
mai emeleti képtár egyik sarkában lehetett az a hálófülke, ahol édesanyja a világra hozta. Saj-
nos, az idegenvezetők nem tudják, vagy nem akarják tudni a választ. 

2004 októberében, születésének 450. évfordulóján szeretnénk ellátogatni Hybbére, az evan-
gélikus templomba, amelynek kriptája a hamvait rejti. Halálának kerek évfordulóján szavaló-
versenyt rendezünk. Minden év májusában - immár harmadszor - ún. Balassi-díjat osztanak 
ki iskolánkban. A díjat Oláh Szilveszter, neves szobrászművész alapította, ő készíti és adja át 
a bronzból készült emlékplaketteket azoknak a tanároknak, szülőknek és diákoknak, akik er-
re a legméltóbbak. Erről egy bizottság titkos szavazással dönt. Egyébként Oláh Szilveszter az 
alkotója annak a domborműnek is, amely iskolánk előcsarnokában az állandó kiállításunk dí-
sze. 

Büszkék vagyunk arra, hogy abba az iskolába járhatunk, amely Balassi Bálint nevét viseli. 
Arra is büszkék vagyunk, hogy „végvári vitézként" mi is magyar iskolában, a magyar nyel-
vért harcolhatunk. Hiszen nem mindegy, hogy a mai és a majdani diákok mennyire azonosul-
nak a névadó személyével, nevével, munkásságával és mindazzal az örökséggel, amit az utó-
dokra hagyott. 

A felkészítő neve: Kosuth Mária Magdolna Oroszlány Anita 

Kassai utcákon 

Rövid csengetés, ez biztos nagyi lesz. Mind a hárman egyszerre szaladunk ajtót nyitni. 
- Ki jön fagyizni a városba? - kérdi nagyi köszönés helyett az ajtóban. Pár perc múlva már 

az autóban ülünk, és vidáman gurulunk a belváros felé. Nagyi háza előtt leparkolunk, aztán 
gyalog megyünk a városközpont felé. 

A Főposta előtt haladunk el, amelynek egyik épületét 1941-ben bombatalálat érte. Nagyi 
szerint ma sem tudni biztosan, kik tették, ám lehet, hogy ez volt az oka - vagy ürügye - Ma-
gyarország csatlakozásának a II. világháborúhoz. Nekem kicsit érthetetlen ez a dolog, de arra 
irigykedve gondolok, hogy Kassa akkor magyar volt. 

Tovább megyünk és egy hosszú fasorba érünk. A fasor az Óvárosházhoz vezet. Ott van a 
Polgármesteri Hivatal. A polgármestert én is ismerem, magyar ember. 

A Mészáros utca következik. Kicsit balra van a Márai-ház. A falát gyakran díszítik piros-fe-
hér-zöld szalagos koszorúk. - Márai Sándor nagy magyar író volt - magyarázza nagyi 
Amerikában halt meg. Nem ebben a házban született; csak fiatal korában élt itt. A szülőházát 
sajnos lebontották. 

Egy keskeny utca, és máris kint vagyunk a Fő utcán, ahol a világ legjobb fagyija kapható. 
Be is sorakozunk azonnal, és mindenki maga kéri a fagyi-gombócokat, nagyon nagy a válasz-
ték. 

- Vanilkovú a jahodovú. 
- Pistáciu a karamelovú. 
- Melónovú a jablkovú - kérjük sorban a kiszemelt színes masszákat; kinek mire van étvá-

gya. Szlovákul kérjük, mert a fagyis nem tud magyarul. Bizony kevesen beszélnek már Kas-
sán magyarul. Azt mondja nagyi, hogy még tízezren sem vagyunk, pedig a városban több 
mint negyedmillióan laknak. 

A fagyigombóccal leülünk a sátor alá az utcán. Nyáron rengeteg, szépen berendezett sátor 
van az üzletek előtt, ahol az emberek üldögélnek sör, kávé, sütemény vagy fagyi mellett. Szor-
galmasan nyaljuk a fagylaltot, vigyázva, hogy le ne csöppenjen, bár az sem lenne tragédia, 
mert a Fő utcán folyik egy kis patakocska, s abban megmoshatjuk ragadós kezünket. Amikor 
kicsik voltunk, addig ugráltunk rajta keresztül, amíg bele nem pottyantunk. 

A fagyi elfogyott, indulunk a Dóm felé. A fagyizóval szemben egy szép házon leng a szlo-
vák zászló. Ez az Alkotmánybíróság épülete. Azelőtt Dessewffy-palota volt. Előtte van a nem-
régen felújított Szentháromság szobor, folytatása egy csupavirág kis park. Közepén szökőkút, 
ezt azért szeretjük, mert a peremén körbe lehet futni, és a vízben piros halak úszkálnak. Az ut-
ca bal oldalán van egy ház, ami nekem nagyon tetszik. Ez a Kassai Koldus háza. Gyönyörű 
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szép. Állítólag építtetője összekoldulta az árát. A ház tetején egy szobor van, a koldus, aki le-
vett kalappal köszöni az alamizsnát. 

