
ARANY PADJÁN 
ÜLDÖGÉLVE… 
 

 
 
Kedves Útitárs! 
Íme a pad, Arany János padja Karlovy Varyban, foglaljon helyet rajta! Édes csend honol a környékén, 
senki és semmi sem zavarja az emlékezést, legyen társam benne – ha csak képzeletben is!  
Honszerető barangolásunk sorában az idei a Kárpáthazán túlra vitt bennünket. Cseh- és Morvaország a 
régmúltban, akárcsak a Felvidék Észak-Magyarországon, majd 500 évig szerves része volt  az Osztrák-Magyar 
Monarchiának, ennek a közép-európai nagy birodalomnak.  
A közelmúltig a Trianonban 98 éve összetákolt ország, Csehszlovákia volt annak az országnak a neve, 
amelynek területét a mai Csehország és a mai Szlovákia alkotja. Nem csodálkozhatunk azon, hogy egy 
birodalmon belül, egy ország polgáraiként önként vagy erőszakkal, sokan változtattak lakóhelyet, 
munkahelyet, s teremtettek maguknak élethelyzeteket, alkottak közösségeket, amelyek ideig-óráig 
megmaradásukat, fennmaradásukat is biztosították, biztosítják. Művészek és hétköznapi emberek kerültek így 
szülőföldjüktől távolra, egészségüket megőrizni, munkát találni vagy a politika embertelenségének 
„köszönhetően” – magyarságuk miatt (kitelepítések) – erőszakkal, vagyonuktól megfosztva, emberpiacon 
szolgasorba juttatva… 
A történelemben voltak közös királyaink, akik vívtak győztes és vesztes csatákat az országlásért, egymás ellen 
is, olykor európai célokért (Mátyás király), de voltak békés jellegű és kimenetelű építő korok is. Ily módon 
nagyon sok magyar emlékű történelmi helyszín: vár, kastély, templom, város és község várt ránk, akik e 
magyar emlékek nyomába eredtünk Csehországba. Nyilvánvaló, hogy az összeset felkeresni, megcsodálni, 
emlékezetbe vésni a barangolás nyolc napja alatt lehetetlen. De párat ezek közül meglátogatni, történetükkel 
ismerkedni s emlékeink közé emelni nagyon is lehetséges, sőt érdemes volt. 
Erre vállalkoztunk most. Szabálytalan körutat tettünk érintve néhány dél-morvaországi és dél-nyugat- és 
közép-csehországi várost és falut, többségében olyanokat, amelyekhez magyar emlékek kötődnek. 
Ugyanakkor rácsodálkozhattunk a cseh és morva építőművészet remekeire, a cseh és morva tájak szépségeire, 
elmerülhettünk a dicső természet alkotásaiban és megízlelhettük a cseh  konyhaművészet fogásait is.  
 



 
Vidám hangulat az út elején: Koncsek Katalin és Cseh Anna 

 
Dora Miki autóbuszán száguldva alig hagytuk el a szlovák-cseh ideiglenes országhatárt, máris az „Európa 
kertje” néven emlegetett Lednicére érkeztünk. Valóban meseszép a neogótikus kastély és óriási angol parkja. 
Lehet, hiszen a birtokos Liechtenstein család Csehország egyik legnagyobb hatalmú, egyszersmind 
leggazdagabb főnemesi családja volt (99 birtokkal rendelkeztek). Lehetett miből s kikkel ilyen mesebeli 
kastélyokat építtetni s fenntartatni. A  II. világháború és államosítás után alpesi birtokukon, az Ausztria és 
Svájc határán  levő adóparadicsomi Liechtensteini Nagyhercegségben élnek bőségben és virulnak vidáman. 
Mi,  hétköznapi „turisták”, a hajdani kőművesek, ácsok, kertészek kései utódai pedig szánkat tátva s jó 
pénzért csodáljuk „gazdagságukat, művészetpártolásukat”… 

 
Kastélybejárat Lednicén 

 



Még nem szállt le a nap, amikor Brünnbe érkeztünk. Ott is egy sem szépnek, sem rendezettnek nem 
mondható városrészbe (Židenice). Viszont közel a belváros s fegyverropogástól sem kell már tartanunk, 
ugyanis nem üzemel a szálló melletti volt fegyvergyár, a csodálatos metamorfózison átesett volt ipari üzem 
mint Hotel Lazaretní várja vendégeit. Minket is tiszta szobák, kényelem, kedves vendéglátók.  

 
A felvételen középen Szabó Gergely, azaz Gery 

 
Hab a tortán, mondhatjuk, hogy Szabó Gergely személyében olyan fiatalember szegődik mellénk másnap, aki 
itt szerzett diplomát, talált képzettségének megfelelő munkát, s akadt a Cseh és Morvaországi Magyarok 
Szövetsége helyi szervezetére, melynek lelkes tagjaként vállalta, hogy bemutatja nekünk a morva fővárost, 
városát. Geryvel (beceneve ez) a morva zenedráma legnagyobbikáról elnevezett Janáček Színház mellett 
találkoztunk s innen elindulva hallgattuk meséjét a város híres látnivalóiról. Megtudtuk, hogy miért tűnt el a 
Miklós kápolna a Fő térről, miért 92 m magas a Jakub templom égbe nyúló tornya, s hogyan büntette meg az 
ígéretüket be nem tartó városatyákat a volt városháza kapuzata fölötti díszítőelemet készítő mester.  

