolt… haldoklók zokogtak
És ólálkodott a sötét halál, 
   - Csontökle mindent…mindent eltalált,…
   S mindent megdermeszt végtelen hatalma.
Ők csak mentek…szörnyü harci zajba…
Elhagyva asszonyt, gyereket, anyát, - 
Védték az áldott, szent magyar hazát…
Mentek és adták, mi legbecsesebb, - 
A vért, a kínt, az egész életet
Áldozatul a haza oltárára.
…S rájuk borul a sir sejtelmes árnya – 
Hiába! …sujtott az Ur ostora,
A végzet sulyos, rettentő keze
A mi szivünkre csapott le vele…
A mi sorsunk lett gyászos, mostoha,
Ám mi… nem nyugszunk benne meg
                 soha
Kik itt alusznak örök álmokat,
Azoknak neve legyen áldott…
Az nem lehet, hogy ennyi áldozat
Hiába hozott volna vérvirágot,
Hisz meghóditják még ők a világot, - 
Ha üt az óra a leszámolásra;-
Lelkünk lelkükkel összeforr egészen,
Nyomán eloszlik majd a gyász homálya, 
S felragyog a nap a nagy magyar égen. 
 *                             *
     *
Örök, végtelen a végzet hatalma…
Hull a könnyünk a dérütötte avarra; -
Ám nyugodjatok meg, ti hősi árnyak, 
Hazánkra szentebb, dicsőbb napok várnak; - 
…Nem soká tart a rettenetes átok,
Hatalmas lesz még hazánk….hazátok,
Hisz él a Hadur, az örök magyar Isten…
Ne féljetek! ….mi megfogadjuk itten,
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Hogy nem lesz nyugtunk ezen a világon,
Míg hazánk földjén honfi könny pereg…
Míg uj tüzekkel szörnyű fergeteg
Győzelmet nem hoz rettentő csatákon – 
Eskünk a zálog! … s való lesz az álom…
…..Hős testvéreink!...az Isten megáldjon.
                                                        (1924)

                                                     Nap-nap után

Viselem békében a végzetem átkát,  - 
Ha sejtem, látom, hogy mások is látják,
Lefordítom az égő életfáklyát
Az emlékeid sirboltja felett,
S lassan tovább megyek….
Ám felidézlek holtaidból téged,
Ha egyedüllét kinja, tüze éget…
….Ha fojtogat az élet….. 
És napról–napra újnak, szebbnek látlak, 
A véres, tüzes, vad szivembe zárlak
Titokban, - féltő, szilaj szerelemmel,
Melynek a lángja gyilkol, éget, perzsel…
Végül mégiscsak utadra bocsátlak…
S nap–nap után…a sirboltod felett
Titkon megállok… és tovább megyek. 
                                                    (1924)

                            Tekintetes Zemplén Vármegye Levéltárában

Vasajtó tárul…, uj világban járok
Sejtek valamit és valakit várok – 
     *                       *
                   *
Kopott, komor és jéghideg falak, -
Sirboltok csendje boltívek alatt, - 
Itt álmodnak a halott századok,-
Felettük halvány örökmécs ragyog.
Mint  a mult idők visszajáró árnya,
S ábrándos lelkek sejtve sejtett álma.
Múltak… ködfoltok egy halott világból, 
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Harmatcseppek sok elszáradt virágról, 
Öreg könnyek… Szent elkopott írások.- 
Titkok, rejtélyek, - minden, amit látok.
Halálban él itt a nagy örök élet.
A holtak élnek …s a némák beszélnek.
Titkok, bünök, szerelmek, vágyak, árnyak, 
Kisértetek, „kik” most is visszajárnak
Rőt fényü, ködös, sápadt éjszakákon, - 
A nagy termeket végtől végig járom,
A hideg kövön tompán kong  a lépés
És aztán csend lesz… türelem…megértés. – 
A „Szent Öreg” itt járt, kelt lassan, halkan…
Jönnek a képek egyre, szakadatlan,
Fordított címer van várak felett…
- Ragad magával játszi képzelet, - 
Itt van Rákóczi kopott lobogója…
- Mintha csak szólna bús tárogatója – 
S tábortűz égne csillag fényes éjben
Jönnek a képek, - komoran, sötéten;
Jönnek sejtelmes, beszélő emlékek,
Levendulaszag… rokkák és spinétek,
Nagyasszonyok és párták… véres kardok,
A temetőben kripták és sirhantok…
Egy vágyott multnak csalfa, édes álma…
Szép, nagy időkben vágyott, szent világa.
Jönnek, - lobog a felkelők zászlója,
- a krónikás a betüt egyre rójja , 
S rohan az idő…a multakba látok,
Itt van körültem könny, szeretet, átok,
Igazság… dicsvágy…véres emberek
S komor nagy hősök, egy egész sereg. – 
A hideg kövön tompán kong  a lépés,
Megyek… és csend lesz…türelem, megértés,
A szenvedélyes meghaltak, elégtek…
A holtak élnek, s a némák beszélnek:
Értem beszédjük – ősapáink várnak,
S mi sem leszünk: csak visszajáró árnyak.
  *                      *
Vasajtó zárul…..ismét kinn vagyok, 
Az élet virul… a napfény ragyog. 
                                                        (1924)
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                                           BORÚTH ELEMÉR
                                      (1833–1886)

  
                                           Este van már…

Este van már, késő este
Pásztor-tüzek égnek messze…
Messze-messze más határon
Az alföldi rónaságon.

A faluban minden csendes,
Még az éjmadár sem repdes,
Nyugodalom lakik benne, 
Mintha temetőhely lenne.

Csak amott egy kis kunyhóba,
Lobog még föl hébe-hóba
A pislákoló mécses lángja…
Mintha az is halni vágyna.

Oh, de ott nincs dinom–dánom,
Pajkos öröm lepke szárnyon!...
Nincs ott lakzi, nem mulatnak, 
Halott mellett virrasztanak.

 
                                             Visszatérés 

Szülőföldem, édes szülőhazám!
Ki dajkáltad szép gyermek – életem,
Ifjúságom tűnő alkonyán,
Szenteld tájadra im megérkezem.
Megnézni jövök ősi telkemet
Szalmás kis házam ott a parttetőn…
S mi hozzád inkább huzza szivemet:
Egy sirhalom a régi temetőn!
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Hol s merre jártam? kérded: oh ne kérd!
Az ifjunak már szépek álmai…
Egy álom int – s elérhetetlenért
Föl-fölcsattannak vágya szárnyai,
Száll az ifju hő vágyainak szárnyán…
Mi messze fénylik az üdv csillaga
Míg kifárad a küzdelmek árján;
S mit elért: az élet alkonya.

Ki vágytam én is elrepülni innen,
A merre csaltak fényes álmaim;
S ki elvet csak a zaj között hittem:
Gyönyörködvén az élet árnyain…
Lelkem most, mint egy kergetett madár,
Mely fészke lombján végre megpihen…
Ohajtott csendet, s nyugalmat talál
Tenálad ismét hazám – mindenem!!!

  
                   A tokaji hegyen

Melyre mindig sovárogva néztem,
Ködfátyolán át a messzeségnek;
Mely, mint a mélység, vonzott magához
Varázsával hamvas kék szinének…
A holott vágyam mindig megpihent,
Ha utját föl a magasba tevé:
Most itt állok a büszke szirttetőn,
S nézek nem látott szép tájak felé!...

Nyugotnak hegyláncz, keletre róna:
Mily megdöbbentő, fönséges, remek!
Mintha csak egy világtenger volna!
S hullámai amott a kék hegyek…
Alattam róna, fölöttem kék ég,
Mindkettő nagy, mindkettő végtelen…
Futócsillagként rohanja által
Korlátokat nem türő képzeletem!
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Ott a Kárpátok ezüst koronával,
Közelebb nehány sötétlő várrom.
Itt a Tisza, - mely mint ujjnyi szalag
Tünik el a távol láthatáron - - 
Amodébb sugár falusi tornyok,
Szanaszét szórva a rónateren,
Mint messze látszó nyulánk árbóczok
A lecsöndesülő, alvó tengeren. – 

Majd a távolban járt tekintetem,
Visszatért ismét a sziklák felé,
S míg azt pár perczre megpihentetem,
Az őskor képe száll lelkem elé. –
Hallom a hegy riasztó moraját, 
Látom tüzével mily játékot üz.
 Csak álomkép…hisz régen kiégett,
Oh nem! borába ment által a tűz! - - 

Egy szebb kor képe száll lelkem elé.
Kiégett vulkán, büszke ormodon.
S tetemedben a harcias idők
Bajnok–vitézit vélem, gondolom.
Elborongok…és eszembe jőnek
Zrinyi, Dobó, Hunyadi és mások…
Nagyjai a rég elmult időnek
Nyugvó hősök, kiégett vulkánok!

        Ismerős hely

Itt jártam én hajdan iskolába,
Itt éltem át annyi szép napot.
A gyermekévek édes korszakában
Midőn még vágyam báb után kapott – 
O istenem! ha visszagondolok
E szép időkre, hullnak könyeim…
Itt e vén fák, ott az ős romok
Mind egytől egyig ismerőseim. – 
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A Sátorhegyen hányszor álltam én,
Hányszor vitt vágyam a Bábára föl?
Hallván felőle ábrándos regét
A szép Zsolyomka fehér–népitől:
Hogy vöröspapok lakták egykoron…
Míg oszt lányrabok rémes fészke lett…

Minden úgy van mint tiz évvel elébb;
Tiz év lefolytán misem változott – 
E részben tán az ember leggyöngébb,
Ki minduntalan változni szokott – 
Kik jóbarátim voltak hajdanán,
Kik játszadoztak egykor énvelem:
Most ha ismernek, sem ismernek reám, …
De már ez többé nem fáj énnekem.

Sok helyet kéne megkeresni még,
Hol összejártunk, s ismerős vagyok.
De csak lassacskán, mint egy fátyolkép
Jőnek emlékim elébe azok.
S a gyermekemlék e fényes sugár
Eloszlatja , el róluk a ködöt,
Mit ennyi évek multával, talán – 
A feledékenység reájok kötött.

Fehér tornyával ott a kis falu…
Még most is vonzón integet felém.
Amott a  liget hüs gyeppamlaga,
Hol gyermekgondjaim elfeledém.
Ott a folyam, itt a sik mezőség;
S a gyöngyvirágos, árnyas rengeteg…
Ott jártunk fészkeket keresni…
O mi könnyelmü, boldog gyermekek! …

Itt jártam én hajdan iskolába,
Itt éltem annyi sok szép napot át
A gyermekévek édes korszakában:
Midőn még szemünk oly rövidre lát. –
Itt tanultam mindazt éjjel nappal,
A minek hasznát soha nem veszem…
De itt tanultam már bánni a lanttal,
Mi engem most oly boldoggá teszen.
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            Az újhelyi várhegyen
      Emlékkép az „ujhelyi touristák” szebb napjainak történetéből 

Hajh! A vén tölgyfának fattyuági–nőnek, 
Szoknyát dicsőit most a koboz hurja!...
Oh, jertek, jertek… a régi időknek
Daliás dolgait játszuk el ujra!
Még áll a hegy orma, még fölfelé ront
Villámoktól edzve a szikla csoport…
S mi fölött sok század rombolva letünt:
Fölépíti azt a mi képzeletünk.

Lehunyom szemem… s már látom a fészket,
A melybe’ tanyáznak a büszke sasok…
Halljátok!? a tornyok réz fedelének
Csúcsán csikorognak az érczkakasok!...
A bástya–fokon libeg a lobogó;
Dübög paripák alatt a dobogó…
Álla lovagvár, mint állt vala régen:
Mesés ragyogásba, ünnepi fényben.

A vár ura én vagyok…. itt  e terem
A harczi tanácsnak szinhelye lészen…
Ott játékit üzi velünk szerelem…
Itt kiüritjük a kelyhet egészen…
S ha fenékig ittuk az üdv poharát
Csöndes pihenésre megyünk oda át…
Hol párduczbőrrel letakart kerevet,
Szebb, isteni álom ölébe temet.- - 

Czimbora! jer, te leszesz kapitányom, 
S a déli fokon jelölöm ki tanyád. 
Ne! ... itt van hadverő nagy buzogányom, 
Aztán ne kiméld se apád, se anyád!...
Nézd ama sikot ameddig a szem lát:
Hős abból kapja ki harczi jutalmát…
Ott Karcsa, Karos, Rad…amarra Lelesz…
A nyert csata dija egy-egy falu lesz.- - 



Szöveggyűjtemény                                                                                                           Borúth Elemér

261

De nézd deli bajnok! Már ott jön a had
S a bástyatörő kosok állnak elől…
Hát ellenséget amodébb ki fogad,
Mely szinte nyomul a „Kopaszka” felől?!
Asszonyhad, gyönge… de megejt ravaszon..
Ott jancsár fenyeget… hej! itt amazon…
S ennek – még a mitől a hős is inog – 
Szemébe van rejtve a tőr – a gyilok.

Csak jöjjenek, biztos sirjuk e völgy lesz
Ott várja már őket a hadnagy alant.
Fején érczsisak, vállán: kopja, tegez…
Megdallni őt hol vagy oh isteni lant?!
Inge aczél, szive, karja se lágyabb,
Szittyavezér se lehetne markánsabb….
Kezében öles, ragyogó alabárd…
Döfni ha készül, amazon be ne várd.

És indul a nagy harcz… vad riadalma
Betölti a sikot, be  rengeteget.
Kar karra talál és lesz diadalma,
A hősnek, erősnek a gyönge felett. –
És szól a győzelemnek vig dala rája…
Fenn a teremben boros kupa járja…
S hogy az ellen ezrivel itt lele sirt:
A tárogató viszi széjjel a hirt.
           *            *          *
Ah! e kor szintelen képei közzé
A multat a képzelet igy szövi be!
Igy lesz amazonná, igy haderővé…
Eprész–lány s a csorda a hegy tövibe’…
Korcsunokákból igy lesznek a hősök,
S tettüket – mint én – dallják hegedősök…
Majd eltün a percz…szétfoszlik az álom
S pusztulásában áll ujra a várrom! 
                                                    (1880)
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                                              Oh! Minek szólnék…

Oh! minek szólnék, minek mondanám:
Hogy így, meg úgy szeretlek, szép hazám…
Jobb mitse szólni, jobb, ha hallgatok;
Gyarló az ember,  …. én is az vagyok.

Hány mondta már: hogy szeret végtelen…
Hány mondta: hogy megváltna életen
Hite, barátot, szeretőt, hazát,
S utóbb mégis megmásolta szavát?...

Tenni folyvást, kiki a mit tehet – 
Tenni hazáért: a honszeretet!
Mert ha tett nem bizonyitja ránk,
Hiába mondjuk: szeretjük hazánk.

                      Már szép

Már szép zöld a vidék, s a virágos
Völgyben a bükk már enyhet is ad…
Ah mily jól esik itt kipihenni magam
S percre felejteni gondjaimat!

Ah! mily jól esik itt lenyugodni, hova
Mint anyaölbe teszem le fejem,
S hol, mint egykor a dajkadalon, ugy
Most is oly könnyen elszenderedem…

Szent természet! anyám te öledben vagyok,
Enyhet adó bokor árnya alatt;
S míg arczomról a but lesimitja a lomb,
Addig elaltat a dal, a patak.

  
                                              Elmosódtak…

         Elmosódtak már a mult időknek
 Lelkemet kinzó sötét képei…
 O jertek, jertek, s öleljetek át
 Ti szebb jövendő szép reményei! …
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   A mi még engem a multhoz csatolt:
 Pár üdvösséges, édes óra csak…
 Mindent feledtem, de azt nem tudám,
 Ó azt feledni nem volt nem,  szabad!

 De im lerontám végre a hidat,
 A melyen lelkem oda visszajárt….
 Lerontám örökre …összetéptem
 Egy illattalan, hervadt rózsaszált.

  
                         Igyunk!...

Együtt vagyunk hát újra czimborák,
Összevont ismét a hü szeretet….
És iszszuk ujra Tokaj szinborát,
És koczczintunk egy szebb jövő felett –
A seb, mit rajtunk a mult körme mart,
Ugy látszik már – már lassan beforr…
Igyunk fiuk míg a kulacsba tart,
Föl a pohárral …éljen - a bor! – 

E kerekasztal – emlékeztek még? – 
Minek volt egykor áldozás helye? – 
Midőn csőstül hullt ránk a dicsőség,
S hirkoszorus volt mindnyájunk feje….
De mit oszt ujra gyászlepel takart…
Tudjátok?! … a temetési tor…
Igyunk fiuk míg a kulacsba tart,
Föl a pohárral, éljen a – bor!...

