
Kenyerespajtások 
 
 
A régi magyar nyelvnek volt egy kifejezése az olyan személyre, cimborára, 
társra, aki a másikkal jóban-rosszban kitartott, aki a másikkal örömében, 
bánatában osztozott. Őt hívták kenyerespajtásnak vagy röviden 
kenyeresnek. 
A köznapi nyelvhasználaton kívül a népköltészetből is vehetünk példát a 
kifejezés gyakorlására. A hagyományos lakodalomban az egyes 
szokáscselekményekhez vőfélyversek (másképp vőfényversek) 
kapcsolódtak. Az egyik ilyen versben a vőfély a vőlegény helyett és nevében 
szólt, búcsúzott az ifjúkori társaktól. A házas emberek közé kerülő vőlegény 
búcsúztatásából csak az ide kapcsolódó részletet idézzük: 
 
  „Falu legényei, kenyerespajtásim, 
  Az Isten áldása szálljon le reátok! …” 
 
Még régebbi századokba visz el bennünket a következő példa. 
Kuruckori költészetünk egyik közismert, szép verse „Buga Jakab éneke” címen 
van jelen az irodalmi köztudatban. A költemény a kenyerespajtáshoz címzett 
kérdéssel indul: 
 
  „Mit búsulsz, kenyeres, midőn semmid nincsen? 
  Jó az Isten, jót ád, légy jó reménségben! 
  Fölnyílik az idő majd az gyönge fűre, 
  Hová két szemünk lát, elbujdossunk ketten.” 
 
A népszerű ének több XVIII. századi kéziratos gyűjteménybe, illetve 
ponyvanyomtatványba bekerült. Első sora pedig szólásként a legutóbbi időik 
megmaradt. 
 
Valószínű, hogy az idézett költemény eredendően a kuruc kornál is régebbi. 
Keletkezése a török elleni harcok utolsó időszakához köthető, s egyfajta 
kapcsolatot jelez a vitézi költészet és a szegénylegények éneke között. Ezúttal 
azonban nem a XVII. századi végvári vitézekről vagy az alig későbbi 
kurucokról, hanem XX. századi katonákról, kenyerespajtásokról kívánok 
szólni. 
 
Karácsony táján a „Száz magyar falu könyvesháza” c. sorozatban megjelent, 
Zámoly községről szóló kötetet lapozgattam, olvasgattam. Demeter Zsófia és 
Lukács László kiváló, gazdagon illusztrált könyvének egyik fényképfelvétele 
váratlanul szíven ütött. A fotó ifjú Fórizs Sándor zámolyi legényt, mint 
regrutát, sorozáson bevált legényt ábrázolta, 1943-ban. Azt az 1922-es 
születésű Fórizs Sándort, akiről édesapámtól, Gelencsér Józseftől (1922-
1997) gyerekkoromtól kezdve annyit hallottam. Aki itt még civilben áll, 
egyenesen, fején kalappal, azon pedig – regrutához illően – sok szalaggal, 
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pántlikával. Aki azonban rövidesen – a sárkeresztesi illetőségű apámmal 
együtt – bevonult katonának, és a székesfehérvári 3. (Szent István) 
gyalogezred kötelékébe került, a páncéltörő tüzérekhez. 
 
A bevonulásra 1943-ban, a háború kellős közepén került sor. A két falusi 
származású újonc – kik szinte földiek, szomszédos községből érkezők voltak 
– rövidesen összebarátkozott, mitöbb a legjobb barátok lettek. Együtt mentek 
ki a frontra 1944. júliusában, mikoris a bevagonírozás után a fehérvári 
állomásról indult el velük kelet felé a katonavonat. A lengyel Kárpátokig 
jutottak, ahonnét jól kiépített tüzelőállásaikból a Románián akadálytalanul 
áthaladó, így hátukba kerülő szovjet hadsereg miatt kellett meglehetősen 
gyorsan visszavonulniuk. 
 
Ungváron, az Ung folyó egyik hídjának védelmét még rájuk, a fehérvári 
páncéltörőkre bízták, de aztán innét is hátrálni kellett. A bekerítést azonban 
így sem kerülhették el. A magyar és német egységeket szovjet páncélosok 
fogták körül. A bekerítetteken döbbenet és félelem lett úrrá. A bekerítők annál 
vidámabbak voltak. Az est viszonylagos csöndjében még zene, harmonikaszó 
is hallatszott az orosz tankok felől. 
 
A németek és magyarok számára a parancs úgy szólt, hogy az éjszaka 
sötétjében, a nehézfegyverzetet hátrahagyva, törjenek ki. Apám sokszor 
elmesélte, hogy a koromsötétben miként rohantak előre, próbálták a 
lehetetlent, rohamozni az ellenséget, éspedig kézifegyverrel, a páncélosok 
ellenében. Mindenki futott előre. Apám is, oldalán említett katonatársával. 
Kivel ekkorra már mély barátság alakult ki. Jellemző, hogy ételüket is 
megosztották: egyikük hátizsákjában lapult mindkettejük kenyere, a 
másikéban pedig közös konzervjük. Kenyerespajtások voltak, még akkor is, 
ha a kifejezést alig használták. 
 
Tehát a többiekkel együtt próbáltak kitörni, amikor lőni kezdték őket. Egy 
darabig még mentek, rohantak előre. Akit golyó ért, az felbukott. Apám 
egyszer csak azt vette észre, hogy Fórizs Sándor honvéd, a bajtársa nincs 
mellette. Hogy mi és hogyan történt, azt utólag sem tudta rekonstruálni. 
Katonatársa nyilván halálos lövést kapott, azonnal eleshetett, mert jajszavát 
sem hallotta. A sötétben, a roham lendületét megtörő golyózáporban, aztán a 
menekülésben már keresni sem lehetett senkit. A németek, a magyarok vagy 
végleg ottmaradtak, elestek a harctéren vagy fogságba kerültek. 
 
Apám 1948 nyarán jött haza az orosz fogságból. A fronton eltűnt bajtársa 
édesapjával valamivel később, Fehérváron találkozott. Az idős ember 
érdeklődött fia után, akiről semmi hír nem érkezett. Apám is csak azt tudta 
mondani, hogy egymás mellett futottak, aztán egyszer csak nem találta 
barátját, végleg eltűnt. Mint sok ezer magyar. 
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Fórizs Sándort 1968-ban a bírósági eljárás holtnak nyilvánította. Neve ott 
olvasható a Zámolyon, 2001. augusztus 12-én felavatott millenniumi 
emlékművön, a II. világháborús katonaáldozatok között. 
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