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H Ő SÖ K  P É L D Á JÁ N  H Ő SÖ K  S Z Ü L E T N E K
Tavasz ran. írók és költők 

e két szót talán olyan sok
szor írták már le, ahányszor 
virágzó ágak, zöld levelek 
szellős szőttesén át a nap 
szemébe nézett az ember. 
S hazánk történelmének 
tavaszán és az új május 
közelségében, amikor Takó 
Brigittára és Gyenese István
ra emlékezünk, újra le kel! 
írni. tavasz van.

Tavasz van, de Takó Bri
gitta és Gyenese István nél
kül, akik 21 évesek, diszisták 
voltak, amikor munka közben 
meggyilkolta őket egy verebi 
kulák.

A „Berlin eleste” című 
filmben van egy jelenet. 
Gondtalan, vidám úttörők 
énekelnek virágos mezőben. 
Aztán váratlanul, fekete kar
valyként húznak el felettük a 
fasiszták repülőgépei, bomba 
robban.

A verebi kulák, Vagyóczki 
Károly keze azonos a fasiszta 
pilóták kezével. Gyenese Ist
ván és Takó Brigitta kuko
ricaszárat vágtak a határban. 
A kukoricaszárak között ott 
lapult orvul egy lövedék. Va
gyóczki Károly kulák rejtette 
oda. Brigitta kapája a löve
dékbe vágott. Ketten meghal
tak.

A fasiszta repülőknek és a 
kuláknak egy volt a célja:
vérbefojtani minden tavaszt, 
elpusztítani minden szépet.

Zalában, a göcseji dombok 
között — dombok hátán, 
szétszórt, apró falVak szom
szédságában húzódik meg 
Kustánszeg. A kustánszegi 
határban megriasztott nyúl
egészen Vargaszegig fut.
Kustánszeg Gyenese Pista 
faluja, Vargaszeg Takó Bri
gittáé.

Kustánszegen, a kicsi há
zak között magasan hordja 
cserepes tetejét az iskola.
Idejárt mezítlábas kisember 
korában Gyenese Pista és ide
járt a szomszéd faluból Takó 
Brigitta is mivelhogy az urak 
úgy gondolták, elég két falu
nak egy iskola. Nyolc osz
tályt jártak, mert a régi vi
lágban szüleik sovány erszé
nyéből, nem tellett több a tu
dományra. Azután Pista egy 
falusi cipészmesterhez került 
ipart tanulni. Tanulta korai 
kakasszótól éjféli harang
szóig. Brigittát édesanyja egy 
kulákhoz adta cselédnek, 
hogy megdolgozzon a télire 
való cipőért. A játék, meg a 
kacagás ritka volt a szegény
ember gyerekének életében. 
Takó Brigittának és Gyenese 
Pistának is csak ritkán jutott 
osztályrészül. De a szülői 
háznál egy-egy gyerekkori já 
téknak, kedves csínytevésnek 
ma is él még az emléke. 
Pista és Brigitta, meg egy 
Hammedli Laci nevű borzas
hajú, eleven gyerek egyszer 
együtt játszadoztak a Takó- 
portán. Téli nap volt. A ház 
ereszét bádogosok javították. 
Brigittának kedve kerekedett 
„világot látni”, felmászott 
hál a tetőre. A bádogosok 
meg, hogy megijesszék, tré
fából elvették a létrát. De 
Brigitta nem volt gyáva, nem 
ijedt meg. Kicsi lány létére 
leugrott a tetőről és nyakig 
süppedt a puha hóba. S mi
kor Takó nénit meglátták az 
ajtóban, futásnak eredtek, 
meg sem álltak Pista falu
jáig. Itt együtt nézték végig, 
hogyan beretválja meg Pista 
Keresztes bácsit. Mert Ke
resztes bácsi kilencven esz
tendős, reszketőskezű öreg 
volt, akinek, ha maga borot

változott, merő egy seb lett 
a képe. A jó szívéről fa'.u- 
szerte híres Pista volt az 
öreg Keresztes „borbélya”. 
(Kustánszeg olyan kicsi falu, 
hogy még bprbéiy sem lakott 
benne.)