Mit hozának boldog századok:
Sok dicső eszme drága magva az…
S mi lelkesülünk ma is általok,
Nekünk az gyönyör, bánat és vigasz.
S ez az, mi minket most is összetart,
Nevezze azt bárminek a kor…
Igyunk fiuk, míg a kulacsba tart, 
Föl a pohárral, éljen a – bor!
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Most üt éjfélt…s ti már csüggedeztek…
Csak csüggedés ne fogjon el soha! …
Az ilyeket, mert könnyen gyávák lesznek,
Jobban eléri a sors ostora…
Hisz megáldja még Isten a magyart …
Reá kerül tán egyszer már a sor..
Igyunk fiuk még a kulacsban tart,
Föl a pohárral, éljen a – bor! ….
 

 
              Szalánc romjainál

A keskeny völgyű Ronyva völgy felett
Hosszan nyúlnak el erdős hegyek…
E gerinces hegység egyik ága
Mielőtt Zemplénbe lépne át,
- A többiekből mintegy kiválva - 
Magasra emeli szirt-homlokát…
E meredek bérci csúcson áll
Szaláncvára, a vén sziklavár.
Rettegett sasfészek egykoron,
Ma már borostyán futotta rom…
Csöndes magány, hol bagoly, vércse
Költ nemzedékről nemzedékre…
Egy történelmi emlék csupán,
Mely maiglan fönntartja nevét…
S hova zarándokolni jár a 
Magyar dicsőség fénykorára
Még mindig büszke szittya-nemzedék…

Melyik sas, mikor rakta e fészket?
A történet erről nem beszél.
Felelni rá még a rege se kész…
Eredete messze múltba téved,
A nagy Árpádok fénykorába vész…
Ki tudja: itt hányszor pihentek ők,
A honalkotó nagyok és dicsők,
Ha véget ért a gyilkos csatatűz?!...
S hol vadrózsa nyitja bimbaját,
Hány ifjú lovag, s lázas keblű szűz
Mondta el egymásnak szerelmi baját
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Holdvilágos, csöndes éjjelen?...
Midőn már szellő sem legyint…
Midőn a várúr régen elpihent…
E mohos szirtek örök titka mind!...

Nyolc hosszú század történetének
Ah! mennyi titka rejlik itt?!
Órájában a csöndes éj felének,
A véres drámák porló hőseit
Gyakran látták már bolyongni ott
Fehér lepelben a sötét romok
Szédítő mélye felett…
Folytatva, ki mit félbe hagyott itt:
De magával a sírba is levitt
Szerelmet…bosszút... gyűlöletet.

A várnak még kerek tornya áll,
A többi rom…
Időharapta sebbel oldalán…
Ami ablak volt egykoron,
Mint a szemüreg odvas koponyán,
Most oly borzasztóan mered…
Itt-ott folyondár fut végig falán,
A romlástól hajh! Ez sem óvja meg!...
E kerek toronyba volt bezárva Drugeth
Özvegye, Báthory Klára…
A hűtlen hitves…Losoncziné.
Itt vezeklett ő soká, soká…
S ki megtöré az úri nyoszolyát:
Amott… odébb a szédító mélybe
- Még most is látszik kireccsent vére -
Bukott alá a csábító deák.

Oh kegyelet!....s ti e vén romokat
Hűsen beárnyazó tölgy sudarak!
Kiknek éltet az itt nyugovó
Daliáknak szent pora ad tán…
Védjétek a vész, a fergeteg napján,
Védjétek e régi emléket!
És ti, - ha jöttök,
Századok kis unokái: az évek
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Csak innét menjetek nyomtalanul…
Innét, hol a honfi….a dalnok
Lelkesedését merítni tanul…
S verve a lantot,
Ragyogó múlt s hősi erényről
Dalt zeng…s átadja azt a jövőnek.

     

                                        DARMAY  VIKTOR
                                   (1850-1878)

  
                                             Köd borult…

Köd borult az őszi tájra,
    Búsan hallgat a madárka;
    S amely ott virul messze, távol – 
    Álmodik egy szebb hazáról.

Álmaimban már amott száll,
           Tengereknél, délpartoknál;
           Hol a tavasz lombja várja,
    Új pataknak csörge árja.

Új szerelem, új boldogság,
           Hajnal keltén üde rózsák,
           Új remények édes álma,
           Édes álom dallá válva.

Annyi más és annyi szebb még,
           Mult tavaszról boldog emlék, 
           Mi tartja hát, hogy ne szálljon?
           Hervadó lomb…hideg tájon…

S lám a madár mégsem repül,
            Száraz ágon hallgatva ül,
            Az a kicsiny fészek – vagy mi – 
           Azt nem tudja ugy elhagyni.
                                             (1868)
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                       A küzdőhöz

Hova visz ember, magas röptű vágyad
Küzdelmeid tövises útain?
Gát visszatart, hegyes kő vérzi lábad,
S tépett szivedben úgy sajog a kín.
Ne menj, ne lépj a kész veszély elébe,
Meg nem ment attól ingatlan hited;
- A világ téged leronthat a mélybe,
De te magaddal őt fel nem viszed.

Hadd feküdni s nyögni lenn a porban,
Dicsőbb, szebb sorsra úgysem érdemes, 
Ha ő nem érzi: célja merre, hol van-
Mért bántanók mi? bírja, mit keres.
Ha föl nem rázza önnön szenvedélye,
Ne hidd, hogy akkor álmából kivedd…
- A világ téged levonhat a mélybe,
De te magaddal őt föl nem viszed.

Ne nyúlj a lánchoz, ne bántsd a bilincset, 
Amely szorítja karját, szellemét, 
Csak ellenségét fogja látni benned, 
És láncával fejedet zúzza szét. 
Míg a siker, a várt remény helyébe, 
Mint kártyavár, úgy összedűl míved…
- A világ téged levonhat a mélybe,
De te magaddal őt föl nem viszed.

S ha mégis már segítni vágysz szegényen,
Altasd el őt egy érdekes mesén;
Midőn alszik, hát jöjj feléje szépen, 
S vigyázva tágítsd láncait kezén.
Vigyázva, nehogy a lánc csörrenése
Kemény tusára hívja ellened…
- A világ téged levonhat a mélybe,
De te magaddal őt föl nem viszed.

Midőn a láncszem egyenként kitágul,
S a zsibbadt érben újra lejt  a vér:
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Hadd akkor őt! éledjen önmagátul,
És maga küzdjön szabadságaért.
Ha ezt kivívja, büszkén törhet égbe,
Másképp vergődik, amig  elsüllyed…
- Úgy fölemel, így leragad a mélybe,
Mert útja egy, veled vagy nélküled!
                                              (1868)

              

          Örök gúny

Örök gúny van a természetben,
     Örök gúny rejlik mindenütt,
     Egyik lapon fényes, nagy eszmék,
     Másik lapon meg gyászbetük!
     Ha olvasom, míg mély értelmét
     Lelkembe tárják e sorok,
     Szivem ugy fáj,  – kacagnom kell, ha
    Megőrülni nem akarok.

Minden, mi föl s eltün a földön,
     Egymás parodiája csak,
     A tavasz üde vonulása,
     S a lombok, mik lehullanak.
     S ha egy szép költemény az élet,
     Gúnyverse ennek a halál, 
     Gúnyvers – igen, valóban az, mert
     Kikacag és sziven talál.

Mi az akarat és a végzet?
     A büszkeség és fájdalom?
     Nem tűz-e, mely magát gúnyolja
     Játszó árnyával a falu?
     Nem kontár mű –e a teremtés?
     Munkái oly idétlenek,
     Egy isten alkotá az embert,
     S a hitvány féreg öli meg.
                                     (1869)          
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               V-ik László

Szólt a király: „visszavonás – átok!
 Itt a kezem, leszünk jóbarátok.”
Szólt Erzsébet:”hallja meg az ég is.”
 - s a két Hunyadi a börtönbe’ mégis.

„Hát az eskü, hát a három ujjod?”
- S László feje le a porba hullott, -
„Mátyás is megy Podebrádhoz rabnak,
Velem béke s szerelem maradnak.

„Hej Mária, Gara szép leánya,
Hej szerelem édes menyországa…”
- Oh hagyj engem, kiméld sötét gyászom,
Hallod? Az ő lépteit vigyázom.”

„Gyöngyöző bor, fényes arany serleg,
Szép k i r á l y n é m – halld igy  üdvezellek.”
- „Gyöngyöző bor,  s vér, a mely megárad,
Látod az én halovány arcámat ?”

„Édes arcod, ej mit, ha halványul, 
Még piros lesz csókjaim lángjátul…”
- „Piros? Nem, nem olyan volt a vére,
Jaj, jaj! hogy az én istenem értte..”

„Megállj őrült! Ki ne mondd a szádon..”
- „Verjen meg, és soha meg ne áldjon”
S a merre megy, síró átka hallik,
Kinn az utcán lázadó nép zajlik.

„Hej mi ez itt?” – „Én vagyok Erzsébet,
Fiaimért jöttem, de hisz érted…”
„Jól van, jól van, csak egy percig halkal,
Percig vessek számot önmagammal.”

„Oh teremtőm! Bocsásd meg minden vétkem, 
S adj tanácsot, hogy ki véd meg éngem?
- „Én uram! Ne ez édes pohárral,
Ez is egy a keserű halállal.”

                                                       (1871)  
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                                       Az én urambátyám

 Csöndes, békés úriember,                    Három derék fia is van,
 Az én kedves urambátyám,          Három bajszos csecsemője,
 Hogy oly nagyon csöndes, békés,        Nevelésük? égre bízta,
 Nem is hinném, ha nem látnám.          S hogy nőjenek, az esőre.
 Alig tudja, veszi észre,           Pitteg, pattog a karikás,
 Hogy a világ egyet fordul;                   Úgy megülnek a ló hátán,
 Élni is tán csak úgy él ő,          S gyönyörködve nézi őket,
 Már szokásból, unalombul.           Az én kedves urambátyám.

 Új a régit fölcseréli,            Kis király ő a faluban,
 Padlásra jut mente, kalpag,           S a fia mind megannyi herceg,
 Csengő–pengő sarkantyú, de               Szép lányoknak, menyecskéknek
 Fittyet hány ő a divatnak.           Sárga gyűrűt, kendőt vesznek.
 Eddig hordta, most eldobja,           „Én is ilyen csapodár voltam!” –
 Válogasson más, de ő nem;          Mondogatja néha–néha, 
 S egy ruhája télre, nyárra,          S el–eldúdol egy hajdanit,
 Jó időben, rossz időben.            Ha rájő az ifjú véna.

 Olvasgatni? ő nem olvas,          De ha tűzbe hozzák, akkor
 Az is tán egy kalandárjom,           Akkor aztán nem ismer rá senki, 
 Vagy ha éppen hoznak kurrenst,          Hanem ez csak egyszer van,
 De könyvet ne, semmi áron.          Hogyha adót kell fizetni.
 Az újságot is csak írják,           Királyoknak, kormányoknak
 S mendemonda nem kell néki,              Nincs többé olyan ellensége,
 Évek óta egy a nóta:           S hiszed, hogy föllázad? Dehogy!
 „Hej neszmélyi, verpeléti!”          Csak fizet és azzal vége.
   
 Tisztújítás, választáskor           Szóval csöndes, békés ember
 Székvárosba be-berándul,          Az én kedves urambátyám,
 Ezt ajánlják a legelső,            S ami legfőbb, talpig magyar,
 Azt a második alispánul.          Ha ugyan megáll a lábán.
   „Éljen – kurjant ő – a régi!”          Alig tudja észre venni,
 Ha meghalt, hiába mondják,          Hogy a világ egyet fordul,
 S haza robog elégülten,           Élni is tán csak úgy élt ő, 
 Letudta az ország gondját.                  Már szokásból, unalombul.
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                                         Ezermester az idő  
   
   I.                                                               II.
  Ezermester az idő –    Tettre költi az erőt,
  Mindenre kiterjed a gondja;  Lelkesíti vész s viharba’,
  Sürög – forog, tesz és vesz,  És a bút a feledés
  Mintha csak száz keze volna.  Lágy leplével betakarja.

   Bölcsőt farag, aranyos   Hagyja nőni a reményt
 Pillét himez, pártát gyöngyöz;  A csalódást, a sok álmot,
 S a mosolygó arczokon   S azután elsöpri - mint
 Ránczot varr a szemfedőhöz.  Falról a gyönge pókhálót.

    

                                               Hej átkozott

 Hej, átkozott természetem,  Mert nem fizetnek, míg lehet- 
 Jó sorsomat nem tűrhetem;  De panaszkodnak eleget,
 A vágy örömből búba hajt,   „Mily hallatlan, disznó idő,
 Ha nincs, föllelem én  a bajt.    Nem jön az előfizető!”

 Fáj a szívem, mert szép a lány,  Új, sok a költekezés.
 S dallal megyek csábos nyomán,  Hónap vége, minden kevés.
 S midőn hallgatna már szegény,   Adj még te, ha van pár forint, 
 Bolondul abba – hagyom én.   Az istenért add oda mind.

 Otthon gavallér, úr vagyok -   Magyar szerkesztők, uraim!
 De álmaim százszor oly nagyok,  A béke csöndes karjain
 Egy reggel tüszköl a vasút,  Kívánom, hogy pihenjetek,
 S hátamba veszem a falut.  - S azért én még ma elmegyek. 

 S itt fenn a szerkesztő urak,   A pesti koszt jó paprikás,
 Ördögbe! oly szűkmarkúak,     Koplalni meg nagyon pikáns;
 Bezzeg jó préssel jár az itt,   Adjő! – verselni oda el,
 Aki belőlük pénzt szorít.   Hol a veréb is eltelel. 
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                                            Alvó gyermekek

Késő van. Éjre vált a méla alkonyat…
A hangos ház megint csöndes hajlék maradt;
Vig lépteik zaja…lármájuk…örömük…
Mint  a madárral a dal  pihenni tért velük.

Ölembe hajtva itt kis angyal – fejüket,
Már pilláikra lágy álom nehezkedett,
Szemük lehunyva és … a játék ott hever…
De ajkuk még mosolyog, mint két nyiló eper.

Míg arcuk ég – szivük halk dobbanásiban
Édes tündér zene susog fel titkosan;
S ah! fényes, drága kép – kis apró kezeik
Még alva is hiven csak egymást keresik.

Ti boldog gyermekek! e bűvös fátylon át,
A nap virágait fűzitek csak tovább,
Még arcotokra gond s bú árnyat nem vetett,
S egy könyetek, ha van, futó hab legfelebb.

Futó hab? Óh de majd, ha jő évek sora,
Ki tudja, hogy mi vár-e az arc rózsáira?!
S ez ajkak mosolyát igéző fényivel
Mi bánat tépi szét, mi kin sápasztja el?!

Egy késő este tán itt ültök egykoron
Tünődve, mint a hogy én elgondolkodom;
És én meg, a kit most ringatlak térdemen,
Kis ded testvéreim – ott alszom csöndesen.

                                Plotényi Nándor barátomnak
                              Mikor a „Vadászkürtben” játszott- 

 Hegedűszó, jaj be édes, - 
 Jaj, hogy érzem magamat! 
 Fiú! áldjon meg az isten,
 Hol veszed e hangokat?
 Hisz a mi a kezedben van
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Csak egy darab száraz fa, -
Hogy terem hát ennyi virág,
Ennyi öröm s bú rajta?
         
Pedig ugy van – ha megrázod,
Hull a virág szivemre,
Mint  a zápor, s a kéjmámor
Menybe ragad egyszerre.
Azt hiszem: te vagy szent Dávid –
Én meg szent Apoll vagyok …
S e pincérek itt mind holmi
Engedelmes angyalok. 
                  (Sátoralja–Ujhely, 1873)

                                      
                                       Merész a szó!

Merész a szó, de ám kimondom:
Republikánus vagyok én,
S gyűlölöm azt a szabadságot,
Mely koronát hordoz fején.
A szabadság, mit én imádok,
Mindennél büszkébb, magasabb,
Nem tűr az főbb urat magánál,
Nem ösmer az királyokat!

Azért ám menjen és boruljon
A trón lábához, aki tud;
Gyujtson tömjént a tiszteletnek, 
S fonjon egy névnek koszorut.
A fényes csarnok ünnepeljen – 
De engem, ah! hiába vár.
Nem aranyos kalitnak, a nyílt
Mezőknek zeng dalt a madár.