       
A brünni óárosháza kapudísze 

Az épületben kapott helyet egyébként a CSMMSZ helyi irodája is. Útban a Petrov dombon álló Szent Péter és 
Pál katedrális felé épületről, szökőkútról, tér alatti alagutakról, sok mindenről hallottunk még Gerytől, s 



beláttuk, hogy bizony Brünnre több időt érdemes szentelnie annak, akit megkapott szépsége. A kevéssel is 
gazdálkodnunk kellett, így hát elindultunk a Spilberk meghódításra (régen ennek is Spielberg volt a neve 
németül, tehát „morvásítani” kell – ezt teszi az –e kivetése és a g helyett a k betű! Ó, országló hatalmi érdek!). 
Köztudott (talán), hogy mielőtt Kufstein várába szállították volna, itt raboskodott Kazinczy Ferenc. Az ún. 
nyelvújítási mozgalom vezetője miért is lett rabságra ítélt polgára a Habsburg birodalomnak? Mert tagja lett a 
Reformátorok Titkos Társaságának, vagyis a jakobinus mozgalomnak, mely nem volt mondható éppen a 
Habsburgok támogatójának… Kazinczy érdemei közé szokták sorolni, hogy több mint tízezer szóval 
gazdagította a magyar nyelvet új szavak képzésével, régiek, elavult vagy tájszavak felelevenítésével, bevitelével 
a köznyelvbe, idegen szavak magyarosításával. A Pályám emlékezete, a Fogságom naplója írója azt vallotta:  
„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, szín, tűz vagyon a versben, ha mesteri mív.” 
Emléktáblája alatt elszáradt és friss virágkoszorúk vallanak arról, hogy fejet hajtanak itt emléke előtt a 
Brünnbe látogató magyarok. Mi is ezt tettük.  
 

 
Kazinczy Ferenc emléktáblája a Spilberkben 

 
A várból egyenesen a Morva-karszt felé vettük az irányt. A vidékén kb. ezerszáz barlang ismert. A Macocha-
szakadék neve a mostoha cseh nyelvi megfelelője, a macecha szóból ered.  Története pedig: a közeli faluban 
élő fiút mostohaanyja bedobta a szakadékba, de szerencséjére egy ágon fennakadt és kikecmeregve visszatért 



a falujába, ahol szétkürtölte, mit csinált vele a mostohája, aki ezek után a megtorlástól félve belevetette magát 
a 140 m mély szakadékba. Egyenesen, mégis kanyargósan, mondhatni kalandosan értünk oda, ahol újból fejet 
kellett hajtanunk, ezúttal a természet előtt. Petőfit  szabadon segítségül híva: „Óh, természet, ő, dicső 
természet! Mely nyelv merne versenyezni véled!”. A Macocha-szakadék, a legördülés a felvonón, a 
kisvonatozás avagy a lejtőn sétafikálás a Katarina-barlang felé és maga a barlangi lépcsőzés és látványsokk – 
egy csepp élmény a tengersokból. Hogy elmaradt a csónakozás a Punkva-barlangban? Istenem! Kell, mi újból 
ide vonzzon! 

 
A Katarina-barlang szája 

 
Bőséges reggelivel vettünk búcsút a Lazaretní szállótól és Brünntől. Szükség is volt rá, mert Jindrichuv 
Hradec felé haladtunkban hol útlezárás, hol letérítés útépítés miatt irányított a végtelen morva és cseh tájakon, 
de mindenütt elsőrendű utakon, meg kell hagyni. A kb. 150 km-es utat majd 5 óra alatt tettük meg, így jóval 
dél után értünk a városba, ahol annak idején II. Rákóczi Ferenc a jezsuita gimnázium diákja volt 1688 és 90 
között. A nagyságos fejedelem életútjának ismerői tudják, hogy nem önként és boldogan került ide szülei 
akaratából, hanem mert a Habsburgok elszakítva édesanyjától, Munkács várának hős védőjétől, Zrínyi 
Ilonától, az ifjúból hatalmas vagyona megszerzése végett belőle Habsburg-hű alattvalót akartak nevelni. 
Vagyis azt várták el a jezsuita atyáktól, hogy idegenítsék el magyar nemzetétől… Nem tudni, hogy az atyák 
nem álltak-e hivatásuk magaslatán vagy az ifjúban folyt-e több magyar vér, a tervük csúfos kudarcot vallott! A 
volt jezsuita gimnázium épületén, amely pár percre található a Vajgar-tó partján fekvő város központi terétől s 
mely mostanság a Fényképészeti és Modern Képalkotások Múzeuma, ott látható a szerény emléktábla. 
Megtaláltuk, verset mondtunk, koszorúnkkal ékesítettük. Tudnivaló az is, hogy a város része a szülőfalu 
Borsitól a törökországi Rodostóig (Tekirdag) húzódó II. Rákóczi Ferenc Európai Kulturális Útvonalnak.  
 