A falu jókedvének hívták 
őket. Nekik kevés örömben 
volt részük gyerekkorukban, 
de ahol csak megjelentek, 
mosolyogtak, örültek az em
berek. A korán özvegyen ma
radt Takónénak, Müka néni
nek Brigitta volt a szeme- 
fénye. Két lánya közül az idő
sebbik korán férjhezment. Ha 
a sok gond könnyekkel szán
totta végig Milka néni arcát,

Gyenese István

Brigitta volt a vigasza. S 
most hullanak a könnyek Takó 
néni legdrágább kincseire, 
Brigitta távoli munkahelyéről 
írt leveleire, naplóféle fel
jegyzéseire. Más ember nap
lóját olvasni annyi, mint más 
ember életével ismerkedni. 
Emlékversek, emléket jelentő 
régi nyarak kék búzavirágai 
közül, Íme egy életrajztöre
dék:

„Önéletrajz. Takó Brigitta 
vagyok, aki 1931 január 10-én 
születtem Pálfiszegen. Szü
leim szegénysorban éltek. 
Mezőgazdasági munkára járt 
az édesanyám, hogy a kenye
rünk meglegyen. Tízéves 
koromban elkerültem egy ku
lákhoz, ott dolgoztam azért, 
hogy sajátmagamat eltart
sam. A fe’Szabadulás után 
mezőgazdasági munkára
mentem dolgozni állami 
gazdaságba. Azóta munkám 
után rendes té rt fizettek. . . ” 

Együtt m entek el otthon
ról dolgozni a zalai gyerekek. 
Gyenese Pista, Takó Brigitta, 
Hammedli Laci és az időseb
bik Gyenese fiú, László.

Egyik aratáskor történt, a 
szentegáti állami gazdaság
ban. Brigitta Pista marok
szedője volt. Délfelé, amikor 
a munka meg a nap tüze ve
rejtéket csal a hom’okra, 
Pista egy percre megállt. 
„Add ide komám a kaszát 
— szólt ekkor Brigitta P is
tához — hadd folytatom.” 
Kerekedett is nevetés az ara
tók között. Szokatlan dolog, 
hogy fehérnép kaszáljon. De 
Brigitta komolyan gondolta. 
Először nehezen ment. De 
Pista tanította: így fogd, erre 
sújts. Nem telt bele egy fél
nap és Brigitta úgy vágta a 
rendet, hogy akárm eyik le
gény megirigyelhette. Nem is 
adta vissza többé a kaszát. 
Beállt a sorba ő is.

Már mindenki ismerte őket 
a gazdaságban, tudták róluk, 
hogy az első munkások közé 
tartoznak, amikor egyszer, 
cséplés idején újra nagyot 
nőtt a tekintélyük. így tör
tént. Gyűlt a zsákokba az 
aranyos szemű élet. De a 
cséplési ellenőr kevesebb ga
bonát számolt el a listán, 
■opni akart. Pista vetle észre

a csalást. Számontartott ő 
minden egyes zsákot. Ez a 
szám pe'dlg nem egyezett az 
írottal. Nem kímélte a fá
radságot, egyenként szét
rakta és megszámolta a gú
lába hordott zsákokat. Meg
lett a hiány. A tolvaj, ku'.á- 
kok szekerét toló ellenőrt hű
vösre tették. Pista jól tudta, 
merről fúj a szél, kik e lén  
megy a harc. És tudta ezt 
Brigitta is, aki elsőnek hívta 
fel Pista figyelmét a csaló el
lenőrre. így éltek, - dolgoztak 
Szentegáton a zalai fiatalok. 
Örömüket csak az rontotta el, 
hogy Hammedli Laci egyszer 
csak fogta a bátyúját és el
ment másfelé. Sértődésből 
tette. A brigádvezető ugyanis 
egy olyan munkahelyre osz
totta be, ahol kevesebb mun
kaegységet szerezhetett. Ami
kor ezért megtagadta a mun
kát, Gyenese Pista erősen rá
pirított: ha így gondolkozol, 
akkor te csak a magad hasz
nát nézed. Látod, mi elvállal
juk ezt a munkát is, mert 
tudjuk, hogy most ez a fon
tos. De hiába volt minden 
szó. Hammedli Laci hátat- 
fordított Szentegátnak.

