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Egy különös határtalálkozó a Haragistyán a múlt század ötvenes 

éveiben 
X 

 

Mivel akkoriban útlevelet nem adtak Szlovákiába, Mivel én voltam a 

legerőszakosabb, ha valamit intézni kellett, így én mentem Miskolcról 

Budapestre, útlevelet kérni Nagyszüleinkhez, akiket 10 évig nem láttunk. 

Útlevelet természetesen nem adtak, de kegyeskedtek – ha vállaljuk – 1 órás 

határtalálkozót engedélyezni a jósvafői Haragistya tetején úgy, hogy Pelsőcről 

(Szlovákia) jön a család és találkozunk a hegy tetején a határvonalnál. 

No, ez is valami – gondoltam – de véghezvinni még nehezebb volt. Ugyanis mi 

Miskolcról indultunk, ami nem kis távolság. 

A tervet elkészítettük – szüleinket ismerősünk teherautóval elvitte Jósvafőre 

Fodor Ilikéhez (a postamester), mi pedig 4-en biciklire ültünk és elkerekeztünk. 

(A bicikliknek csak a lámpájuk és a fékjük hiányzott, de ez nem zavart minket!) 

Elindultunk – megkaptuk az útravaló uzsonnát – szép, fehér szalvétába 

csomagolva, és vígan kerekeztünk Gyuszi, Öcsi és Bogyó plusz egy rozsnyói 

barátunk, aki itt tanult Budapesten. Trizsig nem is volt semmi baj, csak az a 

trizsi 6 km-es emelkedő ne lett volna ott! Kb. 1 km-t még nyomtuk a pedált, 

utána jött a biciklitolás felfelé! Abban bíztunk, hogy „no, majd lefelé!!”. Csak 

hogy mire a tetőre értünk, besötétedett és eleredt az eső, mindez lámpa és fék 

nélkül. Ezt is áthidaltuk, elővettük a szép, fehér, vászon szalvétát, Öcsi fejére 

kötöttük, ő volt a „lámpa”, lábbal meg fékeztük a kerekeket. 

Édesapámék + Ilike – aki vendégül látott mindnyájunkat – izgultak este 11-ig, 

amikor is 4 elgyötört indián hátsó résszel, de vidám fejjel megérkeztünk. 

Természetesen a finom vacsorát még bekebeleztük, aztán 10 perc múlva már 

aludtunk is. 

Reggel 4-kor zörögtek az ablakon! 2 katona teljes fegyverzetben, kíséretnek 

rendelték őket (szegények!). Összekapdostuk magunkat, csomagunk nem volt, 

azt üzenték keresztanyámék, hogy mindent hoznak. Hát, aki már „felsétált” 

Jósvafőről a Haragistyára, tudja, hogy nem 5 perces séta! 

A két katona közben elmondta, hogy ők Debreceniek, ekkora hegyeket még nem 

láttak, különösen nem másztak fel! De, hát a parancs az parancs! Édesapám még 

meg is fűszerezte az utat – ha már itt vagyunk, egy kis kitérővel megmutatja 

nekik az időszakos forrást, ami éppen délfelé köpi fel a vizet. Izgalmas volt, 

ahogy kezdett morogni, morajlani a föld alatt a „sárkány”, míg végre kiköpte a 

vizet a felszínre. Mi is elámultunk, de a két katona különösen. Édesapám 

gyakorta járt fel amíg Jósvafőn tanított, a gyerekeket is felvitte az iskolából. Azt 

is tudta, hogy egy különleges hóvirág – rózsaszínű – is itt virít, sehol máshol. 

Végre felérkeztünk a tetőre, ahol éppen érkezett a túloldalról a rokonság! Nem 

kísérte őket senki, csak megkérdezték, hogy mi van a szekéren. Lepakolták a 

hordó sört, talán sült kacsát, ajándékokat. Leterítették a lópokrócot és nagyon 

boldogok voltunk, hogy végre találkoztunk! No persze a finomságoknak is neki 

estünk. A két katona ledobta puskáját, táskáját, lefeküdtek a fűbe – mondták – 
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tőlük maradhatunk, ameddig jól esik, aztán elaludtak. Természetesen előtte őket 

is jól lakattuk. Estefelé úgy kellett költeni őket, hogy most már indulnánk! A 

szlovák oldalon nem kísérte őket senki.  Fáradtan, de boldogan értünk haza, 

minden kezünk tele volt ajándékkal. Az én zsebemben 5 doboz finom krémet 

találtam, meg is örültem neki. Mindjárt magamra is kentem, hiszen egy 16 éves 

lánynak ápoltnak kell lenni, amikor bejött Öcsi, és kérdezte, hogy mit csinálok, 

tudom-e, hogy mit kenek magamra. (Finom, illatos krém volt.) Öcsi nem bírta 

tovább, nevetésbe tört ki, és végül elárulta, hogy színtelen cipőpasztával kentem 

be magamat. Ö is kapott ajándékot (bajúszpödrő), de ő tudta, hogy mi az. 

Később rájöttünk, hogy milyen közel van Jósvafő, onnan meg Pelsőc, ha van 

egy jó kísérőnk, aki az erdőn elkísér minket a pelsőci hegyek fölé. Ez volt Ardai 

András bácsi, akire szintén támaszkodhattunk, így minden nyáron átvitt minket a 

„zöld határon”. A 3 hónapos nyaralás végén meg ugyanott várt minket, mi meg 

nagyon szép nyaralást hagytunk magunk mögött. Soha senki nem jelentette, 

hogy három „szökött” gyerek van a városban. Szerették nagymamámékat, 

mindenki magyar volt, mindenki a barátunk volt. 

 
 

  
 

 
X
 Kolláth Gyula az 1926-29. közötti jósvafői - különös életutat bejárt -  tanító 

leánya, Kolláth Erzsébet (Bogyó Néni) juttatta el ezt a történetet hozzánk, aki 

jelenleg Budaörsön él. Köszönjük! (A JHF 31. füzetében adtuk közre 

édesapjáról rendelkezésünkre bocsájtott írását és fotóit) (Szerk.) 

  
 