A nyílt mezők, szabad kunyhóknak
Vagy te is lelkem madara:
S ez udvarok levegőjével
Nem békülhetsz ki, nem soha.
Tudod, hogy mind e fény, örömzaj
Az élet hazugsága csak:
Sugár, melynek nincs lángja, festett
Rózsák, mik nem virítanak.
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Igen! majd jövök én is egykor,
Ha majd az átkos bűvölet
Szétfoszlik, - lantom viharáról
Ti fölismertek engemet:
Dalaim harsogó bombáit
Vetem a templomok fölé, 
Hulljon a bálvány képe porba,
S támadjon föl az Istené!

  
              Őszi séta

A felhők újra rózsaszínbe’ játsznak
És újra nyílik a virág;
Napfény játszik kék tükrén a Dunának –
Oh mily szép őszi nyárvilág!

Sétányon, utcán foly ünnepi séta, 
Leng tarka–barka öltözet;
A férfiak a könnyű „blous”-t felölték,
S a nők a röpke selymeket.

Van susogás, kacaj, enyelgés, trimtram, 
Ameddig ember füle hat;
Verébcsiripelés a házfödélen,
S verkli az ablakok alatt.

Vén páterek tokája szintugy olvad,
Hogy szép idejük kijutott;
Suszterpubok csak úgy hányják az égnek
Örömükben a papucsot.

Fess arszlánok a’lá mód korcsolyáznak
Fényes kirakatok előtt,
S a frájter karonfogva jár és büszkén
Szorongat holmi gyíklesőt. 

Kocsik vágtatnak, omnibusz döcögtet –
A vendéglőkben dudaszó…
Csak én járok le s fel a hosszú utcán
Mint jámbor s fáradt utazó.
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S a víg tömegben keserű szemekkel
Az egyik ablakot lesem,
Mikor ragyog ki rajta szép napom már,
Szőke arcod, kedvesem.

                      Kórágyon 

Kórágyon fekszem – e rideg szobában,
Körültem csend és jóltevő homály van. 

És nem jő senki, hogy meglátogatna,
Itt hagytak engem egyedül magamra.

Itt a szűk ágyon, vergődve, tehetlen,
Kín közt, nyomor közt és kétségbeesetten.

Még szól a dal, még tart a kedv, a mámor,
A szívben láng és édes barátság forr.

De a dal, ha elszállt, s a pohár eldobva – 
A  t ö r t  c s e r é p p e l vajjon ki gondolna?

Napjaim lassan fogynak, mint az éjek –
Sokszor ugy érzem, hogy már nem is élek.

Hogy csak képzelem, mint bolygótüz fénye
Játszik, világit sirom éjelébe.

Ah! tünne bár, ah! veszne bár homályba
E bolygó fény is, s a lét minden álma.

E lázas agynak csapongó játéka;
Ez emlék, mely ugy felsir néha – néha,

E rút zenéje öröm és keservnek,
E léha zaj, mit életnek neveznek;

És minden, minden, mi itt zúg örökké, - 
Hallgatna el! Hogy sose halljam többé.
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Szerettem egykor, ámde rég meguntam,
Egy óhajom van: békén hagy aludjam.

S reményem biztat, hogy betelik vágyam,
Hogy közel a perc, mire oly rég vártam,

S hosszu élettől, mire semmi kedvem,
A jó istenek megőriznek engem.
                                                   (1874)
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              FARKAS ANDOR
      (1878–1956)

  
             Egy őszi nap

Egy őszi nap a nyár szakában,   Hol van a tegnap ékessége?
Vigasztalan, komor, hideg..   A fénybe’ fürdő, játszi kép?
Az ég boltján sugár-mez helyett  A boldogság vidám tanyáját
Kopottas, szürke köpönyeg.   Ily gyászba mért öltözteték?

Minden felhő egy bánat–felleg,   Virág–nyilás derüs szakában
Mely a lélekre nehezül,   Mért zúg az ősz hideg szele?
A mint az ég rideg palástján  Tán hervadás után sóhajtsz
Unott közönynyel meg–megül.  A földnek néma kebele?
           (Sárospatak, 1900)

               Csak a szívem….

Se csillagom, se dús tarisznyám.
Csak a szívem. Az is a sziklán.
Tar, átokverte sziklahátán
Magánosságom bús hegyének,
Hol úgy bolyongok beteg–árván
Mint vándora kietlen éjnek.
Csak a szívem. Az is csak árnya 
A réginek, a tengermélynek.
Kincsét szétszórtam a szelekbe,
Hajnalváráskor jó viharmagul,
S hajnal helyett, vihar helyett,
Mint néma rém, rám tört az este,
Sötét lován, hivatlanul…..
Pár szent orom ruhája köd lett…
S én, aki bérc királya voltam
Koldus–küszöbre taszítottan
Várom a csöndet,
Az örököst, hogy rám köszönt,
Vagy tán a földet, hogy majd visszajön….
Várom, keresztek árnyán meghajoltan.
            (1937)
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               FEJES ISTVÁN
          (1838 – 1913.)

         Költészetem  

Költészetem, te az istennek
Szelíd mosolya éltemen!
Nélküled élni nem tudnék soha,
Nélküled élni nem lehet nekem. 

Áldás–e az, vagy átok, nem tudom, 
Hogy a portól megrázkódik szívem, - 
S vágyik föl, föl a napsugár felé, 
Mely messze fénylik és mégis híven.

Ezt el nem érem, ámde semmisem,
Az kell nekem, miért esengni kell, 
Mi vágyó lázban tartja keblemet
Titokszerű, sejtelmes fényivel.

Az kell nekem, az a pillanat,
Midőn a szív ver nyugtalan,
S hogy miért ver mélyebben, érzi benn,
Mint kifejezhetné a szó, a dal.

Ne légyen itt belül nyugvás soha, 
Feszítsen a vágy, küzdés, izgalom,
Igy szép az élet, pir és sáppadás,
Kétség, remény játszódva arcomon….

Igy éljek én, míg élek, lantomon
Dalolva keblem mély érzelmeit,
S a lélek vágyát az eszmény felé,
Ami dicsőit, ami istenit!
                                            (1861)
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            Borúval…

Borúval arczomon, könynyel szememben,
Vérző sebekkel megtépett kebelben, 
Vesztett csaták, hiu küzdés felett: -
Nem átkozom meg még sem éltemet!

Sujtott nem egyszer a sors bősz hatalma,
A mit szerettem, mind azt eltiporva,
Tiporva annyi, annyi kincsemet, -
Nem átkozom meg még sem éltemet.

Eszményeim romokra zuzta szét,
Kicsiny tüzhelyem is vérben fürösztve,
S gyunynyal kaczagva mély kinom felett,
Nem átkozom meg még sem éltemet.

Csapás alatt porba nem hajoltam, 
Bukott csatában gyáva sohse’ voltam, 
Bár vesztve annyit, birtam lelkemmel,
Ezért nem átkozom meg éltemet!
                                                        (1881)

         Szentvérutca
            (Néprege)

Csitt, csitt! … az ó toronyban éjfél,
Mozognak a sötét falak;
Az őszi folyondárt tépve tépvén
Az őszi szél – tovább halad. 
A rémes árnyak im’ huzódnak,
Mint sápadás az arcokon…
Csitt, csitt, jajdul a siri szózat:
„Hatalmas Isten, irgalom !”
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Mi ez, mi rém? a föld beszél itt?
A föld nyugodt, némán pihen!
A hold sugára tán, mi rémit
A metszetes templom–íven?
Remegve nézem fenn a holdat,
Felhő alá suhan, oson.
Csitt, csitt! Jajdul a siri szózat:
„Hatalmas Isten, irgalom!”

Dulott arccal, véres talárban,
Mily szellemek bolyongnak itt?
A kripta mély, fölötte zár van,
Ki nyitja föl závárjait?
A jók alant békén nyugosznak, 
A rossznak kin a nyugalom…
Csitt, csitt! Jajdul a siri szózat:
„Hatalmas Isten, irgalom!”

Egymás után egy, kettő, három…
Tizenhárom árny lebben el,
S amerre mennek, ég a lábnyom
Keblök kiömlő vérivel.
De ember vére még se moshat
Semmit a bün–gyalázaton – 
És csak folyton jajdul a szózat:
„Hatalmas Isten, irgalom!”

           *  *
                    *

Bátorba’ régen, hajdanában,
Fej’delmi úr családja élt.
Csáb volt elég az uri várban,
Piros leány s a gazdag érc.
Csak jöttek a derék leventék
Megkérni a leány kezét,
S el is mentek s a hölgy szerelmét
El nem vivék, meg nem nyerék.
Szól majd a várur: „jó leányom!
Válaszsz magadnak vőlegényt
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Kinéztem én már messze tájon
Számodra két fej’delmi vért.
Az egyik barna, büszke, délceg,
A másik szőke, hallgatag;
Az egyik barna, büszke, értsd meg!”…
S a hölgy a barnánál maradt.

Az esküvő gyorsan közelget,
A lányka szive ég, dobog,
Aranyhalu–tócsája mellett
Mereng egy estén s andalog.
Egyszer csak ful, csak ful a keble,
Ugy megszoritá valami;
Elsápad arca…átölelve
Tartják egy férfi karjai.

A férfi szőke, szép vonásu,
Hosszu csuhája földig ér, 
Szivét ajánlja s ráadásul
Menyországot, mindent igér.
A hölgy áll néma megvetéssel,
S még szitja a vad láng tüzét, 
Amig a férfi egy szökéssel
A föld alatti utra lép….

A várban fenn gyertyák lobognak,
A gyertya fénye hasztalan.
Majd földerül a jótevő nap
Világitó sugárival,
De a hölgy rejtekébe nem hat
Szabad világ, szelid sugár,
A kripta mély s fölötte hallgat
Fölötte hallgat a halál!
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Felzug a várur! „gyáva szolgák,
Halálra fel, keresni fel!
Kutassatok ki bércet, rónát,
De lányomat hozzátok el!”
S bércet, rónát ám felkutatnak,
S megtérnek félve, reszketőn:
A gyászos zászlók még lobognak
Baljóslatul a vártetőn.

A barna fürtü vőlegény jön,
Elhozva dus ajándokát,
Fehér gyöngyöt kelet vizéből,
Szerelme fényes zálogát.
„Jöj, jöj leányom, - szól a várur – 
Várnak reád e gyöngysorok”…
A barna ifju hallja, ámul,
De nem hiszi, hogy ő halott.

„Ezüst, arany busásan annak, 
Ki fölleli menyasszonyom”…
Van csábja a fénylő aranynak,
De nincs süker, nincs haszon.
S a vőlegény lecsüggedt fővel 
Tovább megyen, tovább halad,
S nyomába megy zúgó özönnel
A bú, miként az áradat.

Mint a galamb, őszül a várur, 
Egy év alatt aggott, öreg,
Az e g y s a r j is letört a fárul – 
Keblét a bú emészti meg.
Busul, busong az ősz ködében
S ugy vonja a hulló levél,
De hir csendül meg bal fülében:
„Fej’delmi úr, leányod él.”
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„Mi az? leányom, szép Piroskám?”
„Piroska halvány mint a sir!
Arcán miként az őszi foszlány,
Tépetten ül az ifju szin.
Én láttam őt, felnyilt a k r i p t a,
Kijött a sok csuklyás barát, 
Mint egy szobrot átszoritva
Mindegyik egy-egy szép leányt.”

Egy agg koldus szólt igy a várban,
Kit álom ért váratlanul,
Hallgatván a templom zugában
A szót a szent pap ajkirul…
S hogy álom érte észrevétlen
Éjjelre is belől maradt,
S midőn felébredt, szörnyű vétken
Találta a barát–hadat.

Bőszen, miként a sulyos átok,
Rohan ki Bátor kényura,
S utána jólkovácsolt láncot
Csörögtet szolgatábora.
A lánc szoritja majd keményen
A förtelmes papok kezét,
S a bünt tagadnák mind kevélyen,
De van tanú, hogy azt tevék.

Ott vannak a rablott leányok,
Ajkuk vádol, bár szótalan,
Sötét fátyol borul reájuk,
Sötét sátor–sugártalan.
De élet látszik még Piroskán,
Bár ő is halvány mint a sir – 
S arcán, miként az őszi foszlány,
Tépetten ül az ifju szin.
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A fej’delem csak néz a lányra – 
S dulott szivén mélyebb a bú;
Majd szól, parancsol, és szavára
T i z e n h á r o m fő földre hull.
Piros vér foly a barna csuklyán,
A porba is alá csepeg,
S a  v é r  n y o m á t  a  r é m e s  u t c á n
Nem veszti el a képzelet. 

 *                         *
  *

Az ősidőből zeng az ének,
Az ősidőből, mely letünt,
S csak a sötét romok beszélnek
Róla egy–egy borut, derüt.
A kripták már dőlnek, omolnak,
S új épület kél a romon;
De csak folyton jajdul a szózat:
„Hatalmas Isten, irgalom!”

Mi ez, mi rém? véres talárban
T i z e n h á r o m  árny lebben el;
Mindegyiknek vér foly nyomában
S nem jár senki e vérjelen…
Az emberek éjjel nyugosznak,
S a vér felszáll a hajnalon – 
Míg virradatra kél más szózat:
„Közel az úr s az irgalom!”

  
             Fekete hollója

Fekete hollója az epesztő búnak
Reményem romjain nem örökké mulat,
Kétségek óráin bár sok bú keserget,
Homlokomon azért nem űl mindig felleg.
A sas a hollónál, a nap a felhőnél,
Magasság a mélynél, fény a sötétségnél, 
Rabságnál szabadság, átoknál szerelem, 
Erősebb, igazabb, övék a győzelem.
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Feszítik az ifjat magas, égi eszmék, 
Hisz, de kikaczagja szent hitét a kétség,
Szeret egész szívvel, s kit szeret, az vonja
Hűtlen kezével az égő pokolba.
Szabadság, igazság igéivel harczol, 
S a gaz veri lánczra, s szolga üti arczon,;
Bú gyötört ezt látnom és mindent megérnem,
De még sem adom fel hitem és reményem.

Romokon busuljak? Építek a helyett,
S ha nem ihatom a jutalomkelyhet, - 
Gyönyör, élv, ha marad a küzdésben vágyban,
Áldó könycseppet ejt gyermekem utánam.-
Rabságom sirassam, fölemelem lelkem,
Szárnyakat készitek, mint Daedelusz mentem,
És örökre vivok föld és tenger ellen; -
Ikarusz, a gyermek, hadd kövessen engem! –
                                                              (1881)

       Az ujhelyi kántor

Hajh! Be csendes az újhelyi 
Pincék tája,
Amióta kiütött a 
Kopaszhegyi vig szüretek 
Kolerája!

Maradt otthon anyámasszony
Kapuzáró,
Este felé a hegy felé
Igazodott minden igaz
Búcsújáró.

Csengett–bongott a pincének
Öblös–torka,
Nem fogyott a vidám nóta,
Kántor uram a gyantáját
Váltig hordta.
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Föld is itta, annyi volt a
Tele hordó,
Most a pap is vizet iszik,
S turót eszik, mint a cigány
Levélhordó.

Kong  a szív is, a hordó is,
Valamennyi, 
Átokverte pincehegyre
A tanácsnak nincsen már ma 
Kedve menni.

De a kántor még a hegyet
Egyre járja, 
Bárha csendes, mégis kedves
Neki ez a búcsujárás
Régi tája.

Tele palack a zsebében,
Ebugatta!
Ha bor iz is, fele víz is,
De legalább pincetorkon
Iszogatja.

                                 (1894)
           

             A béke zászlója
(a sátoraljaujhelyi gyártelep dal- és 
önképzőkör zászlószentelési ünnepélyére)

Föl, föl a zászlót, munka hősei,
Föl, föl a zászlót béke–bajnokok,
A nap ma fényét nektek szenteli, 
S örömre csendül fenn a bérczi fok.
Koszorú leng a béke zászlaján,
Most arra tűzi azt a honleány.



Szöveggyűjtemény                                                                                                                Fejes István

287

A harcmezőkön ezer éven át
Vivtak apáink a magyar honért,
Véren nyerék ők a szabad hazát
S halálon a borostyánt és babért,
Ma már szabad a hon minden fia,
S a szabadságunknak munka a dija.

Oltárt csak egyet ismert a magyar, 
Egy tettet ismert, egy mesését, csodást:
E földet, a mely ápol s eltakar
S a honszerelmi önfeláldozást;
Rátok hagyták ezt a hon ősei,
Vegyétek át, ti munka hősei!

Föl, föl a zászlót! és a vér helyett
Csorogjon a verejték-áldozat, 
Ész, kar hatalma, véső és ecset,
Nyerjen a honnak új babérokat;
Mert nemzetekbe éltet és erőt önt.

Előre csak, előre honfiak!
Szabad, dicső lesz újra még a hon, 
Ha szárnyat öltve, mint a sasfiak,
A hon szerelme leng zászlótokon;
Magyar földön, míg ősi vérbe lép,
Munkába edzve rab nem lesz a nép!