Verehre szerződtek a kö
vetkező nyáron a zalaiak. A 
két testvér és Brigitta. Itt 
már megelőzte őket a hírük. 
Nem is okoztak csalódást. A 
é g j óbb munkásak közé volt 
felírva a nevük. Éjszakai 
munkára Pista jelentke
zett elsőnek s utánú a za
laiak. Pistának, Brigittának 
mindig az újon járt az esze. 
A raktárban most is ott vár
ják az aratást a kaszák. Új
fajták. Tavalyelőtt még gör- 
benye'ű kaszával arattak Ve
rebén. Pista vezette be tavaly 
az egyenesnyelűt. A görbe- 
kacsúval ha arat az ember, 
behajllk a dereka, szorul a 
tüdeje, ezzeí kiegyenesedve 
lehet kaszálni, könnyebben, 
többet.

Tavaly december 21 meg
ünneplésére készülve, Brigitta 
kezdeményezésére a fiatalok 
felajánlották, hogy addig 
nem utaznak haza Zalába, 
téli szünetre, amíg minden 
munkát be nem fejeznek. 
Csatlakoztak a felajánláshoz a 

más megyékből toborzott 
munkások is. A gyűlésen, 
aho? ez szóbakerült, felpat
tant egy öregasszony:

— Én nem akarok itt te
lelni. A szerződés november 
elsején lejár.

— A szerződés akkor jár 
le, ha elfogy a munka — 
hangzott a terem végéből. — 
Mi történt volna, ha Sztálin 
elvtárs is azt mondja 1917 
novemberében: nyolc órát 
dolgoztam, most lefekszem 
aludni.

Minden tekintet a hang felé 
fordult. Egy fiatal lány állt 
ott. Lángolt az arca, mint 
akit igen megbántottak. Dü
börgő taps rázta meg a k:s 
terem ablakait. A gyűlés 
Brigitta javaslatát egyhan
gúlag elfogadta.

Ha a DISZ-vezetSk valami 
nagy feladat megoldására 
embert kerestek, nem sokáig 
kellett gondolkodni. Rögvest 
Takó Brigittára, Gyenese 
Pistára esett a választás. 
Mint zászlót a harcba menő 
katonák, úgy követték őket a 
disz:sták. Szerette őket min
denki. És nek:k második édes 
falujuk tett az állami gazda
ság.

Édesanyjának így irt Bri
gitta: „Irta az I'.onka, hogy 
jó helye van, menjek én is 
szakácsnának, dehát én aratni 
akarok.” Nem is ment sza

kácsáénak a nagygazdához, 
ahová a barátnője szegődött. 
Aki egyszer megízleli a sza
bad munkát, az nem cserél: 
fel azt semllyen kincsért, 
ígéretért.

Vereben, úgy november kö
zepén jeges, h:deg szél fútt 
Brigitta gazégetésen dolgo
zott. Csupasz karjait pirosra 
csókolta a szél. A többiek 
nyakukba húzták a nagykabá
tot, ö még a kendőt is le
dobta magáról. M agasra 
emelte a megrakott villát, 
úgy kiáltotta: „Nem szégyen- 
kitek magatokat, anyámasz- 
szony népség! Aki dolgozik, 
nem fázik!” 570 százalék. Ez

Takó Brigitta

a szám bizonyítja Takó Bri
gitta és Gyenese István jó 
munkáját.

A k u lá k , Vagvóczki Ká
roly földje szomszédos volt 
az állami gazdaság földjével. 
Itt „középparasztoskodott”, 
mert rokoni kapcsolatai ré
vén félre tudta vezetni a köz
ségi tanácsot. Ügyesen el
titkolta, hogy Csór község
ben, ahonnan a felszabadulás 
után Verehre költözött, álla
tokkal kupeckedett és 10 hold 
saját földje mellett 27 hold 
bérlete volt. Gyűlölte a mi 
új világunkat, amely a Takó 
Brigittáknak, a Gyenese Ist
vánoknak szép életet hozott. 
Gyűlölte kétszeresen, mert 
nemcsak elvesztett bérletét és 
állatait sajnálta, hanem mél- 
tánvtalC  súgnak érezte azt 
is, hog j az állami gazdaság 
vezetői nem engedték a 
gazdasá területén lakni. 
Várta « bosszú pillanatát. El 
is érkei tt ez a nap, ködös, 
hideg j ovember hozta el. 
Vágyód :i és a fia szántottak. 
A fiú < ;je egy lövedéket for
dított I a földből. A lövedék 
a ma dlk világháborúból 
maradt! A fasiszták hagyták 
öröksei i. Nem sokáig této
vázott;! óvatosan vasvillára 
helyez» a lövedéket és át
vitte gazdaság földjére. 
Hogy 1 terelje magáról a 
gyanút küldte fiát az állam: 
gazda! >a dolgozni. De 
előbb ^fenyegette, jaj az 
életén ha. bárkinek is el
árul \í nit látott.