 
 

 
 



 
II. Rákóczi Ferenc emléktáblája koszorúnkkal 

 
A már említett kitérők és úteltérítések okozta késedelem miatt el kellett tekintenünk attól, hogy megkeressük a 
Týň nad Vltavouban levő magyar katonasírt. Délután három órára ugyanis  belépőnk volt a Budweiser Budvar 
sörgyárba. České Budejovice sörgyárában több mint 700 éve készítik a sört, ma is az eredeti recept szerint és a 
legjobb hazai, azaz cseh nyersanyagok felhasználásával. Nosza, öltsünk narancssárga egyenmellényt, s kezdjük 
a gyárlátogatást!  

 



 
A várakozás percei a sörgyár látogatói előcsarnokában 

 
 
Itt komlófuttatást látunk, ott kisfilmet a gyár és a sör történetéről. Aztán csapra ütnek egy söröshordót a 
kedvünkért és kortyolhatjuk a habzó sört a pohár fenekéig. Sörivóknak való helyzet, annyi szent! Kár, hogy 
oly hamar ürül a pohár, pedig telistele hordók katonás rendben sorakoznak a hűvös pincében. Feljebb, 
melegebb helyre megyünk. Korszerű gépsorok, töltésre váró és töltött üvegek sorakoznak, tolongnak, 
rendeződnek rendbe, emberi munkát helyettesítő gépszerkentyűk fáradhatatlanul végzik betáplált dolgukat. 
Két-három Ember is feltűnik időnként az üvegcsörömpöléses, zajos üzemben. Meg persze ott vagyunk mi a 
narancssárga mellényben s bámészkodhatunk kedvünkre, míg hármat nem tapsolok (tá-ti-ti), ami az indulásra 
szóló felhívás. 

 
Sörivók 

 
Mert Hlubokán is várt minket egy gyöngyszem, akarom mondani kastély. A windsori kastély mintájára 
átalakított neogótikus épület a Schwarzenberg család birtoka volt az utolsó Schwarzenbergig, aki 1939-ben a 
nácik elől menekült el és nem tért vissza többé. Hétfőre esvén hlubokái megjelenésünk, kizárta, hogy 
látogatási szünnap lévén 140 gazdagon berendezett szobájába betekinthessünk, 11 tornya közül legalább 
egyből kitekinthessünk és gyönyörködjünk a Moldva mentében, de virágos parkja így is megigézett 
mindnyájunkat. 



   
A hlubokái kastély előtt 

 
Aznap várt még bennünket egy temetői tisztelgés Zlatá Koruna Rájov nevű részében. Itt is magyar katonák 
nyugszanak. Könnyen rábukkantunk a Moldva szomszédságában bekerített sírkertre, benne az emlékhelyre. 
Hogy kerültek ide magyar katonák s lett örökös otthonuk ez a falu? Kokes János, prágai magyar újságíró 
Magyar emlékek Csehországban c. 2015-ben megjelent könyvében részletesen olvashatunk erről.  

 
Főhajtás a magyar áldozatok előtt 

 
 



 
Blaho Erzsébet és Ostružlík Gabriella magyar katonákra emlékezik 

 
 

 
Koszorúnk a rájovi emlékhelyen 

 
Amikor a II. világháború végén Magyarország a Vörös Hadsereg megszállása alá került, több tízezer magyar 
katona volt még Nyugaton, akik vagy amerikai fogságba kerültek, vagy megadták magukat, s voltak olyanok is, 