Ma félre gond, ma félre csüggedés,
Ne nézzük a borút hazánk egén,
Mert forr az élet, lesz még ébredés,
Nem lesz e hon sem mindig ily szegény;
Virág nyilik majd bérczeink felett 
És koszorút nyer minden honfi tett!
                                                (1902)
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                   FINTA  ÉVA 
                                            (1954-)  
    
                                            

                Életfa 

Ott lenn a szív gyökérzete
idegek hajszálgyökere
formázza azt a lét–magot
mely törzset hajt, törvényt ragyog.
A gének láncain kúszik
a folytatás virágokig
s kinyújtja éhesen magát
a termést gyöngyöző faág.
A gyümölcsök: gyermekfejek
bennük lakik a képzelet
a magok pedig: agyvelők
ők értelmezik az időt - 
míg száron, törzsön lengenek
elefánt-fülű levelek
és hallgatóznak: mint csorog
ég s föld között a sok titok.
                                     (1982)

  Otthon
        (Horváth Annának)

Ott, hol karéjban állnak és lágyak
nem kékek, mert visszaszállnak
rájuk a színek (kis lepkék tenyeremre)
és enyém minden, mi megfelezne
a kéket oldja a zöld, a sárga
az umbra, a vas vöröse lángra
lobbantja göröngyeimet:
otthon vagyok, őriznek a hegyek
a pusztulás is sorsomat vigyázza
nevemen szólít a felbontott járda
az utcák lógó beleiben
vándorol múltam, emlékezetem
öntudatlan örömeim járnak



Szöveggyűjtemény                                                                                                                    Finta Éva

289

érrendszerében, elektromos tárlat
a felvillanó, áradó idő – 
a táj kimondja verseimet. Várnak
felnőtt szavak, tükrökben nőtt alázat
az ízek vegyi gyárában remeg
a változó, vibráló élvezet
hogy otthon van minden, mi otthoni.
Isten se tudná széjjelhordani.
                                           (1991)
 

  Az a pillanat a repüléssel….

Köröttem széna-, szalmaszálak
puha, meleg az oltalom
e fészket el miért hagyom
mikor anyám csőréből csippen
virgonc és biztos kukacom.
E fészket el miért hagyom?
az illatok is ideérnek
odafent felhőlelemények
alattam: csupa izgalom.
E fészket el miért hagyom…
Iszonytató a mély alattam
karmom a fészekszélbe mélyed
- e fészket el miért hagyom - 
borzongatnak sötét veszélyek
szárnyam emelve intelem
anyám köröző verdesése
 - e fészket el miért hagyom - 
hol van a tegnap menedéke
alattam habos zöld, fölöttem 
a kék magas rugdossa szívem
- e fészket el miért hagyom? - 
szél fodra száll a szívverésre
s billen szárnyam vitorlavászna
lábam alól a fészek elfut
kicseng csőrömből remegésem
még köthetnék anyámmal alkut 
kifut torkomból szívverésem
szárnyam vitorlavászna felkap
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fejem magasra tartva szállok
íves szárnyam remegve felcsap
s nyílként zuhanva, felszökellve
és ismét dermedt zuhanásban
majd fejem újra fölemelve
tapasztalom: röpít a szárnyam.
S amíg körözve jár utánam 
anyám, már elmosódik kéken
milyen is volt a fészek széle
hogy hullt alá a szívverésem
s majd újra fészkembe húzódva
begyemben, tollaim közt éled
az elválás hívó varázsa
a pillanat a repüléssel.
                                       (1993)  

  Duruzsoló kisfiamnak

Magzat (varrat)
magzat (varrat)
nem adhatlak a kudarcnak.
Tested testem folytatása
időd időm maradása
agyadban már csobog énem:
patakocska, szellem–éden.
Nem adhatlak senki másnak
csak a folyton–folytatásnak
jövő idő jelenének
csak az örök feledésnek
újrakezdő akarásnak
mit a világ sose láttat
sose mond el, sosem adja
szádba fújni – ez a sípja
az ő sípja, neked fújja
minden újonc újrakezdő
dobogását, táncos, fényes
újrakezdő topogását
lábad elé neked fújja.
Ne körözz a feledéssel
ne körözz a jelenéssel
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kis időknek kis kalitja
sose fogja pelyhes vágyad.
Áramlásod, áradásod
ne szorítsa be a térbe
a tenyérbe, a kalitba –
áradj át a végességek
végtelenbe tárt, igyekvő
ózontöltetű magasnyi
szabadságos kapuján át
szétterjesztett önmagadba.
Nem adhatlak senki másnak
csak a végtelen tudásnak
felfedező feledésnek
(bolygósodjanak a részek) –
magad légy a rend, a játék
különb, amit kitalálnék.
                                     (1995)

     Bolyongás II.

Ott volna jó, ahol vagyok.
Ezt más pontjain a világnak
tisztábban tudnám.
Most vigyáznak
békétlen szomjúságaim
távlatok idekortyolása –
ott volna jó, ahol vagyok –
és rám szakad az égi vázlat
üres keretben ragyogok
csillogok csilló lámpalázat
tanulom magamat világgá
világrendszerbe szerveződöm
pályámon átkering a játék
statisztálnak a helyszínek – 
micsoda örök utazásban 
ülök a küszöbnyi világban:
lábamnál hűség, szívemnél szárnyalás.
                                                  (1996)
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            Bénye fölött
Egy kirándulás emlékére

Naná a kerti virágok
de nyílnak a réteken is
a hegyek hűs hajlatában
a fák alatt a fű közt
keréknyomok tövében
vadszekfűk ingadoznak
és sárga pimpók néznek
a vadköles között.

És én is nézem őket
míg májopált kutatva
kapirgálunk a földben
bányászkodunk a lázas
kincskeresők hevével
és játékkal örömmel
szorongatjuk kezünkben
 a lávaköveket.

A játék és a kincsek
együtt lopakodása
hatosfogatunk láttán
teliszáj-nevetősen
közénk-keveredése
akár a patakvízben
az erdőn átszivárgott
hűvössége az íznek.

Kortyoljuk mint a gyermek
szabadságunk derűjét
s a forró déli napban
ránk lehel illatával
esőutáni nyirkot
az erdő barna mélye.
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Ittjártunkat letörli
mint krétaport a táblán
egy zápor és a szél is
a nap a dús növényzet
állandó robbanása
folyondár feszülése
a fölfelé-magasba.

De bennünk ring a rétek 
madárhangos virágzó
merengő rejtezése
akár az erdő alján
a hunyt tábortűz rajza
kövekkel körbezártan
az ősembert idézve
s az őslétet is egyben.

Mert visszatérünk érte
hogy el ne tűnjön végleg
ami a ember régi
és örök vágyódása:
ott lenni ahol minden
a kezdetét megéli
és nem féli a véget.
                          (2008)

                        
                       Finta Éva dedikál
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                                         HEILPRIN  MIHÁLY
                                                 (1823–1888)

                                           Nemzeti őrdal

Fegyvert fogtunk, hogy védhessük
Életünk;
Életünk drága, mert javára
Ébredünk:
Szolgák voltunk, most polgárok,
Szabadok,
Jármot nyögtünk, most leráztuk,
Magyarok!

Fegyvert fogunk, hogy a gyengét
Óvjuk meg, 
Öreg apa, ifjú lányka 
Éljenek!
Az tanácsot, ez meg lángot
Adjanak,
És az ifjak védelmükben
Haljanak!

Fegyvert fogtunk, hogy őrizzük 
A hazát,
Idegennek bántalmától
Szent jogát!
Áldott földünk! sokszor ittál
Honfivért,
Édes élni, édesb halni
A honért!

Fegyvert fogtunk új jogunkat 
Védeni,
A’ mi megvan majd a többit
Vija ki.
Minden ember légyen ember 
És szabad,
Míg a’ honnak, míg a’ jognak
Hű marad.
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Fegyvert fogtunk a’ világért,
Honfiak!
Majd utánunk más rabszolgák
Mozganak.
Túl a’ bércen él egy nemzet,
Jó barát,
Melly példánkra emelendi
Zászlaját!

Fegyvert fogtunk szent ügyünkben:
Szent legyen!
Béke őre, jognak védje
Szüntelen
Jármot nyögtünk, most leráztuk,
Magyarok!
Polgártársak! Mi legyünk-e
Zsarnokok?
                                     (1848)

  Nincs még veszve Magyarország

Nincsen veszve Magyarország!
Még mi százszor győzhetünk,
Van Dunánál, van Tiszánál,
S Dráva partján seregünk,
És ha esnék itt is ott is
És ha esnék számtalan,
Nincsen veszve Magyarország,
Míg egy védő serege van.

Mért is félnénk a királytól, 
Ki hazátalan bolyong?
Kinek eddig zárt fülében
Nép és Isten átka kong?

…………………………………………….

Nincsen veszve Magyarország,
Míg egy védő sereg van.
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Fel, királyok; fel, hóhérok!
Kockánk már elvettetett;
Még egy harc, s ez öl bennünket,
Vagy ledöntend titeket.
De míg élünk, hon s szabadság
Leng zászlókon magasan!
Nincsen veszve Magyarország,
Míg egy védő sereg van.

A királyok egykor istenek voltak, 
Hajh, de elmúlt az idő;
Tiétek a múlt homálya, 
Tán miénk a szép jövő.
Hiszen az idő visz minket,
S az idő rohan, rohan –
Nincsen veszve Magyarország,
Míg egy védő sereg van.
                                     (1849)
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                                        MOLNÁR BORBÁLA
                                                  (1760–1825)

Eggy szüléit 17 esztendőkig nem látott, és az első
látogatáskor általok megöletett katonának Gyász-Tzimje:

Melly matériát a’ N. Zemplin Vármegye Fő Prézise próbáúl adta
előmbe, és ezt annak asztalánn írtam

Állj-meg útonn járó nézz e’ sír-halomra,
 Kit szüléim ástak eleve számomra.
’S halld esetem’, mellyhez talám nem lehetett
 Hasonló, miolta e’ világ született.
Én távol estem-vólt kedves szüléimtől
 El-vetvén a’ Fátum Hazám ’s Véreimtől.
Tíz ’s hét esztendőket azomba számláltam
 Érettek sohajtván hogy töllük meg-váltam.
Szüntelen óhajtám ezeknek kebelét
 Holott helyheztetve véltem szívem’ felét
Kivántam gyakorta szél’ szárnyára ülni
 ’S forró szeretettel ölökbe repülni
’S imé midőn kívántt órám el-érkezett;
 Szívem szinte öröm’ habjain evezett;
Midőn szüléimhez örülni siettem
 A’ bal szerentsének nézd melly tárgya lettem
Reám nem esmérvén szüleim, pénzemre
 Szomjuhozni kezdttek, s ártatlan véremre
Estve szálltam nállok ’s még reggelt se várták
 Gyilkos fegyvereket magzatjokba márták.
Ez okonn lángoló szívem’ által-verték
 ’S halhatatlan férgét szíveknek így nyerték.
Melly fiok’ érkezttét ’s általok meg-holttát
 Szüntelenül sugja, és bünök’ nagy volttát…
Míg fejedelmemet szolgáltam hűséggel
 Gyakor ízbenn szálltam szembe ellenséggel
S midőn azok ellen Hazám’ védelmeztem
 Sok kemény tsatákban tűz ’s vér közt eveztem.
Kedvezett a’ Fátum nékem a’ tűz között
 ’S szüléim keblében a’ sírig üldözött.
Igy ahol már magam’ leg-bátrabbnak véltem
 Halálos veszélybe ott borúla éltem.
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Im azok a’ kezek, kik gyengeségemben
 Híven apolgattak, fertődztek véremben,
Azok a’ hív szülék, a’ kik életemért
 Vért ontottak-vólna, meg-öltek pénzemért.
Kiknek már testeket a’ törvény kontzolja,
 És belöl szíveket e’ bün hóhérolja
Igy az őket maró lélek’ szörnyű vádja
 Nékik még éltekben lett Tantalus’ kádja.
Ember! tehát innen tudományt erre végy
 Az aranynak nagyon éhezője ne légy.
És soha ne nézd úgy annak tsalárd fényét
 Hogy azért el-hagynád az élet’ ösvényét.
Mert ha hiánosnak lele a’ Bíró fontya
 Jaj néked ha reád haragját ki-ontja.
                                                          (1793)

                                  Mi okon kezdettem Verselni?
                                          (Válasz egy Levélre)

Barátom! Ne terhelj ollyan ditsérettel, 
 Mely felettem vagyon: hanem szeretettel
Pótold ki Mú’sámnak erőtlenkedését,
 S úgy nézd Munkám’ mint egy beteg szív nyögését.
Kit hogy az Ég sulyos próbákkal terhele,
 Ez’ okon olyan Cziprus fát nevele,
A’ mely alá magát fájdalmi közt rejté,
 ’S komor árnyákába gyötrelmit felejté –
Holott a’ Világtól élve bútsut vévén,
 ’S felejdekenységben el-temetve lévén.
E’ volt tsak egyedül a’ vigasztalása, 
 Hogy e’ Világ néki nem örök lakása.
Emelvén keresztét erötelen vállal,
 Élve barátkozott együtt a halállal.
’S minthogy nem reménlettem más gyönyörüsegét,
 Tsupán e’ vigasztalt, hogy éltünk ér véget. – 
Első Munkáimat hát ez’ okon írtam,
 Hogy azokba szívem’ gyötrelmeit ki–sírtam.
Éppen nem keresvén azzal ditsösséget,
 Irtam tsak fájdalmam’ enyhíttése végett. –
Tehát jó Barátom (ámbár nem esmérlek)
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 Egy illy ’ szerencsétlent ne magasztalj kérlek,
Kinek e’ világon nints más nyeressége,
 Tsak egymás fel–váltó szerentsétlensége.
Életem valóban oly’ mint játszó lapta,
 Minthogy a’ szerentse bal kezére tsapta:
A kevélyj sors vele kedve–szerént játszik,
 ’S még nagyobbat esik, ha fel menni látszik.
Kevés betsi van hát nállam az életnek,
 Fészke bátor szivem ollyan szeretetnek,
Melyhez hizelkedés, kétszinség nem-férnek,
 De bizony terhemre van az, ha ditsérnek. 
Külömben ne képzeld szivem’ oly’ komornak,
 Melybe tsak a’ bánat vér–erei fornak:
Mely szüntelen futván a’ vig nyájasságot,
 Az unalommal tart belső barátságot.
Nem! sőt akár–mikor vidám kedvel látom,
 Ha nyájason serkent akár–mely barátom. –  
                                                                  (1793)

Mikor a’ Fiamat a’ Kollégyiomba vittem

Az a’ természeti ösztön valojába
 Belévan oltatva minden hiv Anyába
Hogy szivének majd leg forrobb indulatja
 Oda néz hogy boldog lehessen magzatja
De mivel ollyan vak itten a szeretet
 Mint az Ifju szivbenn mely meg igéztetett
Melly meg igéztetett valamelly szépségtöl
 Szeret ö de nem kérd tanátsot az Égtöl
Nem kérdi ha vallyon tárdja szerlmének
 Adománya lesz e’ az Ég jó kedvének
Vagy pedig lész buzgó haragjának jele
 Kibenn mérges kigyót fogad bé kebele
De ö képzelődni sem kiván a’ felöl
 Vallyon e’ kedves kép nem undok e’ belöl
Hanem Vakonn ’s meg is szeret olly hevesen
 Hogy szeretetébenn nints ki gátat vessen
Meg utálván a’ sok ellen vetéseket
 Hogy tzélját el érje meg tesz mindeneket
Bár nem esméri azt jó e’ tellyességgel 
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 Meg is siet reá tellyes tehetséggel
A’ vétket ’s a’ Virtust nem akarja mérni
 Söt kész a’ hibát is Virtusnak esmérni
Bé fedvén szemeit szive eggy bálványa
 Minden kedvét annak áldozni kivánja
Noha gyakran olly nagy az illy vak szeretet
 Abból olly gyülölség lesz végre született
Sok mellynél forrobann illy tzélját kivánta
 Annál dühösebb lész haragja iránta
Mihelyt megesméri belsö valóságát
 Kárhoztatni fogja maga is vakságát
Mert az idő végre fel nyitván a’ szemet
 Esmértetni szokta az igaz érdemet
Illyen vak szeretet birja az Anyákat
 Melly szép szinnel adja elő a’ hibákat
Ugy hogy magzatjokat sokann ugy szeretik
 Hogy magok megfojtják addig ölelgetik.
Kivánják bár öket boldogokká tenni
 De vak szeretetek nem tud merre menni
Melly a’ valoságot midönn meg nem lelei
 A’ helyett a’ tündér árnyékot öleli
Melly az értelemnek nagy romlotságábol
 Következik, ’s a’ sziv ostobaságábol
Hogy tehát ne essem illy vak szerelembe
 ’S magzatimat meg ne fojtsam hév ölembe
Hogy ne tartoztassam azok boldogságát
 ’S ne homállyositsam értelmek világát
Annyai keblemböl öket ki botsátom
 Tehetetlenségem mert magam jol látom
Jol tudom hogy öket ha hozzám ölelem
 Tsak tudatlanságbann neveli kebelem
Mivel nintsen arra eröm tellyességgel
 Hogy ékesithessem öket böltseséggel
Azért most közelebb egyet Minervának
 Ajánlok ama bölts és kegyes Anyának
Méltó tisztelettel borulván lábához
 Hogy nyujtsa szerelmét egy illy bús árvához
Árva ez mivel öt Atya nem nevelte
 Eggy gyenge váll eddig terheket emelte
Emelte de immár nem tud elébb menni
 Hogy tudhatná öket boldogokká tenni
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Azért ajánlja hát által ez Anyának
 Hogy nevelje ’s tartsa öt immár fiának
Engedje hogy töltse ölébenn idejét
 Ne kimélje tölle a’ böltsesség tejét
Ki hogyha eredett galagonnya töbül
 De szelid olajág lész e’ vad vesszöbül
Mivel vad tövéröl már az Ur le szelé
 Ama szelid olaj fába oltván belé
Oh nyisd meg hát ennek Minervám kebeled
 Tudom hogy boldog lész ha böltsenn neveled
Tudom futva mégyen a’ leg jobb tzél felé
 Ha Anyai kezed vezeti öt elé
Lábaid tsokolván tehát Sámueled 
 Minden nehézséget kész el türni veled
Én pedig ostromolván aránta szivedet
 Annyának választlak helyettem tégedet
Ez eggynek, míg ismét meg nyitván kebeled
 Kis testvéreit is magadhoz öleld.
                                                          (1794)

               Anyai intések 
                   (Kassán, 24.Ápr. 1794.)