Hú ap telt e l . . .  Gye
nese án aznap a vontató 
mellé tt volna beosztva 
zsákc a. De a vállán va- 
lami(|/ ßs volt, eltiltották a 
műn 1. Nem ta 'álta sehol 
a , nem szerette a be
teg dést. Megunta a tét
le/ it, pedig kora reggelre 
\ í  i iég az idő. Ahogy ott 
ál : udvaron, valami mun- 
k resve, látta, hogy megy 
a port, Brigitta csoportja
ál zőre. Brigitta haladt a
a  lén. .

Hová komám?
Ott csúfolódik a kuko-

zár a dűlőben, azt me
gyünk levágni.

— Veletek tartok.
Egy-kettőre beállt Brigitta

mellé, elől haladtak, elől, 
mint mindig. Kiértek a kuko- 
ricaföldre. Brigitta énekelt: 
„Vagyok olyan legény mint te, 
vágok olyan rendet mint te.”

A lövedék ott lapult orvul 
a szárak között. Brigitta ka
pája belevágott a lövedékbe.

Vagyóczki először, úgy lát
szott, elérte célját. A tobor
zott munkások ki félelemből, 
ki keserűségből — hátat for
dítottak Verebnek. A zalaiak 
brigádja is. A temetés után 
Gyenese László is otthon 
maradt. „Jól teszi, ha nem 
megy vissza.” „Érthető hisz 
meg is szakadna a szíve” — 
suttogták mindenfelé, ami
kor a szélesvállú, nagydarab 
fiatalember feltűnt a falu ut
cám.

Egy héttel később Gyenese 
Laci levelet kapott. A gazda
ságból írták. Aztán megérke
zett a gazdaság egyik veze
tője is, megerősíteni azt, ami 
a levélben állt: gyilkosság 
történt.

A válasz nem sokáig késett. 
Gyenese Laci aláírásokat 
kezdett gyűjteni, mezőgazda- 
sági munkásokat toborzott 
Verehre. — Ha most Vereben 
megáll a munka, vagy ha 
nem a zalaiak folytatják — 
győzött a kulák. Szégyenben 
marad a falu, Takó Brigitta 
és Gyenese Pista faluja. Így 
agitált mindenütt.
- Egy délután Hammedli 
Lászlóéknál kopogtattak az 
ajtón. Gyenese Laci lépett fce. 
Hammedli éppen a cipőjét ja 
vította, ezt a mesterséget 
még Gyenese Pistától tanul
ta, Szentegáton. A két régi 
barát egymás szemébe nézett. 
A csöndet Hammed i törte 
meg.

— Hallom, szerződtetsz. 
Igaz?

— Igaz.
— Hát akkor írd fel-a ne

vemet és írd hozzá: Ham- 
medii László, Vereben marad, 
addig, amíg a munkájára ott 
szükség van. A barátjáért, 
ni eg a becsületért.

Az ívre ötven név került. 
Ötven zalai állt munkába 
Vereben.

Tavasz van. Zöld levelek, 
virágzó ágak szellős szőtte
sén át a nap szemébe nézhet 
az em ber. . .  Vagyóczki Ká
roly kézrekerült. Halálra 
ítélte a dolgozó nép bírósága. 
De Takó Brigitta," Gyenese 
Pista nem örülnek már en
nek a tavasznak. Pedig ők 
nagyon szerettek örülni a 
szépnek, a jónak. Brigittáról 
azt mesélte a faluban egy 
lány, hogy mindig ő kezdte a 
nótát. Egyik barátnőjének így 
írt az ősszel: „Gondolom, 
hogy jól mulattatok, mert 
Vargaszegen jó mulatságok 
szoktak.lenni. No, majd a té
len én is rápóto'.om azt a sok 
táncot.”