akik a cseh ellenállás oldalán tevékenyen részt vettek a németellenes harcokban. Ilyenek voltak a Rájovba 
került magyar katonák is, akik a 11. magyar lőszerraktár 43 fős őrségét alkották. Kezdetben fegyvereket adtak 
a cseheknek, majd egy helyi híd birtoklásáért folyó tűzharcba maguk is bekapcsolódtak s közülük ötöt (Balázs 
Lajos 38, Bense Pál 24, Berkes Mátyás 24, Gergely Mihály 23, Krivjanek György 24 éves volt) a németek 
agyonlőttek május 5-én. A cseh és magyar halottakat a németek szertartás nélkül egy temető melletti árokba 
engedték elföldelni. A németek elvonulása után azonban május 12-én a helyiek a halottakat kiásták, 
azonosították, jegyzőkönyvezték és másnap ünnepélyesen eltemették. Ma szépen gondozott része a 
temetőnek az emlékmű, melynél mi is kegyelettel emlékeztünk az áldozatokra, a nagyobb részben huszas 
éveikben járó magyar katonákra, akik nem hazai földben pihennek, de akiknek emlékét és életáldozatát 
tisztelik és megbecsülik a csehek is.  
Említettem már, hogy a Moldva folyó mentén jártunk. Nem messze innen, a Sumavában ered, s tart észak 
felé, hogy vizét az Elbába vezesse. Ahogy nekünk a Tisza a legmagyarabb folyónk (annak ellenére, hogy 
jelentős szakasza ma nem Maradék-Magyarország területén folydogál), ugyanúgy a cseheknek a Moldva, vagy 
ahogyan a csehek mondják: Vltava a legcsehebb folyó ( s teljes hosszában, 430 km-en cseh területen folyik). 
Ott, ahol nagyjából észak felé fordul a medre, fekszik Český Krumlov (hajdan német város, ahogy a régi neve 
árulkodik erről: Krumme Aue, vagyis görbe mező. Valóban görbe, sőt görbébb a görbénél is itt a Moldva, 
szinte hurokszerűen veszi körbe a várost, melyről azt tartják, hogy Csehország ékszerdoboza. Igaz is, nem is. 
Ugyanis megérkezvén és elszállásolván magunkat a – tessék kitalálni: milyen nevű szállóban? – igen, a Hotel 
Vltavában, nyakunkba vettük a várost, bolyongtunk a girbe-görbe utcákon, hegynek le és hegynek föl, hídon 
át és hídon vissza, bizony olyan sikátorokba is betévedtünk, amely nemhogy ékszerdobozhoz nem 
hasonlítható, de falfirkás, ütött-kopott, vakolatlan falú, kitört és bedeszkázott ablakú alvilághoz annál 
inkább… Szerencsére nem ez a jellemző. A gyönyörűen megvilágított vára, mely a prágai vár után a második 
legnagyobb az országban, templomai, hangulatos utcácskái, melyek szinte vendéglőkkel, teraszokkal, 
vendégházakkal, vendégcsalogató boltokkal vannak teletűzdelve bűvölnek mindenkit. Bizony, aki nemcsak 
esti fényben szeretné mindezt látni, annak nem elég egy éjszakába nyúló est, még ha oly finom cseh ételeket is 
fogyaszt a Moldva partján, hogy a folyóban úszkáló halak is megirigyelhetnék… 
 

 
A vártorony éjjel 

 
A pompás színekben tündöklő várát a 13. században kezdték építeni a kősziklára, s három századon át volt a 
Rosenbergeké (1302-1601), mint általában a várak, a krumlovi is többször cserélt gazdát, míg a II. világháború 
végéig a Schwarzenbergeké nem lett. Öt udvara közül egyikbe sem léphettünk be, sajnos, meg kellett 



elégednünk negyven épülete egyikének-másikának a távoli látásával, no meg az 54 m magas vártornya 
látványával.  

 
Esti fényben a Moldva, a szikla, a várrész 

 
Gyönyörködhetünk a múlt emlékeiben – várban, kastélyban, templomban, hídban persze. A legendák, 
mondák, mesék és igaz történetek teszik szebbé, hűbbé, igazabbá a múltat. Az igazság viszont kegyetlen 
dolgokra is ráirányítja a figyelmünket. Például arra, hogy a Český Krumlov-iakkal is megtörtént, ami velünk, 
magyarokkal 1945 után: kitelepítés. Velünk, mert magyarok voltunk, velük, mert németek voltak. Történt, 
hogy Csehszlovákia 1918-as megalakításakor még többségében németek lakta volt a város. Amikor 
bevonultak a cseh csapatok, 1920. április 30-án, a város Krumau nevét České Krumlovra hivatalosították. 
Húsz évvel később a müncheni egyezmény alapján a város visszakerült Németországhoz, 1945 után pedig 
újból Csehországhoz. Ezután a németek többségét kitelepítették. Csiki-csuki, tili-toli… A városlakó lakosok 
nyelve ma cseh, kétséget kizáróan. A városba egy vagy több éjszakára érkező vendégeké – ők a turisták – 
vegyes: német, angol, főleg pedig ázsiai… Az épületek, amelyek a települést jellemzik, amelyek 
vendégcsalogatóak, amelyek csodába ejtenek, amelyek századokat átvészeltek: régiek, a Régiek! Az 
eltörölhetetlen MÚLT! Országló hatalom, váltakozó rendszer, még eső, vihar sem tudja végleg eltörölni! Ez 
utóbbiból kaptunk bőven esti bóklászásunk során, villámlott, cikázott az ég, zuhogott az eső, bőrig áztunk 
volna, ha nem csillapul az ég haragja s nem jön értünk egy bérkocsi…De jött! 
Az éjszakai vihar után csendes, napsütötte reggelre ébredtünk. Vidámak voltunk, énekeltünk, új cél lebegett 
előttünk: Holašovice. Kis falu, de igazi gyöngyszem a cseh tájban. Mindössze 120 épületét 140-en lakják, de 
23 háza műemléki védelem alatt áll. Mintha az erdélyi Torockóba csöppentünk volna. A megyeszékhely České 
Budejovice közelsége (15 km) sem ártott eddig szépségének, bájának, nem csoda, hogy a Világörökség része. 
Sétálunk a stukkódíszítéses parasztlakóházak előtt, köztük nagy tér, gondozott gyeppel, tóval, faszobrokkal, 
hársfáktól ölelve. Jólesik egy pár perces pihenés a lócák egyikén. Alkalom nemcsak pihenésre (hiszen annyi 
kilométeren ülünk a buszban úgyis), hanem egy kis elmélyülésre az élet értelmén, a dolgok állásán. Buszunkkal 
szemben egy piciny fazekas bolt, amely betérésre ösztökél. Benne a boltos egyben a fazekas Muglov mester. 
Amit kínál, nem bóvli, hát kérünk belőle egyet emlékül… 
 