Kicsit lejjebb egy másik épületen magyar zászló lobog. Ez a Magyar Főkonzulátus épülete. 
Jól megfér a két lobogó a Fő utcán. 

A park után van a színház, a zenélő szökőkút és a Dóm. A színházban már sokszor voltam. 
Csodálatosan szép kívül, belül. Nagyon sok helyen látni a falakon az NSZ betűket, ami Nem-
zeti Színházat jelent, vagyis valamikor magyar színház volt. Éppen száz éve épült. Ma szlová-
kul játszanak benne. A mostani magyar színház, a Thália nem ilyen nagy és szép. A színház és 
a Dóm között van a zenélő szökőkút. Este gyönyörű fényekben játszik, és a zenével összhang-
ban szökik a víz magasabbra vagy alacsonyabbra. Néha átszaladunk a vízsugarak között a 
másik oldalra, ez mindig nagyon jó móka, mert előfordult, hogy a nyakunkba zuhan a víz. Be 
szoktunk menni a Dómba is, ahol a kriptában II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai nyugsza-
nak. A márvány koporsókon rengeteg a koszorú. 

Nekem nagyon tetszik Mátyás király lépcsője, amit a szerelmesek lépcsőjének is neveznek, 
mert hol szétválnak, hol összefutnak a lépcsők, így a felmenők is hol találkoznak, hol szétvál-
nak. Az oszlopok mellett magyar királyok szobrai vannak. 

A szentélyt gyönyörű szárnyas oltár ékesíti, amelyen Szent Erzsébet életét bemutató képek 
vannak. Az oltárnak az az érdekessége, hogy a képeket el lehet forgatni, és mindig más kép 
látható az egyházi ünnepnek megfelelően. A Dómot a XV. században építették, de még ma 
sincs teljesen befejezve, hiszen az egyik tornya ma is csonka. 

A Fő utcán több magyar nyelvű emléktábla is található. A Dómhoz közel Kazinczy Ferenc, 
kicsit feljebb Baróti Szabó Dávid, a másik oldalon Batsányi János táblája olvasható. Átme-
gyünk a Kovács utcára, ott Tinódi Lantos Sebestyén emléktáblája ékesít egy kis házat a Cse-
madok épülete mellett. Nem messze van a Miklós börtön, Kassa egyik legrégibb épülete, mel-
lette a református templom, melynek udvarán a hóhér-bástya falához építették a Rodostói-há-
zat, amely pontos mása a mai Tekirdagban (Rodostóban) lévő Rákóczi-háznak. Abban a ház-
ban élt a Nagyságos Fejedelem a Márvány-tenger partján száműzetésben. 

Még megnézzük a szűk Fazekas utcát, ahol a mesterségek műhelyei találhatók, s lassan in-
dulunk vissza az autóhoz. Néha még kukoricát is veszünk, vagy, ha nagyon meleg van, még 
egyszer besorakozunk fagyiért. Aztán elfáradva beülünk az autóba, és hazamegyünk a lakó-
telepre. 

Nagyon szeretem szülővárosomat, mert nyáron rengeteg virág ékesíti, télen pedig sok ezer 
égő díszíti karácsony idején. 

Szűcs Éva 

Szülőhelyem, Kisgyarmat 

Kisgyarmat község Duna menti síkság nyugati szélén, az Ipolymenti fennsíkon, a 
Szikince-patak bal partján terül el. Nevét a honfoglaló magyar törzsek egyikéről kapta. A falu 
területén, 1982-ben végzett ásatások bizonyítják, hogy a település már a neolit korban lakott 
volt. Sírokat találtak a kelta korból, és a VII. századból is. Első írásos emlék a faluról 1135-ből 
származik, a bozóki prépostság alapító levelében, ahol mint Preudium Garmoth szerepel. A 
következő évtizedekben a falu nevének írásmódja folyamatosan változott: 1248-ban Yarmath, 
1284-ben Yormoth, 1297-ben Gormoth, (amikor III. András király az esztergomi káptalannak 
ítélte kárpótlásként), 1346-ban Gyarmath. Kysgyarmath névvel először 1376-ban találkozunk. 

A falu úgynevezett kurtaszoknyás viseletét a szájhagyomány a török hódoltság idejére veze-
ti vissza. A török basának megtetszettek a Garam-menti lányok, s hogy többet lásson belőlük, 
elrendelte: kurtítsák meg szoknyájukat. A nők eleget is tettek a parancsának, de furfangos 
módon a derékrészt meghosszabbították annyival, amennyit levágtak a szoknyából. E törté-
net alapján a viselet a „kurta szoknya" nevet kapta. Viselete a XIX. és a XX. század fordulóján 
virágzott, de az asszonyok még a hatvanas években is viselték, sőt néhány idősebb asszony 
még napjainkban is hordja. A népviselet jellegzetes kiegészítője a piros ünnepi csizma, a pitye-
gő, és a nyecceskendő. Kisgyarmat a palóc nyelvjárásba tartozik, szűkebb behatárolás szerint az 
Ipoly-vidéki palóc nyelvjárás része. 