Tekintetes Bartzai Borbára Aszszonynak néhai tekintetes szigeti
Szerentsi Ferencz úr kegyes özvegyének Nevendék Unokájához 
Intézett Anyai Intései. Mellyeket megbövitvén ugyan ezen Aszzonyságnak 
kivánságára  Versekbe szedett M.B. Kassán Ápr. 24. 1794.

                  * * * * * * * * * * * 

                      Fohászkodás 

Egek! Tsepegjetek tudományt Lelkembe.
 Gyújtsatok világot homályos szivembe!
Vajha oly’ tudományt elmém buzoghatna,
 Mely a’ gyenge szivnek rejtekéig hatna!
’S mint Mennyei harmat réá a’ként szálna,
 És benne virtusos jó szivet fórmálna!
Imé Magzatomat kivanom oktatni,
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       Vajha! Beszédemet úgy tudnám fólytatni,
Hogy az-által ne tsak füleit illetném:
       Hanem értelmét–is foglyommá tehetném!
Óh ISTEN! Te nyomjad beszédim szivébe,
 Hogy éljen kedvedre tellyes életébe! – 

  

                     Meg-szollitás 

Szerelmes Leányom! haljad beszédemet!
        S tartsd–meg szeretettel teljes intésemet.
Jegyezd–fel ezeket szived táblájára:
       Mert ezek szólgálnak Lelked főbb jovára.
Ezek által élted jó szerentsés lészen,
      ’S halálod által út bóldogságra lészen.

                            

                                                    1-ször

Az ÚRnak féleleme szemed előtt légyen,
 Mely minden dólgodban téged bőltsé tégyen.
Akár szomorkodik szived, akár örül…
 Az ő jelen-létét képzeld magad körül:
Igy semmi rejtekben ollyat nem mívelhetsz,
   Mit Halandónak-is meg–valni szégyelhetsz,
De ezen félelem nem szolgai légyen,
 Mely irtozást tsak a’ büntetéstől végyen.
Úgy nézetvén veled leg–hiveb Atyádat,
 Mint fel-fegyverkezett haragos Birádat – 
Nem! hanem follyon ez tiszta szeretetből,
 S azon háládatos szent igyekezetből,
Mellyel jó Atyádnak kivánván tetszeni,
 Az ő rendelésit irtózz meg–sérteni.
Az Illyen félelem lesz fő böltsességed,
 Mely nyugalmassá ’s boldoggá tész téged.
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                    2-ször

Noha gyengébb Nem vagy a’ mint  születtettél,
 Azért a’ köz jóra még–is Teremtettél.
Minden tehetséged’ tehát arra szánjad,
 Hogy azt Te–is elébb mozditni  kivánjad.
Mert az  ISTEN nevét itt–is ditsőited,
 Ha mint tőlled lehet a’ köz jót segited.
Ha pedig meg-vonod ettől segittséged,
 ’S nem dólgozod javát mint van tehetséged;
Úgy terhére lészesz az okos világnak,
 Mint egy meg-hólt tagja a’ köz–társaságnak.
Légyen dólgaidnak tehát egy fő vége,
 A’ köz jó, ’s az ISTEN neve ditsősége.

                                 3–szor

Nagyon vigyázz a’ jó Lelki–esméretre,
 Az ártatlanságra és a’ betsületre.
A’ józan okosság ’s az ISTEN Törvénye,
 Légyen lábaidnak vezérlő ösvénye.
És semmi dólgodra addig ne vesd kezed,
 Ennek oktatását míg meg–nem kérdezed.
Mivel ha meg-veted ennek vezérlését,
 ’ S nem halgatod Lelked’ súgva tekintését,
Könnyen el-téveszted az egyenes útat,
 ’S Azt követed a’ mit a’ test kénnye mútat. 
Meg ne sértsd hát a jó lelki–esméretet,
 Sem az okosságot mely szül betsületet - - 

             
                                              4–szer

A’ mely Aszszony gyakran látogat másokat,
 Maga dolgaira nem ügyelhet sokat.
Az illyen magával nem tud barátkozni:
 Sőt mindenkor kiván magától távozni.
A’ mások dolgait kivánván tzirkálni, 
 Nints’ ideje saját szivét meg–vizsgálni.
Igy magával mindég esméretlen lészen,
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 ’S még azt sem tudhatja mit mi okból tészen - 
A’ meg–elégedést az ily’ nem esmeri:
Mely a nemes Lelket mindenütt kiséri – 
Melytől a’ bal sórs sem foszthat–meg bennünket:
 Midőn véghez vittük kötelességünket.
Tanúld–meg hát jókor magadat esmérni,
 Igyekezvén szived mélységit meg–mérni.
Igyekezz mindenkor tudni mi van benned:
 Mert másként nem lehet jó szivünek lenned.
Másképpen a’ virtust nem gyakorolhatod,
 Hanem ha dolgaid’  kút–fejét tudhatod:
Mi végből fóly ez, vagy más tselekedeted:
 És e’ nélkül tsak a’ majmokat követed,
Kik látván az okos emberi dolgokat,
 Azok után gyakran ki–majmólnak sokat –
Mert hogy igazgatná jól az indulatot,
 Kinek maga előtt szive bé–záratott.
Hogy zabolázhatná rosz hajlandóságát,
 A’ ki nem esméri belső valóságát.
Ellenben a’ jót–is vezetni nem tudja:
 Mert a bűnt–is szive virtusnak hazudja. –
Meg–ne tsaljon tehát hibs ítéleted,
 Mellyet többször diktál saját szereteted.
Ne tsalasd–meg magad hivelkedő szóval
 S ne elégedjél-meg tsak a képzelt jóval:
Sőt szorgoson fontóly–meg minden dólgokat,
 S Az–után tartsd jónak vagy rosznak azokat –
Másként magad iránt lehetsz oktalanná. – 
 Mások iránt pedig igazságtalanná. - 
Vigyázz hát ’s ne zárd–el magadtól magadat:
 Külömben nem tudod dólgozni javadat.

                                  5-ször

A szemérmetesség, mint dísze Nemednek
 Főbb ékességére szolgáljon fejednek.
Ez örző Angyalod a’ magánosságban
   Légyen, ’s kisérjen–el minden Társaságban.
A bujaság’ nyila nem fér igy szivedhez,
 ’S nem tész óllyat, a’mi nem illik Nemedhez.
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Sőt örzöd a lelki ’s testi tisztaságot:
 Mely nélkül nem találsz csendes boldogságot.
Ezt el–veszitvén szerzeszsz erőtlenségeket,
 Testedben ’s Lelkedben mardosó férgeket.

  
                                             6–szor

Indulataidnak magad légy vezére,
 Soha ne bótsásad azokat kényére,
Ne engedd hogy rajtad ők uralkodjanak:
 ’S mint szolgálójokat féken hurtzóljanak:
Mert leg-gyalázatosbb ezek’ rabja lenni,
 ’S ditsőség ellenben rajtok erőt venni. - - 
Kinn az indulatok hatalmat vehetnek,
 Azt unalma gyötri mindég az életnek:
Annak kivánsági soha bé nem telnek:
 Ez ostoba szolgák ellene fel–kelnek:
’S meghodólt Urokat ingerlik szüntelen,
 A’ porba mászkálni kedvekért kéntelen - - 
Nagy ditsőség tehát őket zabolázni,
 ’S kész engedelemre jókor meg–alázni.

  
                               7–szer

Valamibe kivánsz lenni foglalatos,
 Minden dolgodban légy hív ’s állhatatos.
Fel  tett szándékodban nem a’ nehézséget
 Nézd annyira, mint a’ kivánatos véget
Mert a’ ki sok felé kapkod habzó észszel,
 Ollyan mint a’ hajó, mely küszködik szélvészszel,
Melyről hányattatván hól arra, hól erre,
 Útját el téveszti, ’s nem tud menni merre,
Igy minek előtte jutna tsendességbe,
 Széllyel verettetvén süllyed a’ mélységbe - - 
Azért semmit ne kezdj hirtelen s vaktába:
 Mert ugy fel-tételed maradhat hijába,
Mi–vóltát előre nézd–meg a’ dólgoknak, 
 S a következését fontóld meg azoknak
Böltsen kezdvén hozzá fólytasd böltseséggel:
 Igy koronáztatik dólgod kívánt véggel.
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                                   8–szor

A’ mértékletlenség mindenekben káros,
 A’mi szabados–is bün ha nem határos.
Meg–ne szédittsenek a’ gyönyörűségek:
 Mert azoknak lehet szomoruság végek.
Élj tehát velek: de beléjük ne szeress,
 Hogy egyet fel–unván nyomba másokat keress -  
Sőt kövess mindenben mértékletességet:
 ’S Ez által fen tartod mind az egészséget,
Mind szived magával meg–lesz elégedve:
 ’S gyakor unalommá nem változik kedve - - 

  
                                                 9–szer

Töltsd–bé szivedbe a’ tiszta szeretetet,
 Senki szemed előtt ne légyen meg-vetett.
Ember társaidhoz nyiljon–meg-kebeled,
 Mit kivánnál hogy ők mivelnének veled:
Képzelvén magadat lenni ő helyekben
 Azt tselekedd te–is velek mindenekben - - 
Senkiét ne kivánd hamisan el–venni:
 Sőt inkább igyekezz másokkal jót tenni…
De hogy kedves légyen adakozóságod,
 Szegényt boldogíttson e-beli jóságod.
A szükölködőkhoz jó léted intézzed,
 A’ színes tsapodárt komor szemmel nézzed - - 

                                 10–szer

Az idő minékünk legbetsesebb vagyonunk:
 Melyből tsak a’ jelen való tulajdonunk:
Tanuld–meg hát jókor e’ kintset betsülni
 ’S igyekezz szüntelen a’ jóban épülni.
Egy minutát se hagyj fólyni haszontalan:
 Mivel a’ jövendő nagyon bizonytalan – 
Mit ma véghez vihetsz hólnapra ne halaszd,
 Hogy a’ betses időt végként el–ne szalazd.

                                            *     *     *    *
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Szerelmes Léányom! örizd meg ezeket:
 Mint a’ boldogságra vivő ösvényeket.
Mellyeket szüntelen való meg–tartásra
 (Hogy serkentsen velek okos vigyázásra)
Elődbe szerető édes Anyád ira,
 Hogy tarts szoros gondot intő szavaira.
Te pedig óh ISTEN! birjad ezen szivet,
 Te magad formálván ebből ollyan Hivet,
Melyben tetszésedet áldott Lelked irja:
 Tudom bóldog tzélt ér ha kegyelmed birja.

                 Egy Újj Aszszony Poétához serkentö Válasz

Aszszonyom! el-hiszem eddig meg-itéltél,
 Egy embertelennek ’s ostobának véltél,
Hogy betses Leveled’ ily’ soká hevere:
 ’S Mu’sád választ töllem ily’ késöre nyere.
De meg-engedj annak a’ kinek élete
 Ezer változások’ tzéljává  tétete –
Mint-hogy gyakor izben itt ’s ott-is hányódom,
 A válasz-adásban ritkán van jó módom –
Hidjed nevekedett örömem az Égig,
 Szivemet ragadván a’ gyönyörüségig,
Hogy Nemem közül-is egy Mu’sa fel-kele
 ’S Verses Levelével engem’ meg-tisztele.
Tehát baráttsággal veled kezet fogok,
 ’S tiszta szeretettel irántad lobogok.
Bár hozzád személlyes szerentsém nem lészen,
 De neved szivemben helyt job felöl vészen.
’S egy kedves Barátnét te benned képzelek:
 (Ámbár tsoportosok nállam a’ Levelek,
Mellyekben többnyire mind a’ Mu’sák szzólnak)
 De óly nagy örömre azok nem unszolnak,
Mint ha saját Nemem’ látom fel-serkenni
 ’S ditsöség pálmája keresésre menni.
Melyre te mint képzem, törekedni látszól,
 És a’ Fébus lantján gyönyörködve játszol - - 
Igyekezz nevelni kérlek ez érdemet!
 Mely által ékesitsd az Aszszonyi Nemet.
Hogy örömet szerezz minden jó sziveknek,
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 Légy jeles példáúl a’ Magyar Szépeknek.
Hidjed gyönyörködöm minél feljebb hághatsz:
 ’S örülök Mu’sámnak ha eleibe vághatsz –
Midőn az irásra kapok ürességet,
 Barátságod szül nekem gyönyörüséget –
Tsak ez egyet kérem tölled szeretettel
 Hogy engem ne illess semmi ditsérettel,
(Mert azt tsömörig ’s unalomig hallom,
 ’S rejtezni kivánok előtte meg-vallom.)
Hanem írj mindenkor óly’ matériáról,
 Melynek meg-gyözödöl hasznos mivoltárol,
Mely nem egyedül a nyájasságnak tessen,
 Hanem a’ közönség hasznára lehessen.
Mely az érző szivet ne tsak mulattassa:
 Hanem azt akárki haszonnal ólvassa.
Igy ha Leveleket egymáshoz repitünk,
 Talám azok által ollyakat építünk,
Kiknek nem vólt elég módjok tanulásba,
 De ha gyönyörködnek a’ vers olvasásba,
Mind-egy meg-lántzolván ezek’ figyelmeket,
 Majd hírek nélkül is formálják szíveket.
Azon légyen tehát az igyekezetünk,
 Hogy mindenkor hasznot tégyünk, ha tehetünk.
Igy verselvén: nem tsak ditséretet vészünk,
 Hanem a’ Hazába hasznosok-is lészünk.
E’ként Leveledre örömmel felelek,
 Valamikor arra módot ’s idött lelek.
E’ nélkül (meg-engedj) azt nem igérhetem:
 Mert időm felettébb fájva vesztegetem- - 
                     (1795)
  