 
Egybeolvadás holašovicei módon 

 

 
„Pumpáskút” tereferélőkkel 

 



 
Muglov mester boltjában 

 
Délre érünk a 170 ezernyi lakosú Plzeňbe. Nyugat-Csehország központja. Iparváros. Nem másért, messze 
földön híres sörgyára vonzott ide bennünket. Akadnak köztünk kételkedők: már megint ssörgyár? Hiszen 
voltunk tegnap sörgyárban! Ide mi nem megyünk be – határozzák el. (Alighanem a pénztárca lapos e célra…, 
ki tudja?) Sebaj! A többség mégiscsak belép. Kijövet hallani: Ez igen! Ez aztán igen! Hogyisne lenne igen! 
Hiszen a Pilsner Urquell világhírű! A világ első számú söreként tartják számon! Az első üveg sört 1842. 
október 5-én főzték itt alsóerjesztéssel, ami Jozef Gröllnek, ennek a találékony és kísérletező kedvű  sörfőző 
mesternek köszönhető. Nosza lássuk! Itt nem adnak ránk semmilyen színű egyenmellényt, viszont kapunk egy 
kedves, mosolygós cseh kísérő, alighanem lánykát, aki végigvezet minket a hatalmas területen.  

 

 
Érdekes! 



 

 
Habos hordók a pincében 

 
 
 

 
Jólesik! Hihetetlen… 

 



Van mit nézni, mire figyelni: a holland világítótornyokra emlékeztető tekintélyes víztorony, a korszerű 
bemutatóterem, rövidfilm a sörfőzés történetéről, a mesterről és számos követőjéről, a csarnokok, 
alapanyagok (komló, árpa stb.), eszközök, a 9 km hosszú hatalmas pince ( nem jártuk végig), melyben az 
ugyancsak hatalmas fakádak, tetején a fehér sörhab… Egyet csapra is ütnek kedvünkre, mi pedig ízlelgetjük, 
kortyolgatjuk, nyeldessük a kissé kesernyés pilzeni sört. Még azok is, akik nem sörivók voltak eddig. 
Ezután?… Mit hoz a jövő számukra ezen a téren?  Bizony igencsak hűvös van idelenn a föld alatt a nagy 
pincékben, de ki bánja, ha belül valami melegséget érzünk… Ez a melegség árad belőlünk kigurulva a sörgyár 
neoreneszánsz kapuján egészen Karlovy Vary-ig. 
 
 

 
Karlovy Vary-i látkép 

 
Karlsbad – ahogyan régebben nevezték. Fürdőváros, de nemcsak. Filmfesztiválja, a Moser Üveggyár remekei 
és a „tizenharmadik forrás”-ként is nevezett becherovka öregbíti a világban hírnevét. Mi mégsem e felsoroltak 
miatt igyekeztünk Karlovy Varyba. Minket magyarokat Arany János emlékének lábnyoma vonzott ide 
elsősorban. A XIX. század nagy magyar költője hét nyarat töltött itt, hogy epebántalmait enyhítsék a 
gyógyvizek, melyek itt felbuzognak.  Aranyon kívül persze mások is gyógyulást vártak bajaikra, Eötvös József, 
Liszt Ferenc, Thaly Kálmán, Reguly Antal például, hogy csak néhányat említsek közülük. A hálás magyarok 
még emlékoszlopot is emeltek, mely ma is áll a várost keresztülszelő Teplá folyócska jobb partján. Honnan is 
induljunk városnéző sétánkra, Arany emlékének nyomában? Turay Erzsébet, aki egy központban levő 
sajtboltban keresi mindennapi kenyerét, egyébként pedig a CsMMSz helyi szervezetének tagja s ily 
minőségében vállalta, hogy mellénk szegődik kísérőnek, javasolta, hogy a Becherovka Múzeumtól induljunk el 
felfedező utunkra. Diákotthoni szálláshelyünkről autóbuszunkkal ereszkedünk le a Déli pályaudvarra, 
ahonnan pár méter megtétele után találkánk színhelyére érünk. Erzsébet elnézést kér tőlünk, mert mielőtt 
elindulnánk, boltjában ki kell raknia a polcokra a „százféle” sajtot. A „kolonádán”, ahogyan a sétáló utcát 
nevezik, pompás épületek, szállodák, éttermek, ékszer-, édesség- és zöldségboltok látványa csábít megállásra, 
de ellenállunk. Csakhamar feltűnik szemünk előtt a Zámecký vrch utca, melynek 4-es számú épülete falán 
1957 óta őrzi emléktábla Arany János itteni emlékét. Itt állunk meg, hogy emlékezzünk és koszorúnkat az 
emléktáblára helyezzük. Az egyik szemünk nevet (emléktáblája van a költőnek Karlovy Varyban), a másik 
szemünk sír (csak cseh nyelvű szöveg olvasható rajta). Egyébként magyarra fordítva ezt hirdeti a cseh szöveg: 
„Itt tartózkodott az ünnepelt magyar költő, ARANY JÁNOS Karlovy Vary igaz tisztelője az 1869, 1870, 
1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876-os évben”.  
 