Gyilkosuk kézrekerült, de 
még sokan vannak, akik sze
retnék a mi ajkunkra is rá
fagyasztani a nótát. Rajtunk 
múlik, hogy ne sikerüljenek 
aljas terveik, hogy két fiatal 
társunk mártírhalála ne le
gyen hiábavaló. Gyenese Pis
tának, Takó Brigittának pél
daképei voltak a. hős komszo- 
molisták, akik megtorolták az 
úttörőkre hullajtott fasiszta 
bombákat. Pista gyakran ol
vasott fel esténként az „Ifjú 
Gárdá”-ból. Nekünk is úgy 
kell eggyéforrnunk a munká
ban — mondta volt —, mint 
amilyen egy volt a harcban 
az Ifjú Gárda.

Hősök példáján hősök szü
letnek.
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Jólvégzett munka
Utasi Pál, a eeredtóíúj- 

fal’USj „Búzakalász” tszcs 
tagja esténként sokat be
szélget társaival a múlt
ról, a jelenről, a csoport- 
la.gok megváltozott életé
ről. Sokan elmondják 
ilyenkor, milyen volt éle
tük, amikor még a ku li
toknál cselédeskedtek. S 
elmondják azt is, hogyan 
élnek most. Beszámolnak 
arról, mi mindent vásárol
tak jövedelmükből, öröm
mel beszélik meg, milyen 
szépen, tehetősei) élnek. 
Az egyik ilyen beszélgetés 
alkalmával élénk vita ke
rekeded közte meg Kapás 
Andrásné között.

— Hát hiszen igaz 
mindez, sok mindent kap
tunk — mondta Kapásné. 
— Csak az a tejbeadás ne 
volna!

Néhány.an rábólintoltak 
a szóra, mások meg rosz- 
szalóan csóválták a fejüket. 
Hanem Utasi elvtárs nem 
maradt adós a válasszal:

— Lám, most sokallja a 
tejbeadásí, de gondoljon 
csak vissza a múltra. A 
felszabadulás előtt még 
nem is álmodhatott tehén
ről. Igaz-e?

— Ez igaz — válaszolt 
Kapásné. — Dehát minek 
kell az a sok tej? Mit csi
nál vele az állam?

Utasi elvtárs türelmesen 
megmagyarázta, hogy a 
tej meg az abból készült 
vaj, sajt, tejfel a városba, 
a munkások asztalára ke
rül.

— Mi — mondta — 
élelmiszert küldünk a 
munkásságnak, ők meg 
iparcikket, gépeket külde
nek nekünk. Tíz éve ron
gyokba csavarta a lábát, 
úgy járt dolgozni télen — 
folytatta Utasi Pál elv- 
társ — most meg többpár 
cipője van magának is. 
meg a lányának is. Nos. a 
cipőt a városból, a mun-, 
kasoktól kaptuk. És onnati 
jött az a bútor is, amit a 
lányának vettek. De on
nan jöltek a traktorok is& 
amelyek megkönnyítik a 
munkánkat. Képzelje csak 
el, ha az egész tszcs föld
jét lófogatú ekével kellene 
felszántani.

— Jól tudják a tszcs 
tagjai, hogy mit jelentenek 
a gépek. Hiszen a csoport 
földjén két tábla árpa mu
tatja ezt. Az egyik táblát 
géppel vetették, a másikat 
kézzel. Aki megnézi ezt a 
két föld-darabot és látja, 
hogy mennyivel jobban 
fejlett a vetés a gépnél 
müveit táblán, az már 
nem kételkedik a gépek
ben. 1

A tejbeadásról folyó 
vitában így hál Utasi elv
társ maradt felül. Ezután 
többen szóltak még, el
mondták, hogy a beadás 
teljesítése mellett bőven 
jut tej a családnak, piac
ra is vihetnek belőle. . .  
Elmondták azt is, hogy 
jelenleg kétszeresen szük
ség van a tejbeadási kö
telezet lség teljesítésére, 
hiszen a száj- és köröm
fájás! járvány miatt keve
sebb tej jut most a váro
sokba. ,

Utasi PáS népnevelő jól
vpap7 t.p m ifnk p . i

Gáli József