                A’ Barátság

Te! Kegyes Ég’ adománnya,
         A’ bóldogság maradvánnya:
         Baráttság! édes nevezet,
        Örülök ha nyujtasz kezet - - 
Te! kit a’ gyermekség ölel,
 ’S a meg-ért ész fel-alig-lel,
         A’ nyilt ifjuság tömjénez,
 ’S az ösz vénség alig érez –
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Lelke Te vagy életünknek,
 Bal’samja sebes szivünknek,
        ’S Menyei gyönyörüségben
 Éltetsz egy közös hivségben.
Te üzöd el unalminkat,
 ’S el-felejtjük fájdalminkat,
         Midön kebeledbe dülünk,
 ’S veled osztozván örülünk.
Téged óhajt az érzö sziv
 De tsak a’ virtushoz vagy hív,
       ’S kerülöd az ollyan hellyet,
 Hol a szinlés foglal helyet.
E’ pedig hódit képedben,
 Hivséget ajánl nevedben:
       ’S ugy játszodja személlyedet,
 Hogy el-foglalja hellyedet. –
Általa sokszor tsalatunk,
 Vélvén hogy vélled múlatunk,
         Mivel ő tsak tettetett kép,
 Szive tsalárd bár szine szép –
A’ szív mely tisztét esméri,
 Más szivét magához méri,
       ’S nem szokván balul itélni,
 Ez okon nem is tud félni. –
Míg-nem a bölts tapasztalás,
 Mellyet szül a gyakor tsalás,
        Késöre tanit bennünket
 Jobban örzeni szivünket. –
Mert kit mosolyogni látunk,
 A’ nem mind igaz Barátunk,
        Sőt a’ leg-nyájasb tekintet
        Sokszor nekünk mérget hintett. 
Igy a’ szív sokat aggódik,
 ’S végre majd úgy bé-záródik,
         Hogy mindent próbára viszen,
 ’S felette nehezen hiszen.
Látván a sok tsalárdságot,
 Kerüljük a’ Társaságot,
       ’S egy komor magánosságban
        Élünk képzelt bátorságban. –
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Minthogy másnak nem hihetünk,
        Önnön magunkba szeretünk,
       ’S bennünk óly’ böltset képzelünk, 
        A’ kiben mindent fel-lelünk.
De bár e’ ként tömjénezünk
 Szeretetünknek ’s kedvezünk
        Még-is tsonka boldogságunk,
        Mert érezzük hijosságunk.
’S így is tsak érted vágyódunk:
 De óh mely ritkán van módunk!
        Hogy veled oszszuk szivünket,
       ’S izesittsük örömünket.
Jövel hát! ’s mutass óly’ Hivet,
 Hogy egygyé tehess két szivet,
        Jövel ’s légy örökös hivünk
        Hogy sajátod legyen szivünk.
    (1795)

     A Hizelkedö remény

Álnok remény, te kedves édes méreg,
 Boldogságom’ titkon emésztő féreg:
 Mely szívemet el–vonszod nyugalmától,
 Meg–fosztván őt valóban birt javától.
Nem engeded, hogy azt észbe vehesse,
 Mit bir hanem az árnyékot kergesse.
 Melyet festeszsz ’oly igéző szinekkel
       Hogy még a’ bölts szem-is vakul ezekkel.
Jól esmérem, hogy tsalsz még–is követlek,
 Vett sebemet érezvén is szeretlek:
 Mindenem vagy ha nyájasan tekinteszsz
 ’S epekedve futok mihellyen inteszsz.
Mint–ha néznek a’ végzések Könyvében
 Mindent igérsz a’ jövendő képében:
 S igy a’ valót nézetvén utálással,
 Tsak kinózsz a’ haszontalan várással.
Midőn leg-tőbb jót ajánl nyájas képed,
 Sziven széllyel le inkább akkor téped:
 Mert biztatván vágyásom’ fel–költöd,
 ’S kivánságom’ tsak puzta széllel töltöd.
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Ekként éltem miattad tsak aggodás,
 Még sem tanit a’ szüntelen tsalódás:
 Söt rád tsüngvén epedő kivánságom,
 Meg–tapodom tulajdon boldogságom.
Te kedves kin, s’ kegyetlen vigasztaló!
 Gyötrő, s mégis szivből immádott tsaló!
 Szünj–meg éltem’ már keserüvé tenni:
 Engedd végre kinzott szivem pihenni. – 
De ne foszsz meg még–is a Barátságodtul,
        Tsak, hogy tzélom mutasd a’ halálon túl:
Mert itt élve már nincs mit reménylenem,
      A’ siron túl van, ’s lelem–fel mindenem. – 
                                                               (1795)
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                 NÉMETH PÁL    -   ZAJONGHY ELEMÉR  
                                                       (1882–1911)

                                   MÁRCIUS 15

Március Idusza, fénye nemzetemnek!
Magyar dicsőségnek ragyogó csillaga!
Megvalósult rege, tündöklő fényálom,
Mely hősi nemzetemnek ragyogást ada,
Eljöttél hát újra? visszatérsz e honba,
Régi nagy csatáknak zugó dallam–árja?
Ó jer! napodnak csillogó világát,
Egész Magyarország szivdobogva várja!

Március nagy napja oh! regéld el nekünk
Soha nem feledett és gyönyörű dalod!
Kezdjék a Kárpátok s tenger zengje vissza,
Rendüljön meg bele négy folyamos honod!
Kezd el Petőfinél: „Talpra Magyar”–jában
Zendüljön esküdnek jogerős szava; 
Rómában Caesarnak a jós halált jósolt, 
Itt ébresztő szó volt Petőfi dallama.

Oh zengd, zengd dalodat, szivünk hadd ujuljon, 
Mint templomba kebel, szavától ajkadnak;
Hisz az ég áldotta, Isten védte honban,
Gyujtó szavaidra olyan sokat adnak!
Lángolunk a percért, a melyben világod
Szétterjesztéd áldva, árva szép hazánkra,
Mikor ujból, ujra megcsendül lángdalod 
A rég elmult napról, akkor vagyunk áldva. 

…Hallom szód hangzani csaták morajáról,
Melyben győzelmes volt Hunnia népe,
Árpád és Rákóczihoz ujabb dicsfény járult:
Március tizenöt feltünt dicsősége!
Megrendült az ország  „Nemzeti dal”-odra:
Megrenditette az eszmék szabadsága,
Nem félt követelni a magyar nép–jogát. 
Nem! hogy lángszavának békó lesz az ára.
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Szólt az ének: „Talpra magyar, hí a haza.”
S kinyomatták: „Mit kiván a magyar nemzet”
A „Szabadság csarnoká”-ban, minden téren,
Szabad magyar népnek gyújtó dala zengett. 
Aztán „Fel Budára” és zengett a vén hegy,
Magyarország szine, virága tapodta,
S az agg Táncsics Mihályt nyirkos börtönéből
A megifjult Pestre diadallal hozta.

…..Felujult az emlék… fel a dicsőség is,
Magyar népnek régi, fényes dicsősége, 
Mikor a tetteknek rohanó árjától,
Honfi–tűz lángjától arcunk lángban ége…
Felkelt újból e hon, megmutatta ujra,
Hogy nem áldozott le Magyarország napja, 
Megvolt az mindenkor, csak el volt takarva
De most újra itt van s dics-mámor fogadja.

Lehullott a békó… szétszaggatva  a lánc,
Melylyel lebilincselt egy nyomasztó lidérc, 
Föllángolt Petőfi és vele a nemzet,
Felkelt fenyegetve millió kard, vas s érc…
…Oh! ne folytasd szódat, átvettük a lángját,
Oltár elé vittük, melyen lelkünk áldoz 
Egy fenséges naphoz: Magyar dicsőséghez,
Negyvennyolcnak dicső, fenkölt Iduszához!

És hogyha csüggedünk, te rád emlékezve, 
Ujra erőt kapunk, mint földtől Anteusz,
És gyógyirt keresve megtalálunk újra,
Mint Ithaka partját–bolygó Odysseus.
Légy tehát vezérünk: „Március Idusza!”
Önts a honfi szivbe erős lelkesedést,
Hogy minden honfi agy te reád gondolva:
Érezze erejét s kíséreljen merészt!
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Március tizenöt! Halld e szent esküvést,
Mit a honfikeblek lángszava küld feléd:
Legyen e nép utált, elfeledett nemzet,
Hogyha nem tiszteli az ősöknek nevét,
És ha nem követi azon nagy tetteket,
Melyeknek példáját ön-ön képed nyujtja,
Hogyha vész, baj éri, a felsegélésre,
Áldást hozó kezét Istene se nyujtsa!

De hogyha nem így lesz, s szent emlékezéssel,
Megemlékszik arról, mit kegyelet kiván,
Oh! akkor áld meg őt, hogy e nép ajkáról
Ne hallatszék soha szivetrázó sirám:
És hogyha vész, baj mégis üzné honunk, 
Üzné bár a világ három nagy eleme,
Vigasztalás benned és áldott szókban:
„Él még a magyarnak segélő Istene!”
                                                             (1899)

      Virágot tessék: Eladó

Ott áll szegény az utcasarkon
Ruhája megkopott, fakó,
El-elmereng sok uri arcon:
„Virágot tessék: Eladó!”

Hozzámegy néha cifra urfi,
- E szép szekfű nekem való - 
Egy pár fillért bedob kezébe
„Virágot tessék: Eladó!”

Kiszáll közel a kávéházból
A jó meleg s a nóta szó,
Szegényke fázik, ajka reszket
„Virágot tessék: Eladó!”

Ugy szánom őt a mint szemébe
Könyet sajtol rideg való,
S árulja fonnyadt kis virágát:
„Virágot tessék: Eladó!”
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Majd gondolom: mi lesz belőle
Fehéren majd ha száll a hó,
Kicsiny szobája jéghideg lesz
S virága sem lesz eladó?! 
                                      (1900)

               Régi stophák

                          I.
Az alkony már a földre tette szárnyát,
Átfut az erdőn néma sejtelem,
S véle multak régi képe száll át
A lelkemen.

S miként az erdőn szilaj táncra kelve
Orkán ha jön: megrezg minden levél,
Úgy ver a szivem fájó sejtelemre,
Másé a levél.

S im a lombok fátyolán keresztül
Áttör egy késett, eltévedt sugár;
Egy sóhajon szivem fájdalma rezdül:
Hogy megcsalál.

Leszáll az alkony és a nap sugára
Már más vidékre tűz le valahol, 
Utamat elfödi éjszaka árnya,
S cél nincs–sehol!
  II. 
A virradatba nyuló orgiába’
Keresztül parfüm és sartrőz ködén
Elém lebeg fényes szellemruhába
Egy tiszta, bájos, égi lény.

Rám néz tekintetével szemrehányva,
A két szemében drága csepp ragyog;
S én besírom a tivornyák zajába:
Hogy hozzá méltó nem vagyok. 
                                                 (1902)
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           Rózsák az asztalon

Bementünk a redakcióba
Unalmas, forró fád napon
És íme Marchal rózsa díszlett
Mindegyik íróasztalon.

Nem tudja senki, hogy ki hozta
Ám itt van tagadhatatlanul,
Ime a papirosra most is
Egy Marchal Nielnek szirma hull.

Ah igy! ah igy nem fád az élet!
Van még olyan, aki megért,
S rózsát csempész az asztalunkra,
Fáradságunk – s a cikkér’.

Ki volt a föld ez égi lénye?
Maradjon a neve talány…
….Bementünk a redakcióba
Unalmas, forró délután….
                                     (1902)

                 Üzenet

Komoly az egyik versem hangja,
A másik – látja – mily vidám!
Ami hibája az időnek,
Nekem is ugyanaz hibám…

Szeszélyes vagyok szörnyű módon,
Hol komoly hangu, hol vidám…
Ah! hidje el, hogy vigabb lennék,
Ha lenne százhusz koronám.
                                          (1902)
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              Nyaralás 
I.
Kérdezte tőlem egy levélben:
Hogy valjon mikép mulatok…
Köszönöm im’: az érdeklődést
Hát valahogy csak megvagyok.
Eljárok a majálisokra,
Hol szállnak valcer dallamok,
És iszom bort, meg limonádét,
Szóval pompásan nyaralok.

Ebédutánon lenn a kertben 
Előveszem a lexicont,
S belemerülök élvezettel,
Mint akit nem bánt semmi gond,
S mondhatom pompás hangulatban
Bártfa s Keszthelyről olvashatok,
És bebeszélem önmagamnak,
Hogy üdülök, hogy nyaralok.

II.
Majd felmászom a Bodnár–völgybe,
Merengve madár énekén:
Saujhely várost úgy lenézem, 
De oly nagyon lenézem én.
S elgondolom, hogy mily jutányos
Poétának a nyaralás…
Hisz dija – orvos s zenedijjal –
Százhusz fillér, - egy talpalás.

S mig másnak pénze a fürdőkben
Elszáll, mint ősszel a levél: 
A hír majd rólam mint nábobról
És „gazdag bácsi” – ról beszél.
És lesz belőlem millióner
Halál reá ! ki szót emel …! – 
Mert hát nyaralva pénzt csinálni,
Ezt – kérem szépen – tudni kell 
                                            (1902)
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                       Dal

   I.
Esztelenül üztem én a boldogságot,
Bolond volt szivem, mert utánad vágyott.
Nem mehetek hozzád,
Nem birhatlak téged:
Halvány csillagom 
Nem ragyog eléggé:
- Kevés fény az néked.
Nem megyek hát hozzád, álmomat sem űzöm
Hogy arcod kisérjen: álmomban se tűröm
Az én kis csillagom
Alig, alig ragyog.
Neked fényözön kell,
Napok fényessége.
- Én meg szegény vagyok….!

  II.
Hogyha a búmat dalba sirom,
S szerelmet is dalolhatok:
Jó istenemet úgy áldom érte,
Hogy én poéta is vagyok.

És ha belenézek a jövőbe,
Hol fénysugárom nem ragyog,
Fölsóhajtok egy mély sóhajjal:
Miért, hogy nábob nem vagyok…
                                             (1902)

 

            Finale

Elmondták neked: hogy a multak árnya
Lázas éjszakákon nékem megjelen,
S én sírok úgy, miként szokott a gyermek, 
Hogy eltévesztém célom s életem;
Hiszen ez úgy van, úgy…
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Elmondták néked: hogy az én jövőmnek 
Nincs célja már, mely jó uthoz vezet,
És egy fuvallat szerteszét dobálja
Sok dőre álmom, csengő rímemet;
Hiszen ez úgy van, úgy!

Elmondták néked: jobb a fényben élni
Szegénység jár dalos koldus nyomán,
Nevetni kell ma minden trobaduron,
A föld megannyi kóbor lantosán,
Hát ez is úgy van, úgy….

Elmondták néked: hogy ma minden álmot
A legelső szél szerteszét dobál,
Ah! mily jó tetted édes rózsaszálom,
Hogy aki mondta, arra hallgatál:
Hiszen az úgy van, úgy!...
                                                  (1902)

       Nézz a keresztre!

Hogyha szivedre ráesett a bánat,
Reáteritve gyászos fellegét,
S iszod gyötrelmét a méregpohárnak,
Melyet az élet teltben nyújt feléd,
Nézz a kereszten vérző Messiásra!
Ő megenyhíti a fájó sebet,
Sorsod közös – lásd – Isten szent fiával,
Hisz’ ő is vérzett, ő is szenvedett!

Ha méltatlanul ér a vád, az átok, 
S a sors kegyetlen’ a mocsárba dob,
S kihez csengő szódat felkiáltod,
Hideg szivétől önzőn mosolyog,
Nézz a kereszten vérző Messiásra!
Oh, mint gunyolják, arcul mint verik,
S az ő szivében nincsen más, csak bocsánat,
Nézz a keresztre és bocsáss meg nekik!
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Ha hő imád nem juthat fel az Égbe,
Mert a hatalmas Isten–kéz lenyom, 
Égből nem jő le gyógyir szenvedésre
S földön bajodra nincs irgalom:
Nézz a kereszten vérző Messiásra!
Kihült arcán – ládd – béke ömlik el,
S tudta, földön kinzó bár a próba,
De fenn lakik, ki ott majd – felemel!

Csak el ne csüggedj, csak bizalmad éljen
És nem maradhat akkor el a bér
Az égi szem sugárözönben égten
Reád tekint majd nagy bizalmadér’
Nézz a kereszten vérző Messiásra!
Halld ajkáról a szent igéretet,
Mely a tűrőnek megváltást a kintól
S hirdet halódva egy új életet!

S ha tán a sors dédelget hün, kitartón
S örömet nyújt csak néked a világ,
Mert elkerül az élet vad haragja
S megad mindent, mit dusan felkinált:
Nézz a kereszten vérző Messiásra!
Imádd hűn rajta azt az öt sebet,
Mely akkor, mikor földön se voltál, 
Miattad fájt és érted vérezett!
                                                 (1908)

 A haldokló Dianna*
     *Diannát csak egy „n” betűvel írják, de ha már az újhelyi
      Diana kettőt kapott, legalább ezt hagyjuk meg neki…

A „hitközség” gondolt merészet,
Hogy egy fürdőt építeni fog,
És a „Dianna” összerezzent,
Bőrére ment hejh! a dolog.
A vén „Dianna” felsóhajtott,
Mint aki vesztét érzi meg:
„Hát engemet ezek után jaj!
Pártolni lesz-é majd kinek?!”
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Egy másik „hitközség” inyére
Szintén nem volt fájó ez ügy,
Tanácskozásra hát tanácsuk
Egy szép napocskán összegyütt.
S kimondták, hogy ők is fognak
Fürdőt építeni, jót, nagyot.
Az agg „Dianna” ezen hirre
Azonmód görcsöket kapott.