 
Arany János emléktáblája  

 

 
Pihenő a zergével 

 



 
A város jelképe az Imperial Szállodával 

 
Még magasabbra hágunk, hogy a város jelképét, a kősziklán álló zergét lássuk, onnan letekintsünk a város 
mesébe illő pazar épületsorára. Az erdei sétányon kaptatunk egyre feljebb, meg-megállva, s jutnak eszünkbe a 
látottak, hallottak. Nem hagy nyugodni a gondolat, melyet vezetőnk ejtett el séta közben. „Itt nincs jövő, nem 
lehet megélni, kevés a pénz, amit keresünk, el kell vándorolni nyugatra…” . Elismerem, így is lehet 
gondolkodni. Teszik is sokan, a jobb élet után sóvárogva hagyják el szülőföldjüket, válnak világpolgárrá, a 
pénz, a minél több pénzszerzés rabjaivá. A honszerető barangoló így nem gondolkozhat. Mindenki születik 
valahová, azon a földön kell boldogulnia, az ősök tisztelete és a haza szeretete nemesíti a lelket, mely a 
jövőnket szolgálja. Nemzeti imánk szerzője, Kölcsey Ferenc vetette papírra a soha el nem avuló gondolatot: 
„Hass, alkoss, gyarapíts s haza fényre derül!” Töprengve az erdei sétányon jelenről, jövőről, életcélról, 
kisemberi bátorságról, a kor kihívásairól, okokról és következményekről, szinte észrevétlenül érünk egy kis 
tisztásra, sétautak találkozásához. Lám, ez itt az Ecce Homo kápolna! Ha ez az Ecce Homo, akkor itt kell 
lennie Arany padjának is! És tessék! Itt van Arany padja! Micsoda öröm: megtaláltuk. Rajta olvasható:  
„E helyt feledve bút, feledve bánatot, pihenj! 
S míg egy sóhajt hazádba nem repítsz, tovább ne menj!” 
 
 
 
 
 
 



 
Jó itt üldögélni… 

 
…, erdei csendben, messze a forgatagos világ lüktető zajától! Jó emlékezni Aranyra, meg a Haza 
nagyjaira, kisembereire is, akik itthon maradásukkal, a küzdés vállalásával igyekeztek úrrá lenni a 
bajokon, megélhetést teremteni maguknak, családjuknak, a jövőnek… Ezt kellene itthagyni nyugatra 
vándorlásokkal? Idegen földön idegenként élni holtuk napjáig? Egy egész nemzet mégsem kerekedhet fel, 
hagyhat itt csapot-papot, teremtett otthont, az elődök csontjait fedő temetőt ! Pihenünk, pihengetünk még 
egy darabig Arany padján… Az ösvényen egy középkorú pár közelít. Hollandok, mint kiderült. Kis német 
nyelvtudással magyarázzuk: ez itt egy nagy magyar költő padja, jó rajta elmélkedni múltról, jövőről… 
Értik, megértették vajon?  A kápolnácska jobban lekötötte figyelmüket… 

 
Az Ecce Homo kápolna 

 
Hej! Sóhajtunk fel. Repül a sóhajunk haza, hazánkba… Arany tanácsa alapján tovább mehetünk. 
Megyünk, ereszkedünk a lejtőn lefelé. Egy tekintélyes ágas-bogas törzsű fát döntött ki az éjszakai vihar, 
keresztbe fekszik a sétányon. Forduljunk vissza vagy másszunk át rajta? Ki felül, ki alatta próbálkozik. 
Mindenkinek sikerül. Lám, bátraké a jövő, küzdőké a pálya. S a magyar ilyen. Mi magyarok vagyunk! 



Újból a sétányon sétálunk… Feltarisznyálva jókedvvel, élménnyel, tapasztalattal, tudással! Ősi tudással… 
Van miből merítenünk. 

 
Sikerült! 

 
Gyorsan maradnak el utánunk a kilométerek. Mi nekünk az a 130 km? Alkonyi világosság fogadott 
Prágában. A hajó a Moldva jobb partján várt minket. Rajta lészen három éjszakai szállásunk. Két ágyas 
szobák, csend és nyugalom, a folyón a lemenő nap sugarai lenge táncot járnak, vadkacsák úszkálnak a 
vízben, a cseh konyha ízei… Mi kell még? 

