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Előszó 

Ez a könyv Édesapám írásaiból, az Ő emlékének szen-
telve jött létre. Köszönet érte Neki, amiért az utókor 
megismerhet egy kis szeletet a múlt történéseiből, az 
abban a korban élt emberek szokásaiból, viselkedéséből, 
cselekedeteiből, ruhaviseletéből. 

Köszönöm Fruzsina lányomnak a tengernyi munkát, 
amivel összeállította ezt a könyvet, apró részletességgel, 
a teljességre való törekvéssel kutatta fel a hiányzó ada-
tokat, intézte a kiadatással járó teendőket. 

Akinek a kezébe kerül ez a könyv, olvassa figyelme-
sen, minden szavát friss, balzsamos mezei levegőként 
szippantva magába. 

Olyan levegőként, amilyet Édesapám lélegzett be 
gyermekkorától felnőttkoráig, miközben megfigyelte, 
megélte, vagy az elmondások alapján megjegyezte 
azokat az eseményeket, amelyeket papírra vetett az 
utókor számára, és amelyeket e könyvben az Ő emlé-
kének ajánlva az olvasó kezébe adunk. 

Aki elolvassa ezt a könyvet, az a kor, a benne élő 
emberek és Édesapám életéből kaphat ízelítőt, és remé-
nyeim szerint ezzel az Ő emléke a családtagjain túl az 
Olvasóban is tovább él. 

Virágné Kovács Emma 



6 

1. Gyökerek 

Honfoglaló őseink 

A magyar nemzet őshazája Ázsiában, az Ural és Altaj 
hegység közötti óriási síkságon volt. Onnan indultak 
vándorútra, bizony nem jó kedvükből, a harcias bese-
nyők űzték el őket. Háromszáz esztendeig vándoroltak, 
amíg elérték a Kárpát vonalát. 

„Lakásuk volt paripájok háta, 
Vetett ágyok kemény nyeregkápa: 
Ettek és aludtak vérmocskolta nyergen, 
Jártak éjjel-nappal sok nehéz fegyverben.”1 

Manapság már csak a sírleletek tanúskodnak létezé-
sükről. Pedig léteztek és voltak. 1951-ben a böszörmé-
nyi Hajdúsági Múzeumban volt egy honfoglalás kori 
magyar harcos csontváza. Kardját már darabokra ette a 
rozsda, lábánál hevert harci paripájának koponyája. 
Érdekes ember lehetett, a metszőfogai helyén is rágófo-
gak voltak. Alá volt írva: „Lelőhely: Vid, Erdőstanya”. 
Szintén a hatvanas években, a Nagy-Bocskai szőlős-

                                                        
1 Részlet Arany János Az örökség című verséből 
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kertben egy szín cölöpjeit ástam lefelé. Kb. 50 cm mé-
lyen az ásó hegyére akadt valami, megnéztem, hát egy 
színezüstből készült dísztárgy volt. Hátulján tű volt, 
valami női ruhadísz lehetett. Akármi volt, fényes bizo-
nyítéka annak, hogy annak idején itt is jártak a magyar 
honfoglalók. 

„Ha minket elfú az idők zivatarja, 
Nem lesz az Istennek soha több magyarja”2 

Elődeink, a hajdúk 

„Harcokat vezénylő véres nagy vitézek 
titeket csodállak! Veletek nem érzek. 
De az ekevasnak verejtékes hőse, 
szerető szívemnek kedves ismerőse.”3 

Véletlenül került a kezembe egy régi ceruzarajz, 
mely állítólag elődünket, egy hajdú vitézből lett szántó-
vető parasztot ábrázol. Abból az időből való, amikor a 
nagy hadvezér, Bocskai István, a szegény hajtólegénye-
ket zászlója alá tömörítette, kik hősies helytállásuknak 
és magatartásuknak megkapták a jutalmát. A hadjárat 
után földet osztott, és letelepítette őket a mai hajdúk 
földjére, hogy maguk gazdájaként, békés termelőmun-
kában töltsék hátralevő éveiket, és még az utódok is 
boldogok legyenek. Most pedig engedjék meg, én, 
                                                        
2 Részlet Arany János Az örökség című verséből 
3 Részlet Kozma Andor A magyar paraszt című verséből 
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