A „konkurrence”–nek réme eljött, 
Mely eddig nem rémitgeté,
Habár éltét enélkül is csak
A város pénzén tengeté.
„A konkurrens”-ek kivégeznek!”
De nem hallgatott senki rá,
A két hitközség legkevésbé,
Mely dolgát vigan folytatá.

Vak híve én az ócskaságnak!
„Dianna”! szánlak tégedet!
Én vagyok az, kit sorsod busit, 
És én csupán, ki értelek,
Mert a két hitközség tusája
Az ő fürdőjüknek nem árt;
Az ő harcukban agg „Dianná”m
Terád mondták ki – a halált!
                                              (1909)

   Lemondtam rólad…

Lemondtam rólad végkép, mindörökre
Már nem is érzem, hogyha fáj a seb
Egy édes vággyal lettem csak szegényebb
S éltem csupán egy kinnal terhesebb.

Csupán világom omlott össze végkép
Csupán te lettél ujjonan szabad
S még ezer könnyel lettem én szegényebb
Te egy kacajjal lettél gazdagabb.
                                                       (1909)
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              Egy körlevélre

Voltam bohó poéta régen,
Bizony, szegényes és kopott,
Kivel a bohó dzsentri–féle
Csak szóba állni sem szokott.
S írtam nehány kis versikét is,
No, nem arattam sok babért,
De a Múzsához – nem dicsekszem – 
Egy kis közöm tán volt azért.

Voltam tehát szegény poéta,
S nem ép’ utolsó azt hiszem, 
De lám, no, a Kazinczy–körben
Nem ismert engem senkisem.
Nem aprehensioból mondom,
S nekem se tünne fel talán,
Ha a kör tisztelt elnöksége
Még mostan sem gondolna rám.

A verselést régen elfeledtem,
A Múzsa régen elhagyott.
Lágy ritmusok volt dudolója:
Most végrehajtó úr vagyok.
A pénz ugyan még most sem vet föl, 
De valahogy csak élek én, - 
S a nóták helyett kenyerem van,
S Pegazus helyett két gebém.

No, hát ez az. Hogy ünnepélyt tart
Az érdemes Kazinczy–kör,
Rá némelyek becses figyelmét
Im körlevélben hivja föl.
S ki hinné – én is kaptam egyet, 
Valóban szörnyen meghatott.
A megszólítás is mily uri:
„Nagyságos Ur!” – ez én vagyok!
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A nagy Kazinczy emlékére
Rendeznek diszes ünnepet,
Lesz dikciózás és dalárda,
És lobogók és egyebek.
És hosszú kocsisor vonúl majd
Föl Széphalomra …s úgy tovább.
„Nagyságos Ur” – írják – e célra 
Kéretjük most – a két lovát.”

Nos, menjetek, Szellő, te Csillag, -
Titeket hivnak, menjetek.
A nagy parádén, úgy óhajtom,
Szép gangosan lépkedjetek.
Én nem  megyek, de gondom lesz rá,
Hogy ne maradjon el a ló…
Én nem vagyok és sosem voltam
- Úgy látszik – közéjük való.
                                               (1909) 

             Láthatatlan virágok
              -  Buza Barnához – 

Szép eszméknek pártolója
Penditője Buza Barna
Nagyságod az, aki engem
Ösztönöz ma méla dalra.
Ön, ki engem nem oly régen
Kazinczy–kör egy estélyén
Beszédével a virágokról
Megrázott a lelkem mélyén.

Oh be szépen magyarázta
Mily szép Isten virágkertje!
S varázsát a szép virágnak
Szép szavakban ecsetelte.
Beszéde oly meggyőző volt.
S detajokban oly hatásos
Hogy kialakult előttem
Saujhely, mint virágváros.
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Virág–köntöst öltsön Ujhely!
- Milyen hévvel fonta szóba! - 
Ahány ablak, ahány erkély,
Virág kacsintson le róla.
Szinte futni szerettem vón, 
Hogy szavára tettem kéljen,
De hát nékem egyelőre
Sajnos, nincsen még erkélyem.

De e dolog nem is bántott,
Fölös számmal vannak sarkok, 
Vannak házak és erkélyek, 
Hogy öltsenek virágarcot.
Például a Buza urén
Azon lesz majd virág–tábor,
Így képzeltem, így gondoltam
El a dolgot én, a jámbor.

Azóta, ha arra megyek 
- Pedig gyakran járok arra – 
Látom: Buza erkélyének 
Jaj! ma sincs még virág arca.
Üres erkély azt beszéli,
Hogy aki a házat lakja,
A vizet csak prédikálja
De biz’ a bort iszogatja.
                                  (1909)

                    Vallomás 

Nem fáj az, hogy ifjuságom
Mely felépített ezernyi várat,
Maholnap elrepül felettem,
S sugára, hogy setétre bágyad,

Nem fáj az, hogy tavaszkoromnak
Ma már fakó emléke van csak, 
S mi éltetőn melengetett meg
A régi nyár már őszbe hamvadt,
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Nem fáj, hogy meddő álmaimnak
A sors valósulást sem adhat,
S hogy tüske sarjad dal nyomban
S tövise vág a cserfaágnak:

Mert tudom, hogy a dal, meg őérte
Szivem, melyet riméhe’ táncol,
Nem élt meddőn, nem élt hiába.
S nem hiába élt s világolt.

Mindezt, mit véle el nem értem,
Mindezt, mit érte elvesztettem,
A dal egy szivben visszaadta,
Mely mindenért kárpótol engem.

Lantom nem szerzett hitvirágot,
Rangot, s mint másnak: uri módot,
Csak egy szivet, mely drága, érző,
S meg ha nálam van: úgy boldog.
                                            (1909)

               Október 

Mikor elhangzott esküvésünk
S szived szivemhez társul adtad,
Nyár volt. Virágos. Napsugáros.
A fák lombdiszszel bólogattak.

Eltelve annyi szép reménynyel,
S beteltnek tudva annyi vágyat.
Még a valónál is csodásabb
Szépsége volt, ugy-é  a nyárnak?!

… A lombdisz, látod, hull a földre,
Szele megérte hervadásnak, 
Ősz van. Sejtelmek, gond hozója
S a zöld lomb mind sárgára sápad.
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Ne nézz bánattal! Szívemnek fáj,
Ha bus sejtések árnya lep meg, 
Jer, ülj ide, közel szivemhez,
Riadt madárként itt pihenj meg.

Míg jó szived hűséges társa,
Az én hozzád igaz szivemnek,
Nyarunknak nem lesz hervadása
És zord szele meg nem diderget.

A mi nyarunk él s napsugáros
És nem is lehet hidd el ősze;
Szivünk, amelyben gonddal óvjuk
Igy…egymáson – megvédi tőle!
                                             (1909)
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         SÁFÁRY LÁSZLÓ
               (1910 -1943)

           Való és álom

Való és álom, ebből áll az élet,
Csak valónak élj, hogy megküzdj vele,
Álomnak ha hiszel, valóra éledsz,
S elsodor a élet förgeteg - szele.
Tovaragad földi sorspályádon,
S elhagy az élet, miként az álom.
                                            (1926)

                                A Múzsához

Euterpe! Te kedves múzsa, ki oly sok ifju lelkét lángra
                                                                          gyujthatod,
S őket aztán az ifjusággal együtt kegyetlen otthagyod,
Mások után nézel, kik még ifjak és remélnek,
S kiknek ajkán aztán az ifjusággal elhal az élet.
Muzsa, te csapodár ne csalj meg engem.
Maradj velem, engedd énekelnem
Ifjuságom multán, elmult ifjuságom,
Ha lelkem vigaszát másutt nem találom.
Kísérj végig küzdelmes, nehéz éltemen.
Euterpe! Muzsák múzsája, maradj, maradj velem!
                                                                              (1926)

  

           Ti kék füzetek

Legkedvesebb barátaim, 
Ti kék füzetek!
Mennyi emlék, vágy és álom
Van már bennetek!
   Valahányszor sirni vágyom
  S fojt a fájdalom,
  Csak nektek szól, ti értitek
  Egyedül dalom.
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Dalaimmal ezután is
Gyorsan teljetek,
S ha szükségem lesz reátok
Sokan legyetek:
  Ha majd elmult ifjuságom
  S már nem dalolok: 
  Tirátok, kék füzetek, 
  Sirva borulok.
S amig szivem bús fájdalma
Le nem csillapult:
Soraitok közt zenélve
Vigasztal a mult.
                                   (1927)

  
                         Antheusz

Fáradt nyakát két vasmarok szoritja,
szemén az élet vad vigyorba retten,
sikolt, keresve társat istenekbe,
az ég falát a kárpit elboritja

s a hang beful, befojtják párna–felhők.
Hiába rémül messze tengerekre,
verőt hasit az isteni dereglye,
ahol mulatnak boldog ember–erdők.

A harc folyik, kemény, vadult, dübörgő,
a hangja halkult és remegve hörgő,
(Viharkor zugnak igy a parti sziklák.)

De hirtelen megérti léte titkát:
tekintetét a föld szemébe rejti
s karok gyürűjét könnyedén lefejti.
                                                     (1929)
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                  Fény

A sötétség hegyről hegyre lép,
és a csillagok is az ég párnái mögé merültek.
Csak a nyárfa áll fehéren,
Mint sorsütötte emberek reménye,
és fényével hívja párját
a szentjánosbogár. 
                                   (1931)

  

                  Elégia

Az emberek véletlennek hívják
a sorsok kis muszáját.
Én tudom, 
jöttél s már nem vagy itt,
mert vitt a sorsok áradása.
Tegnap rózsás alkonyatnak vonóztak a tücskök, 
mint sok nyári esten át…
Mikor volt?
Mindegy, nem tudom.
A nyár összeforraszt évet, napot, perceket.
                                                           (1931)

  

            Vihar

Völgybe ért a riadt nyáj kolompja,
és az ég minden felhője a világra zuhant.
A sötét záporban szilárdabb vagyok a fasudaraknál 
és a nehéz cseppek elé vigan kitárom mellemet:
eltévedt fecskék, 
domboldal lehajló virágai, 
kislány, 
gyertek a szivem alá!
                                           (1935)
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                Távoli barátaim 

Fiatal szememben,
fiatal szemedben végtelenrégi sirások
és végtelenrégi kacagások könnye remeg.
Szivemben csillogó erdők 
és csillogó gépek zúgását sűritem össze. 
Feszitsd ki,
kis kamaszlány,
feszitsd ki zsendülő melledet!
Benned feszülnek távoli örömök
és távoli bánatok virágai!
Benned feszülnek távoli barátaim,
jövendő harcosok 
és jövendő szeretők.
                                          (1935)

 
                   Árverés

A tanyán árverés volt,
adóba vittek bútort, búzát, igáslovat.
Egész délelőtt folyta vásár,
délre már az eszelős öregasszony is sírva fakadt. 
A Jancsi gyerek nem látott ezekből semmit,
hajnalban fűre vitte az egyetlen csikót.
most eszi kis szalonnáját,
csattognak tízéves fogai.
A csikó is csak másodfű még, 
a derékig érő fűben vigan szalad,
nem tud semmit a szomorúságról, 
s a homlokán fehér csillag ragyog.
                                           (1935)
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                                   Gyertyános

Amig elérsz idáig a gyertyánoson keresztül,
kiálts néhányszor,
halljam hogy jössz, 
halljam a hangodat.
Én csendben fekszem itt  a vizmosásnál,
a szabadság és a sarjuszag forr körülöttem
és mindig jobban és jobban megvadítja véremet.
Az életem már sokaknak sorsától elkötöttem, 
ha sokáig váratsz magadra,
elszakítom tőled is.
Az erdőben is,
a kőházak között is nélküled fogok járni,
s amint a napok elvonulnak felettünk, 
mindig messzebbről hallod a hangomat.
                                                          (1935)

                   Rejtett ösvény

A fű gyengén kétfelé csapzott,
rejtett ösvény húzódik itt.
Szomjas őzek vonulnak rajta reggelenkint,
minden kis zajra felfigyelnek,
lábuk futásra készen remeg.
Csendben hintázzatok, fák koronái,
csendesedj, zúgó patak!
űzött ember szalad most erre,
űzött ember bujik meg köztetek!
Védd meg őt, szilaj vihar,
villám, most arra támadj,
ahol az estben felvillan a szurony!
Tápláljátok őt, vad gyümölcsfák, 
az igazság köztetek bujdosik!
                                          (1935)
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                            Venyige 

A Naphegyen s a Pálhegyen újra ott a hó,
A szőlőkarók sem látszanak.
De jó lesz szánkára kapni délután!
Barátaimmal kimegyünk:
Megnézzük, a bor nem fagyott-e meg?
Európa sorsát és Ázsiáét
szabadon megbeszéljük, 
néhány mélyítő pohár között. 
De jó itt lenni, cimborák!
Kevés öröm kell nekünk,
csak egyként legyen a szellemé s a testé.
Milyen jó, hogy a kedvesem is itt van:
Ő főz gulyást nekünk,
éhes és bölcs férfiaknak,
s megmelegíti a kezem,
mert a tűzrevaló venyigét a hó alól
én emelem ki.
                                             (1940)

               Szüreti pihenő
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                                          SZEMERE MIKLÓS
                                                   (1802 – 1811)

                  Kazinczy Ferenc sírjánál

Kelj, szíves gazda, sötét hajlékodból,            
Kelj föl! vendégid már sereglenek,           
Üdvözlő szózat hangzik ajkainkról,            
Kemény párnádról ébredj, szent öreg! 
Hallgatsz! Döbbentő néma csend körülünk,      
Csak fáid halvány őszi lombja hull,             
S a torló felhők viharzó csatája       
Zúg le a Sátor–bércek ormirul.            
 
Miért borongsz, bércek legdicsőbbje? 
Melynél dicsőbbet nem talál honom! 
Tövedben kettős emlék: sír és bölcső,  
Oly szent bölcső! És oly szent sírorom!
Ölts szárnyat, lelkem, s ha Pontus mezőin
Percig borongtál a nagy hű felett,  
Térj meg sietve, s borulj le porához,  
A bölcsnek, kit e lombok árnya fed.  

Rajzoljam–e nagy tetteit? keblünkre 
Örök betűkkel jegyezvék azok! 
A kölcsönsugár csak törpét emeljen, 
Emléked önnön fényétől ragyog! 
Sok kezd, de hűtlen sorsa elmeríti! 
Leroskad térde útja elején;  
Bajnok! Te győztél küzdő pályahősét, 
Célhoz vezérlé nem csaló remény.   
 
Nem – mint gyász ormán ama bujdosóknak -, 
Nem harci zászlók tűzve hantodon, 
Vezér, miként ő, koszorut a honfi  
Hálája, szellem-lobogód fon;  
Éjid virrasztó mécse: őrvilág lőn,  
Téged a kellem istennők ringattak,  
Te gondjaid  a szépnek áldozád.  
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Vészek dühétől tépve, zordon hangú
Cser volt hajdanban a magyar koboz,
Te jössz, s lelkednek varázs–ihletére,
Ím, már szokatlan bájjal áradoz,
Dalló raj szállong a cser agg odvára,
A méhkirályné – vezér–szellemed;
A szent regének oroszlánja: nyelvünk,
Vad erejéből zsönge méz ered.

A hon oltára lett csendes lakodból,
Lobogó lelked: az oltári tűz,
Körüle már az áldozók csoportja,
Mit hívó ajkad koszorúba fűz;
Neked szenteli remekét a lángész,
Műve zsöngéjét a dalló szerény,
Salakját hányja ez le, az még szebben
Ragyog fel lelked tisztító tüzén.

A  nemzet bünös álomban nyavalygott;
A gyönge könyet önt, s fohászt rebeg,
De, nézd, a gyeplőt az erősnek karja
A mélység szélén mint ragadja meg!
Bilincs, vagy álom! Az álom bilincset,
Bilincs álmot szül: mindkettő halál!
A szemfedőt kik letépték hazádról,
E nagy, dicsőknek egyike valál.

De míg reánk üdv árad szellemedtől,
Te kínnak ittad örömpoharát,
Atyai szived emésztő gyötrelmét,
Egy éj, a másik éjnek adta át;
Nemes, nagy tűrő! villám–sújtott árbóc!
Önként borultál  a máglya tüzére
Sötét éjünkbe mely dicsfényt vete.
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Küzdő sajkádat látom útra kelni,  
Vészektől hányva hab s örvény fölött, 
Dagad hév lelked merész vitorlája, 
Jós szellő játszik fürtjeid között, 
Ölő gúny üldöz! De kivillan végre 
A pályafok, mit irigy köd takart: 
Itt az ohajtott mező dús viránya, 
Itt az új világ vége, itt a part!  