 
Szálláshelyünk Prágában 

 
Kell egy jó vezető, aki a cseh főváros látnivalóit úgy ismeri, mint a saját tenyerét. Kettő is akad ilyen: 
Balla Lajos mérnök, aki diplomáciai szolgálatban eltöltött évei után nyugdíjasan a Prágába érkező 
magyar csoportoknak mesél a városról, történetéről, érdekességeket, adomákat mond, minden kérdésre 
tudja a választ. Szinte alig hagyja, hogy társa, dr. Soós Ernő is megszólaljon, ő is mondjon mesét, viccet, 
ami az érdeklődést fenntartja, színesíti. Jó hallgatni őket, jó látni azt, amit megmutatnak. Gróf Esterházy 
János hamvainak helyét a Motol városrész temetőjében például. A halálra ítélt, majd életfogytiglani 
börtönre változtatott ítélet elszenvedője felvidéki magyar politikus, aki Molnár Imre Esterházy-kutató 
véleménye szerint „A trianoni diktátumot haláláig a magyarság és egyben a saját élete legnagyobb 



tragédiájának tartotta… E felismerésből fakadt az a minden elnyomottal, szenvedővel szolidaritást 
vállaló, vállalni tudó magatartása is, mely a kényszermunkatáborok és a börtönfalak között az egyetemes 
emberi értékek példaadó képviselőjének magaslatára emelte fel őt.” A mirovi börtönben hunyt el 1957-
ben s onnan szállították hamvait Prágába a kommunizmus áldozatainak kialakított emlékhelyre. Innen 
kerültek a hamvak 2017 szeptemberében Alsóbodokra, a szülőföldre, végakaratának megfelelően. A 
prágai magyarok minden év március 8-án Magyarországról és a Felvidékről érkezett tisztelőkkel 
kegyelettel emlékeznek itt a mártír grófra. Ezt tettük mi is, amikor körbeálltuk az emlékművet, 
elhelyeztük a kegyelet koszorúját Esterházy János emléktáblájára s elénekeltük himnuszunkat.  
 

 
Honszerető barangolók a motoli temetőben 

 
Örvendtünk a hír hallatán, mely szerint a múlt évtől kezdődően újból van magyar nyelvű istentisztelet 
Prágában. A palócföldi Csábról származó Balga Zoltán plébános úr celebrál vasárnaponként magyar 
misét a Szent Henrik és Kunigunda tiszteletére szentelt belvárosi templomban, de ezen kívül a prágai 
magyarok társaséletét, a fiatalok nevelését is szolgálja hittel, kedvvel, reménnyel és tegyük hozzá: 
hozzáértéssel.  Ő fogadott minket a plébánián, kisfilmen is bemutatva eddigi rövid szolgálata dús 
eseményeit, könyveivel, melyeket érdeklődéssel forgatták a barangoló magyarok, no meg finomságokkal 
megrakott asztallal.  

 
 
 
 



 
Balga Zoltán könyveit lapozzuk 

 

 
(Balla Lajos mérnök Gróf Katalinnal) 

 
 
 
 



 
(Dr. Soós Ernő Hausel Erzsébettel) 

 
A  templomban a névadó szentek életéről, a templom történetéről mesélt a plébános úr, a barokk 
művészet tetten érhető, látható szépségeiről hallhattunk tőle eszmefuttatást csakúgy, mint a hitélet és a 
család kapcsolatáról, a vallás szerepéről a magyarnak megmaradás céljából az idegen nyelvi 
környezetben. Búcsúzóul s köszönetképpen elénekeltük a Boldogasszony anyánkat. Megható látogatás 
volt! 

 

 
Közös kép az apszis előtt 

 
Pár utcával arrébb működik a Prágai Magyar Intézet, melynek igazgatója is palócföldi, a Losoncról 
származó Kelemen Gertrud. Persze hogy betoppantunk hozzá, aki mégsem fogadhatott bennünket 
személyesen, ugyanis lábsérülése miatt otthon lábadozva igyekezett helyettesítésről gondoskodni. Gál 
Attila kulturális referens fogadott, aki végigvezetett az intézményen, bemutatva a könyvtárszobát, a 



kiállítástermet, a színháztermet, a foglalkozások szobáit s megtudtuk, hogy heti rendszerességgel térnek 
be ide cseh felnőttek, akik magyarul tanulnak s térnek be gyerekek, akik játékos módon ismerkednek a 
magyar nyelvvel, népdallal, tánccal… Pezsgő élet zajlik a házban, amely a magyar kultúrát van hivatva 
terjeszteni, szolgálni. Csakhogy:nem mond ennek ellen, hogy pl. a molinókon, kiállítási anyagon nem 
találkoztunk magyar felirattal? 