Ott állasz, lelki fenség tűz szemedben,
Arcodról küzdés veritéke hull, 
Üdvözlőn zendül híveidnek ajka; 
Megtért a hitlen, lábadhoz borul; -  
De meghódítva nincsen még országod,
Felütve zászlók az új partra bár, 
A még rejlő kincs, s magas szellemed közt
Ez alacsony sírdomb lett a határ.   

Szórjunk virágot e halomra! őszi  
Rózsákat hintsen minden honfi kéz! 
A dalnok égőn esdett nyugalmának 
Virága úgyis csak a sírján tenyész; -  
S te roskadó lak, szegény tűzhelyeddel!
Mely annyi kínnak hű tanúja lől, 
Beszélj minékünk: volt nyájas lakódnak
Sorsával küzdő – dús érzelmiről. 

Oh! álmodó szív, költői varázsod
Körüled mily dús, vidám leplet szőtt,
Fényétől tündér virágként mosolygott,
Mely csak gyötrelmet szórt reád – a föld;
S mely kinaidra hidegen tekinte:
Malaszt forrása, a szent drága hon,
A rideg hajlék, örömek tanyája,
S e rozzant kunyhó tére – Széphalom.
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Esküdd a késő hála bánatával,
Esküdd, hazám, e néma hant felett!
Hogy: e nagy fiadnak amit álma rajzolt,
Valóvá hímzi oldozó kezed;
Hogy, melyet ülsz, ez ünnep ragyogása,
Mely szerte árad kunyhón, palotán,
Nem szór az árvák – tennen árvádinak –
Forró könyére hideg fényt csupán.

Te pedig, napja dicsőnk ünnepének, 
E hon szívében mindörökre élj!
S hadd lásson újra és újra felvirulni
Mesés Aloé, minden századév;
Ragyogj lelkünkben; s majd ha évek folytán
Beomlott a sír hamvaink felett:
Áldóbb hajnalban nyisd fel az utódnak
Reánk mosolygó tündér kelyhedet.
                                          (1859.)

         
                                             Bordal Tompa Mihálynak

Sapies, et vina ligves!    Et recumbit minex unda! 
Igyál, Miska, dicső bor ez!   alszik, mint  a juhászbunda,
Hej, Mihály!     Minden gond, 
Hej, Mihály!     Minden gond,
A bor miatt van a száj!                 Ha a sajtó csöppet ont!

Rectius, vives Licini!    Pede incerto farebar!
Inni kell, barátom, inni!                Lábunk bortól tántorog már,
Nem papolt,      Nagy dolog,
Nem papolt     Nagy dolog!
Horac, de jó bort csapolt!   A föld csakugyan forog!

Mors, fugacem persequitus!    Melpomené, cinge comam!
Meghal, aki fut a bortul!   Koszorút fejünkre, komám!
Ne fuss hát,      Mit babér,
Ne fuss hát!     Mit babér!
Fogd e teli csutorát!    A bor ága többet ér!



Szöveggyűjtemény                                                                                                          Szemere Miklós

337

Sabina meorum diota!    Sercus in coelum redeas!
Jár a kancsó szüret óta,                Élj még soká, Miska pajtás!
Mihály nap,      És igyál,
Mihály pap,     És igyál!
Legjobb rím reád: a csap!    Míg fejed a sírba száll!

      
                                             Rákóczi szelleméhez

Midőn bölcsőd koszorúzza    Bölcsőd és sirhalmod között
Rabigába dőlt hazád,     Dicsőnk! Mily távol a tér…
Nagy halott! a haldoklónak   De forró marad sóhajunk 
Megtört lelke száll hozzád.   A míg sirkövedhez ér.
A te szived rég elvérzett,   Ott eped, ott lengi körül
Az enyém most vérzik el…    Bemohosult sírköved
Végsőt dobban tán az ősznek   A Hellespont csendes partján 
Lágy meleg szellőivel.    A zúgó tenger felett.

Szinte hallom a közelben   Mondd: mi vár lelkünkre ott fenn
Hűveidnek víg zaját -     Feledés, béke, nyugalom?
Szinte látom csillogni a                 Vagy örök emésztő lánggal
Hála s öröm poharát.    Ég a honfi fájdalom?

             Óh! ha így van, akkor lelkünk…
             Örök létig haldokol -       
             Csak mese az igaz üdve    
                                     S a menyország is pokol.
                                                                            (1881)

        Tolcsvai pincémben

Mélyen a földnek alatta,
Minden síroknál mélyebben,
Vigadok én társaimmal
Együtt a boros pincében.
Pompás fiuk, ameddig csak
Gólya repül, szarka csereg,
Nincsen sehol, nincsen mint ők,
Több íly sajátos gyerek.
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Lelkök lomtár: benne ringy-rongy
S gyöngyök vad csodás szeszéllyel
Hevernek szétszórva, mintha
A sas rúgta volna széjjel.
Lelkök bérc: rajt csalán s virág,
Itt-ott pofozni méltó, de
Az egész regényes, pompás.

Ez itt, ez a borzas, ki a
Hordón ül, Sárosy Gyula.
Derék, víg egy cimbora, de
Adott szavát ritkán tartja.
Cifra költő, fürge táncos,
Verseire kissé hiú,
Szép kis felesége vagyon, 
Csókolni való egy fiú.

Az a hosszú? ki túl rajta
Ép most iszik, még borzosabb,
Magasra tör, szónok ajkán
Láng, édes méz, rohanó hab.
Pénzfecsérlő, lélekbúvár,
Cselszövő, könyvtár a feje,
Ki az ördög ne szeretné,
Kazinczy Gábor a neve.

Kacagva ül oldalánál
Kuthy Lajos, cimborája,
Hóbortos fej, ha midőn vad
Sötét szelleme megszállja.
Képzete tűz-szárnyai hol
Mennybe, hol pokolra viszik,
Mester a regényírásban,
S nem is pillant, mikor iszik.
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Tompa Mihály a negyedik, 
Gyöngypoéta mint a peták,
Most Beje pátere, egykor
Híres kálvinista deák.
Fidelis barát, de szőrszál-
Hasogató és perelő,
Tréfás fickó, dicső kántor,
S iszik mint a kefekötő.

Az ötödik magam volnék,
Egykor pingáltam, most irok,
Nagy gyönyöröm a költészet, 
De röstségemmel nem birok.
Szeretem a nyers igaz szót,
S az erdőket, a szép leányt,
Dühös vagyok – de szép szóra
Bárányszelíd – aki megbánt.

Nos, nem mondhatom-e, hogy egytől
Egyig derék fiúk vagyunk?
Kivált ha, mint épen mostan
Mint a Tisza, úgy foly borunk.
Hohó! még két kedves cimboránkat
Kifeledtem, rútúl, hohó!
Egyik: gyertyánk a hordónak 
Száján, másik: a tök lopó.
                                             (1845)

                                    Újhelyi borok szakértői Franciaországban
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SZÉPKÚTI MIKLÓS
(1905 – 1944)

   
      

Kék, lila, vörös, fehér

Kék,
igy szóltam

s kitárta két karját a messziség.
Ám holtan,

azúrba halkulón terült a lég
a kába égnek kék szinébe még.

De halld!
Lelkem

Csodás lilára vált
s lilán e halk
csodálatajk

a messzeségbe szállt…

S hogy szállok így 
a föld vörös
rögköntösét

bámulva tátja rám.
De én szállok

Csak egyre még
s fönn vár fehér arám.

    Miért?

Ó mért futok tovább csak egyre
haláltalan sosem pihenve
s a lelkemen terül a csend…
És sok–sok hívó halk harangszó
sosem, sosem, sosem sóhajtó
már nesztelen szívembe cseng.
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A néma templomok homálya
az éji árnyak – mind oly árva – 
tovább, tovább suhan, suhan.
A lelkem tán egy álom árnya?
(Ablaktalan homályba zárva
örökre így suhan búsan.)

Halk éjeken tán láttatok már,
ahogy megálltam ágyatoknál
az éjszakát futó bolond;
csókot csókoltam ajkatokra
s tovább futottam új utakra
ki mindig új utakra bont.

És szólt  a vágy, hívott az álom, 
ezernyi szűz a tűzi ágyon,
homályban alvó hófehér;
hivott az élet – jer, no jer még,
álmomban fölfakadt a kék ég
s mezők virága mint  a vér,

De én futottam utra búsan, 
a néma éjbe tünt el útam,
amely csodákat egyre tár,
hol mind az árny – az álmok árnya,
hívó örök–honát kitárja
és halk harangra egyre vár.

Ó mért futok tovább csak egyre,
haláltalan sosem pihenve
s a lelkemen terül a csend
és sok–sok hívó halk harangszó
sosem, sosem sosem sóhajtó,
már nesztelen szivembe cseng.
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Charles Baudelaire lelkéhez

Az éjszaka
oly különös volt,

a néma, messzi tengeren,
Röpült hajóm,

csókolt a holt hold
s oly reszketőn dobolt szivem

Ez éjszakán
nem jő felém már senkisem?

És ekkor távol, hirtelen
ködös, csodás halk fény kigyult,

sápadt szived szivembe hullt
s felém jöttél alvó kobold

az álomittas tengeren.

         
         Költő koldus király

Mert minden vád csak engem ér s a bánat
bibor palástja engemet övez
a fájdalom elérte már  a számat
és felkiáltok: mondd kihez?

Vonszolva néma végzetem időn
teren tul tán majd megnyugvást lelek, 
ha rám borul az álom békitőn
s nevem halott lesz már elfeledett.

Most még világok kósza árnya száll.
Szent tüzü ünnep hiv, a nagy halál.
s amig önmagamnak árnya hull fölém

az Ember végtelen mély éjjelén
örök forrón virrasztva várok én,
szegény szegény költő koldus király.
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                     Ó végtelen

Ó végtelen végnélküli tér–idő,
hulla leszek, szerelmesem nem felel
és a percek jeltelenül mennek el
végtelenbe ahol a csönd békitő

Csillagtalan éjszakába szavakat
miért szórtok ha minden szó végtelen
ó végtelen miért nem látom életem
a haláltalan nagy némaság alatt.

Örök szépség, határtalan szerelem
visznek engem a végtelen fény fele
s ismeretlen messze néma tengeren
lángol bennem a végtelen élete.

                Zokogás!

Hallottatok már zokogó zenét?
Amelyet renget roppant orgona?
Ó a zenének hol van otthona,
mely könnyes tengeren döng szíve még?

Hova folynak folyók? Alvó tavak
miről álmodnak égő éjjelen,
ha megjelen a zengő végtelen?
Ó szavaink mondd hol hallatszanak?

Minden szavak miket a szív fölenged,
a jajgatók, őrült örömmel égők
összeölelve döngetik a csendet 

és már többé nincs értelmük, zene
lesz fönt belőlük, álomtengere,
mely megremegtet egyszer minden élőt.
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                          Irás 

Kutattad-e már elfelejtett jelnek
titkos szavát, örök igéretét?
És hallottál –e régi bus mesét
amelybe elmult évezredek felelnek?

Eltűnt csodák és még elrejtezők
megcsókolták a lelkedet, a vágyót,
hogy elfelejtse terhét, melyet rárótt
a végtelen az életed előtt?

Ó mert lelked örök titokkal terhes
és szemeid megfejthetetlen jelek,
én kedvesem azért te el ne kergess,

hogy elmondtam a bánatot neked,
hogy égő titkot rejt sötét szemed
amelyet lelkem néha félve elles.

          Én-végtelen!

Én láttam önmagam, szavam a fényé
a mélyben éltem én oly jeltelen
és életem zengő zenévé, fénnyé
itta föl itt  a néma végtelen.

Én gondolattalan halálzenévé
öleltem össze szótlan szavakat
a némaság, a súlyos csönd alatt.

Szavam az öntudatlan égő Éné
ki önmagától régen elszakadt
a mindenen keresztül és a téré

Szavak zenéjén nyiló életem
a Végtelen csönd mélyitette méllyé
és átölelte túl időn–teren
vak életem, mely már a néma mélyé.
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                      Időm 

Az én időm nem ez a szürke néma
hol hasztalan hős módra tengetem
hatalmas ivü égő életem.
Az én időm időtlen és ha néha

szememből szótlan gondolat lobog
s jeltelenül a végtelennek ívét,
a mult jövő sok összevissza hírét
csak hordom és a Csöndre gondolok

a végtelenbe hulló milliók
örökké lángoló komédiája
egy pillanatra lázadón kitárja
gondolatom a csöndbe lángoló.

              Szavam 

Ujjongó égő szóm örömhírét
Ó hallja hát a végtelen világ,
piros tüzekkel uj világ imát
és új dal hirét jöttem vinni szét.

A holnapot hiszem, de lelkemet
már messzedöngő égő robbanásra 
heviti itt  a hajnalok varázsa
s a szent dicső nagy Ismeretlenek.

Időtlen mély időkön átlobog
valami végtelen nagy akarat
s a némaság, a sulyos Csönd alatt
már lángoló csodákról álmodok.
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                                           TULCSIK FERENC 
                                                      (1864-?)

 
                  Szülőföldemen

Szülőföldem bűvös–bájos tája… 
Örömkönyes szemmel nézek rája,
Újra látom bérckoszorús rónád,
Újra hallom azt a kedves nótát,
A mely gyermekálmaimat szőtte…
Ragyogó szép tündérképek közte!
S káprázatát teljesebbnek látom
Körötökben sok régi barátom.

Húsz esztendő tenger idő nékünk, 
Az új század hajnalán kik élünk,
Melynek ezer szövevényes utja
Az életet annyi baj közt futja. 
Hogy a legszebb férfikor delében
Sok hollófürt látszik már fehéren.
S mig a szív oly lázasan lüktet,
Nehéz nyerni boldogságot, üdvet.

Hanem félre ezen komor képpel,
A mely annyi boldogságot tép el!
Éljük vígan e pár örömpercet,
Mi a jó sors ma számunkra szerzett.
Üritsük ki az örömnek kelyhét,
Élvezzük a barátságnak teljét,
A mely olyan ritka madár már ma, 
Ujitsuk meg, a multat kitárva.

És most kissé fölhangolom lantom, 
Elmerengve a sok drága hanton,
Melyen annyi örömvirág termett,
Midőn valék ti veletek gyermek…
Szülőföldem bűvös-bájos tája,
Mindörökké büszke leszek rája, 
Hogy e drága szent földön születtem,
S fényes napja ragyogott felettem!
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Rákóczynak ősi szülőföldje,
Kossuth Lajos nagy lelkével töltve,
Nyelvteremtő Kazinczynk Széphalma, 
Szemerének múzsalakott falva,
És ti, világhírü bércek körbe’
Legyetek mind szívből üdvözölve!
Bodrog–szelte gyönyörűszép rónák, 
Fogadjátok fiaitok csókját!

Itt futostunk a kies berekben,
Vig, csapongó, játszi kis seregben,
Itt tanultuk édes anyanyelvünk,
Serdült ifjakká is itten lettünk. 
E drága föld adott nékünk tápot,
Legyen érte mindörökre áldott!
És a miért százszor áldja Isten: 
Honszerelmünk itt született, itten!

Óh barátim, őrizzük e kincset,
Melynél nincs a földön drágább, nincs szebb.
Mely a lelket, bárha ezer gondja,
Boldogító glóriába vonja.
Ápoljuk és ültetgessük szépen
Az ifjuság fogékony szivében.
S mely az ember boldogságát adja:
Társa legyen a hű, tisztes munka!

E kettő virágozzék itten, 
Szülőföldem, drága téreiden!
És uj öröm derül a sok búra,
Fölvirulsz és boldog leszel ujra!
Kizöldül a kopár hegyek tája,
Vidám borág mosolyg ismét rája.
Megjön újra a Hegyalja hire,
S meglátod a jókat színről – színre!
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S most, barátim, a kik összejöttünk,
S régi kedves ismerősök köztünk,
Ünnepeljük e napot vidáman,
Sátoralja–Ujhely városában, 
Melynek keblén szárnyra nőtt a lelkünk, 
Hol egykor oly sok örömet leltünk – 
És kiáltsuk, hogy : e város éljen
Igen soká boldogságban, fényben!

Mi pedig,  a régi jó barátok,
Kiket itten oly örömmel látok, 
Ujitsuk meg régi barátságunk,
A szeretet maradjon meg nálunk.
És míg egymást soha ne feledjük,
A poharat most arra emeljük, 
Mi volt és légyen legfőbb imádságunk:
Éljen soká hazánk s szabadságunk!
                                                      (1900)
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