 
Gál Attila 

 
Ezt a kérdést kissé átalakítva tettük fel újból annak az estnek végén, melyre Kelemen Gertrud részéről 
meghívást kaptunk a Lengyel Nagykövetségre. Itt a V4-ek országainak nagykövetei, különböző rangú 
képviselői és családtagjai között, akik mind az alkalomhoz illó ruházatban jelentek meg, mi, honszerető 
barangolók negyvenhatan amúgy „turistaöltözetben” foglaltunk helyett. Javunkra írható, hogy mi voltunk 
többen! Nélkülünk bizony üresen maradtak volna az ülőhelyek… A magyar Kalmár Panni trió adott 
ünnepi koncertet: portugál, dél-amerikai, angol dzsessz-számok hangzottak el, egyetlen magyar sem! 
Még ez is (nehezen) elviselhető lett volna. Megütközésünk akkor született, amikor Boros Miklós prágai 
magyar nagykövet mondott üdvözlést – angolul! Egyetlen magyar szó nem hangzott el szájából! Nemzeti 
érzésünkön ejtett sebünk „nyalogatása” volt csupán, amikor a hangverseny végén a nagykövet úr 
magyarul hívott meg egy pohár bor elfogyasztására… Keserű szájízzel nyeldestük le… 
Nem messze a Lengyel Nagykövetségtől van az a tere a Kisoldalnak, amelyen II. Rákóczi Ferenc 
emléktáblája is áll. Egykor ez az épület is jezsuita rendház volt, amely Jindrichuv Hradecből távozása 
után 1690 és 92 között szálláshelye volt a fiatal Rákóczinak. Idekerülésének célja ugyanaz volt a 
Habsburgok részéről, mint az előző helyen: azt várták a jezsuita atyáktól, hogy előkelő diákjukat 
idegenítsék el magyar nemzetétől, hatalmas vagyona kerüljön a Habsburg ház szolgálatára. Hasonló cél 
lebegett gyámja, Kolonich Lipót érsek előtt is, aki viszont azt remélte, hogy II. Rákóczi Ferenc, a 
hatalmas örökségű ifjonc a szerzetesi hivatást választja, birtokai így az egyház vagyonát gyarapítják 
majd. Mily nagyot kellett csalódniuk! A Kisoldali tér 25-ös számú házán az egy méterszer másfél méteres 
emléktábla, melyet 1985-ben avattak fel először, cseh és magyar nyelven állít emléket a magyar 



nemzethez, a magyar hazához mindhalálig hű nagyságos fejedelemnek. A tábla alatti sok koszorú számát 
mi további eggyel gyarapítottuk. 
 

 
Gróf Lajos elhelyezi koszorúnkat 

 
Prága sok-sok látnivalója közül az Óváros tér, a Károly híd és a Hradzsin felkeresésére jutott még időnk. 
Az Óváros téri irdatlan nagy tömeg minden képzeletünket felülmúlt. Balla Lajos vezetőnk hiába szeretett 
volna mesélni arról, amit látunk, bizony elnyelte szavait a zsivaj, lárma, nyelvzavar. Önkéntelenül is 
Madách Az ember tragédiája londoni színe jutott eszembe. Zsibvásár, embervásár, egyremegy. 
Szabadulni innen minél előbb! Nehezen, de sikerült! A Moldva oly szelíden, oly simán ballagott 
medrében, sétahajók kerengtek zúgó és zúgó között, történelmi hídján művészpalánták kínálják képeiket, 
tehetségükről alkotásaik tanúskodnak – montmartrei idill károly-hídi módra! S a szobrok – harminc van 
belőlük – időtlen idők óta szemlélik az előttük elhaladó tarka tömeget. Vajon mit gondolnak róluk, 
rólunk? Mennyi embert láttak már, kínait, japánt, angolt, németet, magyart és persze csehet? Felnézünk 
rájuk, vallatjuk őket, hiába. Sötét, koromfekete lepelbe burkolóznak, titkolnak tán valamit avagy nem 
futja a főváros költségvetéséből „kimosdatásukra”? Nem érdemes ezen töprengenünk, úgysem kapunk 
választ, megyünk hát tovább. Egy hölgykvintett zenéje állít meg, amott egy magános harmonikás 
sziporkázik, békeidők slágereit játssza a hegedű vonója… Sodródunk az árral föl, le. Föltekintünk a 
lenyugvó nap sugaraitól aranyszínben tündöklő Hradzsinra. Csak az imént ereszkedtünk le onnan, ahol a 
prágai vár sok csodája várt. A 22-es villamos mint őrangyal szállított fel oda, ahonnan lassan bandukolva, 
lefelé meg-megállva vettük szemügyre a szemügyre valót. A Szent Norbert székesegyház előtt egymást 
érték a cseh diákcsoportok, talán japánok, talán kínaiak ismerkedtek a történetekkel, melyekről Balla 
Lajos testvérünk is bőven mesélt nekünk tarkítva saját diplomáciai szolgálatban szerzett élményeivel. A 
cseh köztársasági elnök palotájának kapuja előtt már növekvő sor kígyózott, hogy a vár területére jusson. 
Még sokkal hosszabb a Szent Vitus székesegyház bejárata előbb… Ki bírja ezt lábbal, szusszal, idővel?  



Száztornyú Prága, Arany Prága… 
 

 
A Károly hídon 

 

 
A Szent Vitus templom a prágai várban 

 



Itt jártunk. Hazafelé bandukolunk, azaz a hajónkra. Búcsúvacsorára. Két ünnepeltünk is kerül, kik ezen a 
napon születtek, csak jó pár évvel korábban. Barangolásunk második napján is ünnepeltünk egy 
születésnapot, két névnapot. Így szokás ez nálunk, honszerető barangolóknál. Jó társaságot alkot a busz 
népe – hangzik el többször többektől. Igazuk lehet, igazuk van. Higgyük el!   
Most, hogy vége a mesének, köszönöm, hogy meghallgattak. Talán nem volt eltékozolt idő. Felállhatunk 
Arany padjáról… Minden jót, Honszerető Barangolók! 
Palócmagyari szeretettel Z. Urbán Aladár 
 
(A képeket Urbán Attila és Z. Urbán Aladár készítette) 
 
 
 
 
 
 
 
 


